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۴۰۰دوربیننظارتیدرشهراصفهاننصبمیشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:

11

آببرایباغدارانغرببازشدهاست
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نگاهی که جاودانه شد3
اصفهان آماده برگزاری اولین سالگرد شهادت »شهید بی سِر سربلند« می شود؛

 کدام نمایندگان اصفهانی به طرح سوال از رییس جمهور رای دادند
 و کدام یک رای ندادند؟ 

10+9

  نماینده خمینی شهر:  

خشکی زاینده رود تقصیر فوالد مبارکه نیست
تولید و مصرف فوالد امروزه یکی از شــاخص های اصلی توسعه یافتگی 
کشورها و جوامع به شــمار می آید. حضور صنعت فوالد در یک منطقه بر 

فرایند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت 
آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. در اقتصاد امروز جهان صنایع فوالدی را 

مادر صنایع دانسته و رشد توسعه صنعتی هر کشور را وابسته به رشد 
صنایع فوالدی آن کشور عنوان می کنند...

صفحه  3
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در جمع 
8اصحاب رسانه تاکید کرد:

برخورد جدی با پزشکان متخلف 
و آرایشگاه های زیر زمینی زنانه

استاندارروزخبرنگاررا
تبریکگفت

4

روز  رفتار کردن مثل آدم های شاد؛
آدم های سرخوش رو تو فیلم ها دیدین؟ یه 

چیزی تو همون مایه ها! به هیچ فکری ارزش 
این رو ندین که روزتون رو خراب کنه.

کنسرت گروه سون
سالن سیتی سنتر

19 مردادماه

من دیوانه نیستم
  کارگردان: علیرضا امینی
پردیس سینمایی چهارباغ

معرفی بازی های رایانه ای ایرانــی به همراه دعوت 
 از طــراح و ســازنده، نقد و بررســی کارشناســی 
بازی های مطرح دنیا، معرفی بازی ها و نرم افزارهای 
کاربردی تلفن همراه، مروری بر بازی های خاطره ساز 

کامپیوتری و ... از جمله بخش های این برنامه است.

کافه بازی
پنجشنبه  وجمعه ساعت: 15:30
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این بار شهربانو!
هردم از این باغ بری می رسد؛ 

باور کنیم »آب نیست«
7

وقتی در چهارمحال »اسراف« می شود؛
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امیرعلی مرآتی

بهمن ماه سال گذشــته بود که یک روزنامه لبنانی 
در یادداشــتی از نقشــه آمریکا برای احداث یک 
پایگاه نظامی در نزدیکی مرزهای مشترک عراق و 
ایران با هدف محدود کردن نفوذ نیروهای الحشد 
الشــعبی خبر داد. همان زمان گمانه زنی ها درباره 
احتمال درگیری نظامی میان ایــران و آمریکا در 

عراق باال گرفت. 
»محمد محیی« سخنگوی گردان های حزب ا... آن 
زمان از وجود بیش از 10 پایگاه نظامی آمریکایی در 
عراق خبر داد و گفت که پنــج پایگاه آن در منطقه 
کردستان است و آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی 

جدید در این منطقه احداث کند.
با وجود شکست داعش ، آمریکا حاضر به ترک عراق 
نشد و اعالم شد که این کشور به حضور نظامی خود 
در این کشور پایان نمی دهد. همین موضوع سبب 
شد تا برخی تحلیلگران عنوان کنندکه آمریکا قصد 
دارد عراق را به صحنه بزرگ جنــگ خود با ایران 
تبدیل کند.می توان به نامه »مایک پمپئو« )که آن 
زمان رییس سازمان ســیا بود( به قاسم سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس کشورمان اشاره کرد که در این 
نامه پمپئو به ایران در رابطه با حمله به منافع آمریکا 
در عراق هشدار داده بود.  پمپئو گفته بود که ایران 
در حال تالش برای اعمال نفوذ بر شــمال عراق و 
نقاط دیگر این کشور و همچنین تقویت قدرت خود 

در خاورمیانه است.
در ۲۸ نوامبر، تعداد قابل توجهی نظامی آمریکایی 
جهت اســتقرار در پایگاه نظامی کیــوان در غرب 
کرکوک وارد این شهر شدند. این نیروها به دو گروه 
تقسیم شدند؛ چند صد تن از این نیروها در پایگاه 
ماندند و گروه دیگــر در پایگاه هوایــی صدیق در 
نزدیک شهر »طوزخورماتو« در استان صالح الدین 

مستقر شدند.
طوزخورماتو در 100 کیلومتری مرز عراق با ایران 
و در 1۶۳ کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. 
نکته مهم اینکه نیروهای آمریــکا از زمان حمله به 
عراق در سال ۲00۳ تاکنون تا این حد به مرز ایران 

نزدیک نشده بودند. 
این بار نوبت به اســتقرار نیروهــای آمریکایی در 
مرزهای شرقی ایران رسیده اســت. سه روز پیش 
بود که رسانه های خبری از استقرار نیروهای ویژه 
آمریکایی در والیت »فراه« و در نزدیکی مرز ایران 
خبر دادند. پیرو این خبر؛ وزارت دفاع افغانســتان 
خبر داد که پس از اعالم اســتراتژی جدید ترامپ 
برای افغانستان برای نخســتین بار نیروهای ویژه 
آمریکایی در والیت »فراه« واقع در غرب افغانستان 

و در نزدیکی مرز ایران مستقر شدند.
فراه، 4۸ هزار کیلومترمربــع، چیزی حدود نیمی 
از مساحت کره جنوبی، وســعت دارد و از شمال به 
هرات، شمال شرق به غور، جنوب شرق به هلمند، 
جنوب به نیمروز و از غرب نیز با ایران همسایه است.

فراه به عنوان والیت هم مرز با ایران اهمیت ویژه ای 
برای واشنگتن دارد و ترامپ که از آغاز دوره ریاست 
جمهوری اش همواره بر طبل ایران هراسی و جنگ 
علیه این کشور کوبیده، اگر به راستی بخواهد اقدامی 
علیه جمهوری اسالمی انجام دهد پایگاه نظامی در 
این والیت و همچنین فرودگاه والیت فراه موقعیت 

بسیار استراتژیکی خواهد شد.
حامد کــرزی، رییس جمهور ســابق افغانســتان 
هم اخیــرا تایید کرد که حضور نظامــی آمریکا در 
افغانســتان به دلیل رقابت با کشــورهای منطقه از 

جمله چین، روسیه و ایران است.
اما چرا آمریکا باید هــزاران کیلومتر دور تر از خانه 
خود، به کشورهای منطقه در غرب آسیا لشکر کشی 
کند؟ می توان گفت این پایگاه ها زمینه ای برای ایجاد 
ترس در رؤســای حکومت های این کشورهاست. 
واقعیت پنهان این اســت که پنتاگون پس از سال 
۲00۲ وجوه قابل توجهی را با هدف ساخت، تجهیز 
و گســترش پایگاه های نظامی زمینــی، هوایی و 
دریایی خود در منطقه خلیج فارس و مناطق نزدیک 
به آن اختصاص داده است که به گفته کارشناسان 
بزرگ ترین هدف آمریکا از این کار جلوگیری از نفوذ 

جمهوری اسالمی ایران است.
 آمریکا در قطر، عربستان سعودی، کویت، بحرین، 
امارات و عمان بیش از ده ها پایگاه نظامی در اختیار 

دارد که این گواه حضور فعال آنها در منطقه است. 
دیروز، وزیر خارجه کشــورمان با انتشــار توئیتی ، 

پاســخ جالب توجه و قابل تعمقی به آمریکایی ها 
داد. ظریف در توئیتر نوشت: »نیروی دریایی آمریکا 
ظاهــرا در نزدیکی آب های ما راهــش را گم کرده 
است. شاید به خاطر اینکه اسمش را نمی داند: خلیج 
فارس؛ همان اسمی که ۲000 سال قدیم تر از زمانی 
که آمریکا به وجود آمده به آن خوانده شــده است. 
شــاید هم ]نیروی دریایی آمریکا[نمی داند ۷000 
مایل آن طرف تــر از وطــن، در حیاط خلوت ما چه 

کار می کند. «
ظریف البته توضیح بیشــتری دربــاره این توئیت 
نداده؛ اما احتماال پیام او به سخنانی اشاره دارد که 
مقام های نظامی آمریکا درباره احتمال اقدام نیروی 
دریایی ایران برای برگزاری رزمایش در خلیج فارس 
مطرح کرده اند. خبرگزاری »سی ان ان« اخیرا به نقل 
از مقام های پنتاگون مدعی شده بود نیروی دریایی 
ایران قصد برگزاری رزمایشــی در خلیج فارس را 
دارد. »ویلیام اربن«، سخنگوی ســتاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا در بخشــی از این مصاحبه، از واژه 
»خلیج ع.ر.ب.ی« به جای »خلیج فارس« استفاده 

کرده بود. 

آسوشیتدپرس فاش کرد:
 توافق سری ائتالف متجاوز

 به یمن با القاعده
نتایج تحقیقات مشخص کرد که ائتالف متجاوز 
به یمن توافق های ســری با القاعده داشته و به 
تروریســت های آن پول پرداخت کرده اســت. 
تحقیقات خبرگزاری آسوشــیتدپرس نشــان 
می دهد که ائتالف متجاوز به فرماندهی عربستان 
ســعودی، توافقات ســری با گروه تروریســتی 
القاعده در یمن داشته است و برای راضی کردن 
تروریست های این گروه به عقب نشینی از بعضی 
مناطــق در یمن، بــه آنها پــول پرداخت کرده 
است.  تحقیقات آسوشیتدپرس همچنین نشان 
می دهد ائتالف به سرکردگی عربستان شماری 
از جنگجویان القاعده را در یمن به خدمت گرفته 
اســت. بنا بر گزارش این خبرگزاری آمریکایی، 
دست کم ۲50 نفر از عناصر القاعده به نیرو های 
»کمربند امنیتی« در جنوب یمن پیوستند که از 

حمایت امارات برخوردار هستند.

 اظهارنظر عجیب 
رییس انجمن ملی سالح آمریکا!

رییس  انجمن ملی ســالح آمریکا می گوید این 
انجمن برای فرار از بحــران مالی نیاز به اقدامات 

تاریخی دارد. 
او در اظهارنظــری عجیــب گفته ایــن انجمن 
 در پی فــروش ســالح بــه ایــران اســت )!(

»الیور نورث« اعــالم کرد انجمن ملی ســالح 
آمریکا با بحران مالی هولناکی روبه رو است. وی 
همچنین  تاکید کرد: برای نجات انجمن از بحران 
مالی نیاز به اقداماتی تاریخی داریم.»الیور نورث« 
از مخالفان سرســخت برجام در حالی به راحتی 
از طرح فروش سالح به ایران و ایجاد کانال های 
ارتباطی حرف می زند که در اردیبهشــت سال 
جاری از دولت ترامپ خواســته بود همه کسانی 
که با ایران تجارت می کنند را تحت تحریم شدید 

قرار دهد. 

 فراخوان داعش 
برای حمله بیولوژیکی به غرب

ســازمان های تبلیغاتی داعش خواســتار حمله 
بیولوژیکی به غرب شــده اند. یکی از پوسترهای 
تبلیغاتی آنــان تصویری از سان فرانسیســکو را 
نشــان می دهد و در بــاالی این تصویر نوشــته 
شــده: »کاری می کنیــم از هوایی کــه تنفس 
می کنید هم بترسید.« انتشــار این پوستر پس 
از انتشــار ویدئویی صورت می گیــرد که در آن 
از تروریســت هایی که به طور انفــرادی فعالیت 
می کنند، درخواســت شده اســت که حمالت 
بیولوژیک صورت دهند و دستورالعملی را برای 
تولید »جدی ترین طاعــون« از »مدفوع و ادرار 
موش« در اختیار آنان قــرار می دهد.با توجه به 
لزوم استفاده از تجهیزات پیشرفته برای ساخت 
ســالح های بیولوژیک، این ویدئو اســتفاده از 
 گزینه های ابتدایی تری را به پیروان خود آموزش

 می دهد.

 تمایل کابینه رژیم صهیونیستی 
به قبول آتش بس با غزه

یک مسئول صهیونیستی اعالم کرد که هدف از 
مذاکرات آتش بس، کاهــش محاصره نوار غزه و 

پایبندی فلسطینی ها به آتش بس است.
وی افزود: در نشســت مان در کابینه امنیتی این 
پیشنهاد را بررسی می کنیم. هرگونه توافق درباره 
غزه مســتلزم تضمین بازگرداندن اسرائیلی های 
ناپدید شــده و اجساد سربازان اســرائیلی است 
که در جنگ میان حماس و اســرائیل در ســال 
۲014 کشته شــدند.در مقابل حماس نیز آزاد 
کردن اسرائیلی ها را مشــروط به آزادی اسیران 
فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی 
کرده که بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی با 

این امر مخالف هستند.

راه شان را گم کرده اند!

عربستان به دفتر حفاظت منافع 
ایران روادید داد

یــک منبــع آگاه دیپلماتیک اعــالم کرد، 
عربســتان ســعودی با اعطــای روادید به 
سرپرست معرفی شده و کادر دفتر حفاظت 
منافع ایران موافقت کرده اســت. با موافقت 
وزارت خارجه عربستان، »محمد علی بک« 
که در حال حاضر رییــس اداره عمان و یمن 
وزارت امور خارجه کشورمان است، عهده دار 
سرپرســتی دفتر حفاظت منافع جمهوری 

اسالمی ایران در جده خواهد شد.

 تدابیر وزارت کشور
 برای تجمعات

ســخنگوی وزارت کشور با اشــاره به تدابیر 
اتخاذ شده و درایت شوراهای تامین و نیروی 
انتظامی تاکید کرد: نهایت اهتمام برای اینکه 
اینگونه تجمعات با حداقل تنش و از راه گفت 
وگو کنترل شود به عمل می آید.سید سلمان 
سامانی گفت: در یک ماه گذشته ده ها دعوت 
تحت عنــوان اعتراض به گرانــی و وضعیت 
معیشتی در فضای مجازی و در سطح وسیع 
منتشر شد که عمده آنها منشأ خارجی داشته؛ 
اما توســط افرادی در داخل و در شبکه های 
اجتماعی بازنشر شده است.سامانی با اشاره 
به تدابیر اتخاذ شده و درایت شوراهای تامین 
و نیروی انتظامــی تاکید کرد: نهایت اهتمام 
برای اینکه اینگونه تجمعات با حداقل تنش و 

از راه گفت وگو کنترل شود به عمل می آید.

مهلت مجلس برای ارائه 
گزارش تحقیق و تفحص 

طراح اصلــی طــرح تحقیــق و تفحص از 
مجلس با بیــان اینکه این طرح در دســتور 
کار کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس قرار دارد، گفت: در جلسه کمیسیون 
به معــاون اجرایی مجلس مهلــت 10 روزه 
داده شــده تا در خصوص محورهای تحقیق 
و تفحص گزارشی به کمیســیون ارائه کند.

حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین 
شــهر، برخوار و میمه در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه تحقیــق و تفحص از 
مجلس از اردیبهشــت ماه در مجلس مطرح 
شــده، افزود: 1۳ نماینده خواستار تحقیق و 
تفحص از عملکرد مجلس شورای اسالمی از 
دوره ششم تا دوره دهم و زمان فعلی هستند 
که این طرح به کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس ارجاع شــد.وی با تاکید 
بر اینکه تحقیق و تفحــص مذکور 10 محور 
دارد، گفت: این تحقیق و تفحص عالوه بر این 
دوره های مجلس، شامل سازمان های مربوطه 
در حوزه های تشــکیالتی، مالی، معامالتی، 
اداری، اســتخدامی، تقنینی، حقوقی، فنی، 
پشــتیبانی، ارتباطات، داخلی و بین المللی 

می شود.

 اختالف نظر دستگاه ها 
در به کارگیری ایثارگران

معاون رییــس جمهور با اشــاره به اختالف 
برداشت ها در به کارگیری ایثارگران، گفت: 
حدود یک ونیم میلیون نفــر تحصیل کرده  
بیکار داریم که باید پاســخگوی نیاز به شغل 
آنها هم باشیم.جمشــید انصاری اظهار کرد: 
ما در ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
وظیفه خود می دانیم که در چارچوب قوانین 
کشور برای حل مشکالت ایثارگران گام های 
مثبتی برداریم و هرجایی هم که نیاز به اصالح 
قوانین یــا تصویب قوانین جدیــد برای رفع 
ابهام یا حل مشــکالت وجود داشــت، برای 
طی مراحل قانونی کمک کنیم که امیدواریم 
نتیجه این اقدام و تالش بــه بهبود وضعیت 
 ایثارگــران در دســتگاه های اجرایی منجر

 شود.

 سردار پاکپور 
فرمانده نیروی زمینی سپاه:

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس، گفت: نامه رییس جمهور به رییس  مجلس 
در حالی در سایت ها منتشر شده که رییس مجلس 
خود از این نامه بی اطالع بود و این نشان می دهد که 
این کار از سوی دولت با هدف فضاسازی و عملیات 
روانی انجام می شــود. وی افزود: نکته قابل توجه 
این بود که با وجود انتشــار این نامه در سایت های 
مختلف شخص آقای الریجانی از این نامه اطالعی 
نداشت و این نشان می دهد که هدف دولت از این 
کار فضاسازی در عرصه اجتماعی و عملیات روانی 
در افکار عمومی اســت نه اینکه بنا بر این باشد که 

روال طی شود.
 عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس اظهار داشــت: نامه ای که رییس مجلس از 
آن ابراز بی اطالعی می کرد در سایت ها منتشر شده 
بود که تعدادی از حاضران از طریق گوشــی های 
 تلفن همــراه خــود نامه را بــه  آقــای الریجانی

 نشان دادند.

رییس مجلس از نامه 
روحانی اطالعی ندارد

ذوالنوری:

کافه سیاست

عکس  روز 

محافظان ویژه اردوغان پس 
از ترور »مادورو« تدابیر 
امنیتی را افزایش داده اند

راه شان را گم کرده اند!

پیشنهاد سردبیر:

 فرمانده نیروی زمینی سپاه درخصوص اقدام 
تروریستی اخیر در مریوان و شهادت 11 تن 
از بسیجیان و نیروهای ســپاه، گفت: انتقام 
ما کوبنده اســت. مکان و زمان آن را کسی 
نمی داند؛ اما تروریست ها در هر نقطه ای از 
جمله اردوگاه شان در شمال عراق که باشند 
هدف انتقام ما خواهند بود.ســردار محمد 
پاکپور اظهار داشت: همین گروهی که اخیرا 
11 تن از برادران ما طــی درگیری با آنها به 
شهادت رسیدند، در اوایل سال گذشته 1۲ 
نفر از آنها در یک  جا در منطقه ازگله استان 
کرمانشاه به درک واصل شده بودند. پاکپور 
افزود: تروریست ها در همه مرزهای ما فعال 
شده اند و بیشــترین هجمه را از اواخر سال 
۹۶ تاکنون داشته ایم؛ اما شاهد هستید که 
با آمادگی نیروهای مسلح هیچگونه نفوذی 

نداشته اند.

 انتقام سپاه
 کوبنده خواهد بود

نقوی حسینی
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی:

معاون سابق وزیر امور خارجه گفت: عربستان نگران 
این بود که بین ایران و آمریکا توافقی صورت گیرد که 
نتیجه آن کمرنگ شدن نقش عربستان در منطقه 
باشــد. بهتر است بگویم برجام مســئله اصلی خود 
آمریکایی ها هم نبود؛ مســئله آنها برجام موشکی 
و منطقه ای بود.حســین امیرعبداللهیــان افزود: 
دیپلماســی فعلی ما در منطقه به اندازه کافی فعال 
نیست. وی همچنین تاکید کرد: دوران دیپلماسی 
کالسیک تمام شــده و باید در مناسبات بین المللی 
با اقتدار وارد شــد. به عنوان یک کارشناس مسائل 
سیاســی و بین المللی می گویم صرف  نظر از اینکه 
چه دولتی در ایران حاکم است، نتیجه تجربه های ما 
این است که در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی 
کشورمان، با هیچ طرفی تعارف نداریم و تصمیمی که 
نظام اتخاذ می کند در نهایت ساری و جاری می شود. 
وی افزود: نحوه بازی بازیگــران خارجی گویای این 
اســت قواعد حاکم بر دیپلماســی کالسیک امروز 

پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

عربستان نگران توافق ایران 
و آمریکاست

امیرعبداللهیان: 

ســخنگوی فراکســیون نمایندگان والیی 
مجلس با تاکیــد بر اینکه »مســئوالن در 
سطوح مختلف باید شــرایط فعلی جامعه را 
برای مردم تبیین کنند«، گفــت: مردم به 
خیابان ها می آیند چون تصویر روشــنی از 
آینده شان ندارند و نمی دانند که قرار است 

چه اتفاقی بیفتد.
 سیدحســین نقوی حســینی اظهار کرد: 
التهابات بی دلیل در بازار ارز و سکه و به دنبال 
آن گرانی لجام گســیخته در همه حوزه ها 
باعث فشــار زیاد به مردم شده است، گرانی 
که هیچ توجیه و دلیل اقتصادی ندارد و مردم 
را سردرگم کرده است.وی افزود: طبیعتا در 
چنین شرایطی باید همه مسئوالن بین مردم 
آمده و شــرایط را به آنها توضیح دهند، این 
یک مطالبه جدی است که مسئوالن باید با 

مردم صحبت کنند.

  اعتراض
 حق مردم است

پیشخوان

بین الملل

وقتی آمریکایی ها دورتادور ایران مستقر می شوند؛
تا اصالحات زنده است

جایی برای براندازی نیست

روحانی:حقایق را می گویم

بازگشت
 تحریم های آمریکایی

واکنش بازار 
به سیاست های جدید ارزی

چهره ها

چراغ سبز آلمان به تجار برای دور زدن تحریم های ایران
در حالی که ایاالت متحده آمریکا، نخستین دور از تحریم های اقتصادی را بعد از خروج این کشور از توافق 
هسته ای روی اقتصاد ایران پیاده خواهد کرد، اتحادیه اروپا و به ویژه سه کشور فرانسه، آلمان و انگستان، 
تالش های خود را برای مقابله با این تحریم ها جدی تر و گسترده تر می کنند.از همین روی، کشورهای 
اروپاییـ  چه در قالب دستورکارهای اتحادیه اروپایی و چه انفرادیـ  و با توجه به ابزارهای در اختیار خود، 
تالش می کنند ضمن مقابله با تحریم های آمریکا حلقه اتصال تجاری میان ایران و کسب و کارهای اروپایی 
را حفظ کنند.اتاق صنعت و بازرگانی آلمان به همه تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران این کشور چراغ سبز 
نشان داده است که با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، سعی در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران 
داشته باشند.اتاق صنعت و بازرگانی آلمان اعالم کرده که هنوز هم فرصت های قابل توجهی در راستای 

گسترش کسب و کارهای اروپایی در بازار ایران وجود دارد.

انتقاد صریح نماینده ایران از روسیه
 نماینده ایران در هیئت عامل اوپک اعالم کرد: افزایش تولید نفت روسیه، با توافق جهانی کاهش تولید نفت 
مغایرت دارد و تحریم های ضد ایرانی آمریکا را تقویت می کند.روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشت: حسین 
کاظم پور اردبیلی از عربستان و روسیه به دلیل افزایش تولید نفت انتقاد و اعالم کرد: این کشورها توافق جهانی 
کاهش تولید نفت را نقض و به تالش های آمریکا برای وضع تحریم ضد ایران، کمک می کنند.وی همچنین به 
روسیه هشدار داد که افزایش تولید این کشور، اتحاد بلند مدت میان تولیدکنندگان نفت را به خطر می اندازد.

کاظم پور اردبیلی اعالم کرد: انتقادهای او از روســیه، تنها به مسائل اوپک مربوط می شود و روابط گسترده تر 
میان روسیه و ایران را شامل نمی شود.نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تصریح کرد: الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه، در یک کنفرانس تلفنی مربوط به کمیته فنی مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 
اوپک و غیر اوپک، اعالم کرده است که مسکو قصد دارد تولید روزانه نفت خود را 1۷0 هزار بشکه افزایش دهد.
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خشکی زاینده رود تقصیر فوالد مبارکه نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

ذره بین

آنچه در قبض های تلفن 
ثابت مبهم است

 )قسمت اول(

شــاید برای مشــترکان تلفن ثابت پس از 
دریافت قبض، پرسش هایی درباره جزئیات 
منــدرج در آن خصوصا آیتم هایــی مانند  
آبونمان ثابت و متغیر، شــبکه هوشــمند و 
سرویس های چندرسانه ای و نحوه محاسبه 
آنها مطرح شــده باشــد. برای روشن شدن 
موضوع، در این بخش توضیحاتی درخصوص 
برخی از  عناوین  مندرج در قبض تلفن ثابت 

آمده است.
 آبونمان ثابت و آبونمان متغیر 

 کلیه محاسبات مرتبط با هزینه های آبونمان 
براســاس شــماره مصوبه 184- 3  از سوی 
ســازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمان 
باالدســتی تایید و برای مشــترک محاسبه 
می شــود. الزم به ذکر اســت کلیه مصوبات 
سازمان تنظیم روی پورتال شرکت  به آدرس 

tce.ir  وجود دارد.
شبکه هوشمند کشوری 

شــماره های 10 رقمی، بدون نیاز به گرفتن 
کد هستند که 6 رقم اول آن ها با 909907  
شروع می شود  و 4 رقم سمت راست متفاوت 
است.  این دسته از شماره ها توسط شرکت 
های مشــاوره ای و در زمینه های مختلف و 
مورد نیاز جامعه بوده و صاحبان امتیاز طی 
قراردادی با شــرکت مخابرات ، حق مشاوره 
خود را از طریق قبوض مشترکان دریافت می 
کنند و روی بعضی از این شماره ها نیز فقط 
ســرویس های گویا فعال است. به نرخ تعرفه 
این سامانه هزینه تماس بین شهری به ازای 
هر دقیقه 330ریال بابت تماس بین شهری 

اضافه می شود.
گفتنی است  درصورتی که شماره هوشمند 
مربوط به استان اصفهان باشد، به جای 330 
ریال 45 ریال بابت تماس داخل استان اضافه 

می شود.

بازار

کیف پول

معاون وزیر کار اعالم کرد:
 توزیع کارت کاال میان

۱0میلیون نفر
معاون وزیر کار، با تشریح سیاست های این وزارتخانه 
در راســتای حمایت از محرومان پرداخت و گفت: 
به زودی کاال کارت جهت تامین کاالی اساسی به 
آنها داده می شود. »میدری« افزود: پیشنهادی که 
ربیعی برای جهانگیری فرستاد، توزیع »کاالکارت« 
یا »کوپن الکترونیکی« اســت که خوشبختانه در 
طول چهار سال گذشته برای مددجویان نهادهای 
حمایتی این کار را کردیــم و این کاال کارت به آنها 
اختصاص داده شــده بود . وی ادامه داد: در وزارت 
تعاون کار و رفاه این آمادگــی را داریم که این کاال 
کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.میدری افزود: 
طی دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک 
مرکزی داشتیم؛ به این ترتیب که همان کارت بانکی 
که افراد با آن یارانه نقدی می گیرند را به کاال کارت 
تبدیل کنیم و افراد با مراجعه به فروشــگاه، کارت 
خود را دردستگاه می کشــند و سهمیه کاالیی آن 

که شامل کاالهای اساسی است را دریافت کنند .

در خردادماه؛
 نقدینگی کشور

 ۱۵۸۲ هزارمیلیاردتومان شد
پژوهشــکده پولی و بانکی، بانک مرکزی با انتشار 
گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، 
حجم نقدینگی را بیش از هزار و 58۲ هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 
3/4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل )خرداد 
97 نسبت به خرداد 96(، ۲0/4 درصد افزایش نشان 
می دهد.بر پایــه این گزارش، میــزان دارایی های 
خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال 8188/4 
هزارمیلیارد ریال اعالم شــده که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 41/1 درصد افزایش یافته است. در 
عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 
۲766/1 هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد 
ماه سال 96 به میزان ۲0/3 درصد رشد یافته است. 
حجم پول در این دوره ۲059/5 هزارمیلیارد ریال با 
۲5 درصد نسبت به خرداد ســال قبل بوده و حجم 
شــبه پول نیز با 19/7 درصد رشد، 13768/0 هزار 

میلیارد ریال است.

شکست زودهنگام عربستان در 
جبران کاهش تولید نفت ایران

دو منبــع آگاه در »اوپک« گفتند کــه تولید نفت 
عربســتان در ماه جوالی با حدود ۲00 هزار بشکه 
کاهش نســبت به ماه قبل از آن به حدود 10/۲90 
میلیون بشکه رسیده است. این منابع اعالم کردند: 
مقدار نفت عرضه شده به بازار در ماه جوالی اندکی 
بیش از 10/380 میلیون بشــکه در روز بوده است.
عرضه نفت عربستان به بازار داخلی و بین المللی با 
توجه به میزان برداشت از ذخایر نفتی، ممکن است 
متفاوت از میزان تولید این کشور باشد. عربستان به 
اوپک اعالم کرده که در ماه ژوئن 10/488 میلیون 
بشکه در روز تولید داشته است که 458 هزار بشکه 
در روز بیشــتر از تولید ماه می بوده است. اما عرضه 
نفت ریاض به بازار در ماه ژوئن، بیش از این رقم یعنی 
دود 10/579 میلیون بشکه در روز بود که مصرف 
داخلی و کل صادرات این کشور از جمله صادرات از 

محل ذخایر نفتی را شامل می شد.

بلومبرگ:
هند تعرفه گذاری روی 

محصوالت آمریکا را به سپتامبر 
موکول کرد

به گــزارش گروه اقتصــاد بین الملــل خبرگزاری 
فارس به نقل از »بلومبرگ«، هند اعمال تعرفه های 
تالفی جویانه علیه اقدامات اخیر آمریکا را به ماه بعد 
موکول کرد. هند تالش می کند تا فرصت رسیدن 
به توافق برای از میان برداشــتن جنگ تجاری بین 
آمریکا و هند را هموار کند.آمریکا جنگ تجاری را با 
کشورها کلید زده است؛ مهم ترین آنها اعمال تعرفه 
۲5 درصد روی فــوالد و 10 درصد روی آلومینیوم 
است که باعث واکنش کشورهای دیگر از جمله هند 
شده است.این در حالی اســت که هند در واکنشی 
متقابل، فهرستی از کاالها و محصوالت وارداتی از 
آمریکا را هم آماده کرده تا تعرفه گذاری کند؛ اما به 
دنبال این است که شاید به توافقی با آمریکا برسد؛ 
بنابراین اجرای این تصمیم را به ماه سپتامبر موکول 
کرده است. گفتنی است که مسئوالن آمریکا و هند 
مالقاتی داشته اند تا تنش های تجاری بین دو کشور 

را بردارند. 

 کیف پول و موبایل 
چرم آنیل مدل رایان

 45,000
تومان

کیف پول چرم آنیل مدل نسیم

 68,000
تومان

کیف پول گارد مدل 202

 215,000
تومان

تولید و مصــرف فوالد امروزه 
یکی از شــاخص های اصلی 
توسعه یافتگی کشــورها و جوامع به شمار 
می آید. حضور صنعت فوالد در یک منطقه بر 
فرایند توســعه، فرهنگ، ســطح دانش، 
اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن 
منطقه تاثیر بسزایی دارد. در اقتصاد امروز 
جهان صنایع فوالدی را مادر صنایع دانسته و 
رشد توســعه صنعتی هر کشور را وابسته به 
رشد صنایع فوالدی آن کشور عنوان می کنند.
در عصر صنعــت و رقابت صنایــع بزرگ، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بنگاه  
بزرگ اقتصادی در خط مقدم جبهه اقتصاد 
کشور  قرار دارد و نقش آفرینی آن در عرصه 
اقتصادی مشهود است. در کنار خدمات این 
مجموعه بــزرگ و افزایش تولید و طرح های 
توسعه ای که ایران را گام به گام به سمت اقتدار 
فوالدی برده است، موضوعاتی وجود دارند 
که برای حرکت و موفقیت ممتد این مجموعه 

عظیم، باید به آن توجه شود.
در همین راســتا »تســنیم«گفت وگویی با 
»ســیدمحمدجواد ابطحی« نماینده مردم 
خمینی شــهر در مجلس شــورای اسالمی 
 انجام داده اســت. ابطحی می گوید خشکی 
زاینده رود تنها تقصیر فوالد مبارکه نیست.  
در ادامه گزیده هایی از گفت و گوی ابطحی با 

»تسنیم«  را می خوانید:

 باالخره هر سهمیه ای را بدون محاسبه ذخایر آبی 
و بدون افتتاح تونل ســوم کوهرنگ در زمان دولت 
اصالحــات، اجرایی کرده اند و ســهمیه ای را هم به 
فوالد و کل صنعت اختصاص داده اند. هم اکنون در 
کنار انتقال آب زاینده رود به استان یزد، کم بارشی ها 
و خشکســالی های متوالی، اثرات مخرب کم آبی را 
بخش های مختلف کشاورزی به خصوص در کاهش 

آب شرب در اصفهان می بینیم.
 مقرر شده بود که فوالد مبارکه از پساب فاضالب 
برای تولیدات خود اســتفاده کنــد و قراردادهایی 
را هم با نجف آباد و زرین شــهر منعقــد کردند. این 
شــرکت طی اقدامی، درصدد احــداث لوله گذاری 
باالتر از لوله فعلی انتقال آب مــورد نیاز به مجتمع 
فوالد مبارکه بود که چنین موضوع مهمی در جلسه 
مجمع نمایندگان بحث و رســیدگی شد. همچنین 

به دلیل مخالفت مردم آن 
منطقه، اجرای این اقدام با 
وجود اجرای لوله گذاری ها 

متوقف گردید.
در همین راستا مقرر شد 
که شــرکت فوالد مبارکه 
در احداث سد تونل سوم 
کوهرنگ همــکاری کند.

بنابراین باید اعتباری بالغ بــر 450 میلیارد تومان 
برای به بهره برداری رسیدن این طرح متقبل شود.

 خشکی زاینده رود را نمی توان فقط منتسب کرد 
به مصرف فوالد مبارکه اصفهــان؛ صنعت و به ویژه 

تولید فوالد همیشه به آب نیاز داشته است.
برداشت های بی رویه در باالست زاینده رود بسیار 
نگران کننده است و اجرای اقدامات اساسی آن فقط 
از عهده دولت برمی آید که با جدیــت و اراده کافی 

دست افراد سودجو را کوتاه کنند.
  معتقدم مصــرف بی رویه و عــدم تغییر الگوی 
مصارف منابع آبی در بخش های کشاورزی و صنعت 
در کل کشور به خصوص در حوزه زاینده رود، ما را به 

فاجعه و بحران جدی نزدیک خواهد کرد.

  نمی گوییم کشاورزان 
کشاورزی را رها کنند و به 
کارهای کارگری مشغول 
شــوند؛ زیرا تغییر کشت 
و این موضــوع، خود برای 
کشور خطرناک است و این 
اتفاق اشتباه بزرگی است. 
به نظرم کشــاورزان باید 
نحوه کشت و الگوی مصرف منابع آبی را در اراضی 

خودشان تغییر داده و نوین کنند.
 در بخش صادرات فوالد، میلگرد، نبشی، ورق گرم 
و دیگر محصوالت فوالدی صادر می شود. ما نگران 
صادرات و یا خروج این کاالهای تولید داخل نیستیم؛ 
بلکه می گوییم چرا اجناس تولیدی خودمان به قیمت 
جهانی برای صنعتگران، صنایع داخلی وابســته به 
فوالد عرضه نمی شود و مصرف کننده های کشورمان 

باید گران تر از خارجی ها خریداری کنند.
 به ســودآوری فوالد اعتقاد داریم؛ اما فشارهایی 
که بر مردم کشورمان وارد می شــود را به هیچ وجه 
نمی پذیریم. بحث این اســت که فــوالد در مرحله 

نخست باید بازار داخل را تامین کند.

 متاسفانه بارها با اعالم نرخ های جهانی فوالد و ورق 
مشاهده کرده ایم که قیمت این محصوالت با نرخ های 
گران تر به صنعتگران داخلی عرضه شده است. چنین 
اقداماتی نارضایتی و گالیه صنایع داخلی، صنعتگران 
و صنایع پایین دســتی را به همراه داشــته که بازار 
داخل را دچار بی تعادلی کرده اســت. این اقدامات 
مباحث مفصلی را به همراه دارد که باید رســیدگی 
شود. بررسی ال سی های باز شده و شرکت های تابعه 

این مجموعه ها نیز مهم است.
  نام دولــت روحانــی را »دولــت نامحرمانه ها« 
گذاشــته ام؛ زیرا عدم اجرای قوانین فقط در صنعت 
فوالد نیست بلکه در بخش های مختلف نفت، خودرو 
و دیگر حوزه ها قابل مشــاهده است که این مسائل 

باید در تمام بخش ها شفاف سازی شود.
 یکی از سرمایه گذاری های فوالد مبارکه اصفهان 
در خواف است که بحث ها و مســائل بسیاری را به 
همراه داشــت. چنانچه این موضوعات شفاف سازی 
شــود، دیگر عالمت ســوالی برای مردم و رسانه ها 
نخواهد مانــد. البتــه نماینــده خــواف از ایجاد 
اشتغال زایی در آنجا بسیار خرســند بود اما از دیگر 

مباحث پیش آمده رضایت نداشت.

رییس انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله از دِر دامداری تا مراکز عرضه ۲0 
هزارتومان تفاوت دارد،گفت: قیمت این نوع گوشــت برای مصرف کننده نهایتا باید حدود 43 هزارتومان 
باشد.  »سید احمد مقدسی« اضافه کرد: زمانی که گوساله کشــتار می شود، قیمت آن به حدود 30 هزار 
تومان می رســد و باید نرخ آن برای مصرف کنندگان با  احتســاب هزینه های جانبــی، نهایتا 4۲ تا 43 
هزارتومان باشد. اینکه درحال حاضر این نوع گوشت به قیمت باالی 60 هزارتومان به مردم عرضه می شود، 

دلیلش مشخص نیست.

اختالف ۲0 هزار 
 تومانی نرخ گوشت
از دامداری تا مغازه !

خبر
  

  عکس روز

برداشت »خرما« در هرمزگان
مدیر روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
آبی که اخیرا در زرین شهر جاری شده، برای این است که 
به باغات غرب اصفهان برسد. مشاهدات برخی از شهروندان 
نشــان می داد که در منطقه »زرین شــهر«، آب رودخانه 
جاری است. همین موضوع موجب شد، گمانه زنی ها درباره 
بازگشایی آب زاینده رود به صورتی که کل مسیر رودخانه را 
فراگیرد، باال بگیرد. اما با توجه به اینکه هم اکنون میزان آب موجود در سد زاینده رود تنها یک سوم از 

حجم سد را فرا گرفته است، چنین اقدامی بعید به نظر می رسید.
»محمد شفایی« در این خصوص گفت: آبی که در زرین شهر جاری شده به این دلیل است که به باغات 
غرب اصفهان برسد. وی افزود: بازگشایی این مقدار آب با هماهنگی شورای عالی آب در تهران انجام 
شده است و برای رسیدن آب به غرب اصفهان باید همین مسیر رودخانه که بخشی از آن از زرین شهر 
عبور می کند،  طی شود. مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در پاسخ به اینکه چه مقدار آب قرار 
است به این باغداران تخصیص یابد، گفت: در این خصوص استاندار اصفهان گفته است که عددی بیان 
نشود. »محسن مهرعلیزاده« اســتاندار اصفهان پیش از این و در همایش روز صنعت و معدن با بیان 
اینکه برخی از کشاورزان باالدست خواسته های زیادی دارند، گفت: برخی می گویند که خروجی آب 
را افزایش دهید تا درختان نخشکد؛ این درحالی است که برای افزایش یک مترمربع آب باغات، باید دو 
یا سه برابر خروجی سد بیشتر شود و با توجه به مشکالت آب شرب، نمی توان چنین اقدامی انجام داد 

زیرا تامین آب شرب تا پایان تابستان هم بسیار سخت است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

آب برای باغداران غرب باز شده است

 برداشت های بی رویه در باالست 
 زاینده رود بسیار نگران کننده است و 

 اجرای اقدامات اساسی آن 
فقط از عهده دولت برمی آید

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه  و فروشندگان خودرو:
خرید و فروش خودروی خارجی متوقف شده است 

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه  و فروشــندگان خودرو، گفت: اگرچه واردات خودرو به کشور متوقف 
شده، اما تقاضا برای خرید خودروی خارجی به دلیل گرانی تقریبا به صفر رسیده است.

»ســعید مؤتمنی« درمورد تقاضــا برای خودروهــای خارجی در بــازار گفت: بعد از اینکــه نهادهای 
 نظارتی، بازرســی ها را تشــدید کردند، قیمت خودروهای خارجی نســبت به یک ماه گذشته کاهش 

یافت.
رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو اظهار داشت: در شرایطی که قیمت خودروهای 
داخلی هم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، بنابراین با پولی که مردم در اختیار دارند، بیشتر 

اقدام به خرید خودروهای داخلی می کنند.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان خبر داد:
بازگشت سهمیه سوخت ناوگان دیزلی به روند قبلي

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان گفت: با پیگیري هاي انجام شده از سوی سازمان براي رفع 
مشکالت تامین سوخت ناوگان دیزلي، سهمیه این ناوگان به روند قبلي بازگشت.

»مهدي خضري« با بیان اینکه یکي از مطالبات رانندگان، حذف مالحظات منطقه اي عرضه سوخت بود، اظهار 
کرد: با تصمیم گیري سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور و بر اساس تصمیم کارگروه راهبري سیستم 
جامع پیمایش، این مشکل حل شــد و از این پس توزیع با عنوان جدول سراسري اعمال خواهد شد. وي ادامه 
داد: روند اعمال و اجراي کاهش سهمیه پایه ناوگان که از خردادماه براي گروه هاي ظرفیتي باالي 30 تن اعمال 
شده بود نیز متوقف شد و از اول شهریورماه به مقدار تخصیصي قبل باز مي گردد. خضری گفت: تشدید نظارت بر 
شرکت هاي حمل بار نیز جزو یکي از دغدغه هاي رانندگان در دستور کار تمام کارکنان مربوطه قرار گرفته است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,711,000
تومان

1,771,000 نیم سکه
تومان

921,000ربع سکه
تومان

501,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

282,330
تومان

      قیمت سکه و طال

خشکی زاینده رود 
تقصیر فوالد مبارکه 

نیست

  نماینده خمینی شهر:  
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»رنگنگاه«درنگارخانهسیتیسنتر

پیشنهاد سردبیر:

»صبا راد« با انتشار این عکس در اینســتاگرامش نوشت:» اگر 
می شد صدا را دید. چه گل هایی… چه گل هایی! که از باغِ  صدای 
تو به هر آواز می شــد چید، اگر می شــد صدا را دید. »شــفیعی 
کدکنی« وقتــی مانی داره ملودی می ســازه یه گوشــه بیصدا 

می شینم و به صداش گوش می کنم و روحم تازه می شه«.

اینستاگردی

»هومن حاجی عبداللهی« با انتشــار این عکس در صفحه اش 
نوشــت: دلــم نیومد تــو ایــن روزایی کــه وضعیت معیشــتی 
واقتصادی و...مردم نابسامانه تشکر نکنم از حمایتتون از تئاتر

»مسعود ده نمکی« کارگردان معروف سینمای ایران در صفحه 
اینستاگرامش با انتشار تصویری نوشت: این نیز بگذرد...

محسن مهرعلیزاده در پیامی ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه به ویژه خبرنگار شهید صارمی، ۱۷ مردادماه را به همه خبرنگاران، عکاسان، اصحاب رسانه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطالع رسانی استان اصفهان، تبریک گفت.
متن پیام استاندار اصفهان به شرح زیر است:

 »۱۷ مردا ماه روز بزرگداشــت مقام خبرنگار، روز پاسداشــت تالش بی وقفه انســان های آگاهی اســت که در خلق جهانی آباد، آزاد و آگاه، همتی واال و تالشــی به یاد ماندنی اما دشــوار از خود به نمایش گذاشــته و پــرده از ناآگاهی ناآگاهان
 بر می دارند. به راستی خبرنگاران، تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سالمت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مدیون تالش های بی وقفه 
آنهاست. روز خبرنگار، روز تقدیر از زحمات کسانی است که با احساس مسئولیت و تحمل سختی های فراوان به نگاشتن حقایقی می پردازند که رشد و توســعه جامعه را ثمر می بخشد و همواره به مثابه دیده بانان امین جامعه در عرصه های مختلف  

پرچم آزادی، آگاهی و امید را برافراشته اند.
اینجانب، ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه به ویژه خبرنگار شهید صارمی، این روز شــکوهمند را به همه خبرنگاران، عکاسان، اصحاب رســانه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطالع رسانی استان اصفهان، تبریک عرض نموده، از 
توجه و اهتمام ویژه اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اطالع رسانی فعالیت ها و خدمات نظام اسالمی  قدردانی کرده و برای خبرنگاران متعهد و کوشای استان، تداوم عزت و اهتمام مسئوالنه در روایت عشق، آزادی و حق گویی در پرتو رهنمودهای 

انسان ساز دین مبین اسالم را آرزومندم.«

استاندار روز خبرنگار را تبریک گفت

»پسر مذهبی دانشگاه توسط چندنفر از همکالسی های دختر محاصره می شود و  در حالی که می تواند از درب خروجی کالس فرار کند یا به راحتی خود را 
از دست خانم ها نجات دهد، ناگهان اقدامی می کند که مخاطب تا چندروز در شوک می ماند! »حامد« پنجره کالس را باز کرده و خود را از پنجره پایین می اندازد«! 

این سکانس جنجالی، در فضاهای مجازی منتشر و پخش می شود و خیلی زود تبدیل به یکی از پربیننده ترین فیلم های شبکه های مجازی شده که دست به دست 
می چرخد و نظر مردم را به سمت سریال »پدر« جلب می کند و البته شوخی ها و جوک های زیادی هم در رابطه با این سکانس ساخته می شود!

سریال »پدر« قرار بود در ماه رمضان پخش شود که درنهایت معلوم نشد به چه دلیلی در دقیقه 90 از کنداکتور پخش سریال های ماه رمضانی حذف شد تا در شب های داغ تابستان 
شاهد پخش پدرانه ای باشیم که هرچند در برخی مواقع ریتمی شتاب زده با طرح شــعارهای گل درشت دارد؛ اما تصویری دوست داشتنی از یک خانواده مذهبی نشان مان می دهد که 

جای خالی اش در سینما و تلویزیون ایران در سال های اخیر به شدت احساس می شد. 
»پدر« خانواده صاحب دغدغه و چادری را یک »خانواده نیازمند« معرفی نمی کند که بار تمامی مشکالت سریال بر دوش آنهاست. بلکه بالعکس این بار خانواده »پدر« دستگیر مشکالت خانواده های 

به ظاهر متضاد خود شده اند و با وجود رفاه مالی اجازه نمی دهند، پسرشان از رانت خانوادگی آنان سوءاستفاده کرده و به موقعیت های مالی یا اجتماعی خاصی برسد. این بار در سریال پدر بر خالف برخی از 
محتواهای تکراری در سایر سریال ها با پسر یک حاجی بازاری طرف نیستیم که با پدر خود درگیر و در شکاف نسل با امثال پدرش سقوط کرده است، بلکه این بار حامد درخشان تر از پدر در نسل خود ظاهر می شود 

و والدین خود را در سهم تربیتی که برای او خرج کرده اند، روسفید می کند.
یکی از بزرگ ترین انتقاداتی که به این سریال وارد شده، این است که عاشقانه ای که بین »حامد« و »لیال« شکل می گیرد، مابه ازای بیرونی در دنیای واقعی ندارد و منتقدان معتقدند در دنیای واقعی رخ نمی دهد و فقط محصول 

فیلمنامه ضعیف حامد عنقاست. تهیه کننده این سریال اما در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که فیلمنامه بر اساس داستان واقعی زندگی او ساخته شده و خودش هم در دوران دانشجویی عاشق پسر مذهبی دانشگاه شان شد و این 
عشق سرآغاز تحوالت عمیق اعتقادی در زندگی او بود که حتی پوشش او را هم تغییر داد پس داستان عشق »لیال« به »حامد« چیز عجیب و غریبی نیست. 

»پدر« نقطه ضعف هایی دارد حتی سوتی هایی هم دارد که از چشم تیزبین مخاطبان دور نمی ماند) مثل اتومبیلی که حامد سوار آن است و در یک سکانس، با سه پالک متفاوت آن را می بینیم!( اما به نظر می رسد نقاط قوت این مجموعه آن قدری 
هست که بتواند مخاطب را تا انتها با خود درگیر و همراه کند، کاری که از عهده آن برآمده است.  وقت آن رسیده که به غیر از نشان دادن چادر بر سر دختران پر رنگ و لعاب سریال های تلویزیونی، تسبیحی که در دست حاجی بازاری فیلم است، جانماز 

سفید مادر بزرگ و مسجد محل به سراغ مفاهیم دینی دیگری برویم. 

یکپدرانهآرام!
  نقدی بر سریال پرمخاطب این روزهای تلویزیون؛  

سارا بهرامی

نگارخانه مجموعه سیتی ســنتر اصفهان میزبان نمایشگاه 
گروهی عکس هنرجویان هنرســتان فضیلی است که با نام 
»رنگ نگاه« نمایش دهنده نوع نگاه و درکی است که خالق اثر 

به موضوعی خاص داشته است.
مهدیه سنگرگیر، مسئول اجرایی این نمایشگاه، اظهار کرد: 
در این نمایشگاه حدود ۵0 عکس به همت هنرجویان رشته 
فتوگرافیک »هنرســتان فضیلی اصفهــان« و به راهنمایی 

»ســهیال گندمکار« به نمایش درآمده اســت. هنرآموزان 
هنرستان فضیلی در گذشــته هم در این نگارخانه نمایشگاه 
برپاکرده بودند و حاال در این فرصت دوباره کنار هم جمع شدند 

و نمایشگاه »رنگ نگاه« را برگزار کرده اند.  
وی با بیان اینکه موضوع اغلب عکس های نمایشــگاه »رنگ 
نگاه« با تکیه بر اصفهان، مسائل اجتماعی و فضای شهری است، 
افزود: این هنرجویان معتقدند که چون هر کسی می تواند یک 
برداشتی از یک عکس داشته باشــد و در واقع نوع خاصی به 
عکس نگاه کرده و آن را درک می کند همین دلیل عنوان »رنگ 
نگاه« برای نمایشگاه انتخاب شده است؛ ضمن اینکه نمایشگاه 

قبلی هم که توسط این گروه برگزار شد، همین نام را داشت و 
به همین دلیل این تمایل در هنرجویان بانی نمایشگاه وجود 

داشت که همین نام را ادامه دهند.
سنگرگیر هدف این هنرجویان هنرستان فضیلی از برگزاری 
این نمایشگاه را شرکت در یک فعالیت هنری برای اندوختن 
روزمه هنری دانســت و گفت: این هنرجویــان می دانند که 
برگزاری چنین نمایشــگاه هایی چقدر در آینده کاری یک 
هنرمند موثر اســت. وی افزود: این دوستان سن کمی دارند 
و اغلب آنها متولدین ۷9 و۸0 هستند، آنها تالش می کنند تا 

بهترین کار را ارائه دهند. 

پیشکسوت روزنامه نگاری در اصفهان:
مطبوعات، مشروطه را زنده کرد

در آســتانه روز خبرنگار، نخســتین نمایشگاه نشریات 
قدیمی ایران با عنوان »بدر منیر« به همت فرهنگسرای 
رسانه، وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در خانه مشروطیت و بیداری اسالمی 
اصفهان افتتاح شــد. از همین رو میانه بازار حسن آباد را 
گرفته و از میان خاطرات قدیم اصفهان می گذریم. حاال در 
منزلگاه آیت ا... حاج آقا نورا... نجفی قدم گذاشته ایم. در 
سالن نمایشگاه، آرشیوی از نشریات و مطبوعات قدیم این 
مرز و بوم گرد آمده اند تا بار دیگر یادآور اهمیت مطبوعات 
حتی در عصر شبکه های اجتماعی باشد. گویی در گرداگرد 
این سالن به تاریخ مبســوط ایران گام می نهیم، حسرت 
می خوریم و لبخند بر لب مان شــکوفه می زند که نهال 

فرهنگ در ثبت آن ماناست.
فضل ا...صلواتی، پیشکسوت روزنامه نگاری در اصفهان در 
آیین افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات »بدر منیر« که بعد از 
ظهر یکشنبه،۱۴ مردادماه در خانه مشروطیت اصفهان 
برگزار  شد، گفت: قسمتی از خانه مشروطه، انبار پارچه 
و خاک گرفته بود. ما نوشتیم خانه مشروطه بر باد رفت و 
همه توجه شان جلب شد. آن زمان اسناد زیادی را از این 
محل جمع آوری کردیم. وی ادامه داد: آقا نجفی پیش از 
میرزای آشتیانی دستور داد که در مقابل مسجد میدان 
قلیان ها را بشــکنند  و رژیم به آقا نجفی اختیار دادند و 
او را به کاخ گلســتان دعوت کردند، او گوشــه ای از کاخ 
می خوابد و وقتی شاه می آید، با لهجه اصفهانی می گوید 
»شاه نَیِمدند؟« شاه عصبانی از او می خواهد تا در رابطه 
با تنباکو دیگر صحبتی نکند؛ البتــه آقا نجفی هم نقطه 
ضعف های خود را داشــتند. صلواتی گفت: در آن زمان 
انگلیس با تفرقه اندازی بــه بهانه بابی گری جو را ملتهب 
کرده بود و آقا نجفی می خواســت این جو را کنترل کند. 
اگرچه چنین چهره هایی در مشروطیت تاثیرگزار بودند؛ 
اما می خواهم بگویم این مطبوعات بودند که مشروطیت 
را زنده کردند.نمایشــگاه مطبوعات »بــدر منیر« اولین 
نمایشگاه روزنامه های قدیمی ایران از زمان قاجار تا دهه 
۷0 هجری شمسی با بیش از ۲00 عنوان روزنامه است که 

تا ۱۷ مردادماه برپاست. 

فروردین ماه امســال بود که خبر آتش ســوزی یک بنای 
تاریخی در اردستان اهالی میراث و مردم را متاثر کرد. »کاخ 
ســرهنگ آباد« در آتش ســوخت و همان زمان مسئوالن 
اردستان از لزوم توجه بیشــتر به حفظ بناهای تاریخی این 
شهرســتان ســخن گفتند. روح ا... جاللی، رییس شورای 
اسالمی شهر اردستان گفت: »اثر ثبت ملی معروف به کاخ 
چهلستون اردستان در دهستان ســفلی بخش زواره با این 
حادثه آتش سوزی در آســتانه نابودی قرار گرفته که باید 

مسئوالن آن را مورد توجه بیشتری قرار دهند«.
جاللی تاکید کرد: »دیگر اثر هــای تاریخی و فرهنگی این 
شهرســتان نیز با خطر بروز حادثه های مشــابهی رو به رو 
هستند، به طوری که در گذشــته نیز شاهد تخریب سنگ 
مقبره امیراویس بودیم؛ از این رو انتظار می رود مســئوالن 

اردستان و استان اصفهان چاره اندیشی کنند«.
حاال تنها ۵ ماه پس از آن حادثه تلخ، خبر رســیده که یکی 
دیگر از آثار تاریخی این شهرســتان در معرض نابودی قرار 
گرفته است.  خانه تاریخی امیران در شهرستان اردستان این 
روزها حال  و روز خوشی ندارد و به دلیل مشکالت حقوقی و 

عدم رسیدگی الزم روند تخریبی را طی می کند و حتی اخیرا 
بنا بر گزارشات محلی، شایعه تخریب آن و یا تبدیل شدن به 

انباری مطرح  شده است.
خانه تاریخی امیران اردســتان از خانه های زندیه است که 
دست سرد تخریب بر سر آن سایه افکنده. این خانه تاریخی 
در محله راهمیان اردســتان واقع شــده و به ثبت ملی هم 

رسیده است.
وضعیت رنج آور این بنا نشان می دهد که مالک اجازه مرمت 
آن را نمی دهــد و  اداره میراث  فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اردستان هم نمی تواند بدون اجازه مالک اقدام به 

مرمت و بازسازی این بنای تاریخی متعلق به دوره زندیه کند.
محمدرضا صدوقــی، رییس اداره میراث صنایع دســتی و 
گردشگری شهرســتان اردســتان  در این باره گفت: خانه 
تاریخی امیران در ســال ۱3۸۴ در فهرســت آثار ملی قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه خانــه قدیمی و تاریخی امیــران یکی از 
خانه های ثبتی شهرســتان اســت، افزود: بــا مالک خانه 
رایزنی هایی شده ولی تمایلی به احیای خانه ندارد. به تازگی 
مبلغ 300 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی برای 
بازسازی و بهسازی این خانه تاریخی اختصاص گرفته که به 

دلیل موافقت نکردن مالک هنوز اقدامی نشده است.
این شهرســتان دارای 69 اثر ملی اســت که ۲۸ اثر آن را 
خانه های تاریخی تشکیل می دهند. بد نیست بدانید روستای 
امیران در اســتان اصفهان و در شهرســتان اردستان و در 
مسیر راه کاشــان به طبس و در مجاورت خط آهن تهران 
به بندرعباس  قراردارد. امیران، روستایی تاریخی است که 
تقریبا در مرکز ایران واقع شده و تا حدود ۲0 سال قبل ترکیب 
این روستای کهنه دست نخورده بود ولی امروزه به جز دیوار 
قلعه ، بقایای مسجد قدیمی که اکثر قدیمی ها معتقدند روی 
آتشکده بنا شده وآب انبار و.. اثر چندانی بر جای نمانده  است. 

درشهر موسیقی

سوژه روز
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حال ناخوش خانه تاریخی اردستان علی دهقانان زواره

»رنگ نگاه« در نگارخانه سیتی سنتر

»زانیار خسروی« نیز همانند برادرش تور کنسرت های خود را لغو کرد. پس از 
لغو تور کنسرت های »سیروان خسروی« و پرداخت ضرر ۲00 میلیون تومانی به 
برج میالد برای لغو کنسرت های تهران، این بار زانیار خسروی تور اجراهای خود 
را در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، رشت و … لغو کرد. زانیار با انتشار پستی 
در اینستاگرام ضمن انتقاد صریح به حسن روحانی، رییس جمهور، سیاست های 

دولت در ارتباط با مسائل ارزی و اقتصادی را به چالش کشید.
زانیار همچنین نسبت به »حمید هیراد« و حواشی اش نیز واکنش تندی نشان 

داد که متن کامل پست او را در ادامه می خوانید:
»کدوم از این حرف هایی که تو فیلم هســت رو انجام دادین؟ کدومش حتی به 
واقعیت نزدیک بوده؟  پس چرا مشکل ارز به این شدت وجود داره؟ چرا این همه 
فقر و بیکاری وجود داره؟ چرا با هیچ اختالس گر و هیچ کدوم از موسسات مالی 

که پول مردم رو تو روز روشن خوردن برخورد نشده؟ و هزاران 
چرای دیگه؟ انگار این قضیه دیگه تو فرهنگ ما اپیدمی شده. 

خواننده ای که به این وضوح اشــتباه می کنه و در 
واقع مردم رو گول می زنــه اول میگه فراموش 
کنین چی شد، فرداش انکار می کنه قضیه رو، 

پس فرداش مردمو به چالش دعوت می کنه و در نهایت از 
مردم دلگیر و طلبکار می شه، محصول همین طرز تفکر و 
برخورد مسئولینه. شرایطی که االن توش هستیم نیاز به 

هیچ توضیحی نداره. با احترام به مردم عزیز اعالم می کنم 
که کنسرت های آتی خودم در بوشهر، اصفهان، شیراز، رشت و 

شهرهای دیگه رو مجبورم کنسل کنم .«
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پیشنهاد سردبیر:

سبدخریدرباتیکبهجایمشتریخریدمیکند
به زودی یک ربات، خریدهای مشتریان فروشــگاه های والمارت را برای آنها آماده 
می کند. این فروشگاه  زنجیره ای اعالم کرده که به زودی سبدهای خرید رباتیکی 
به نام Alphabot را در یکی از فروشــگاه های خود در نیوهمپشایر ارائه می کند. 
آلفابات می تواند سفارش های آنالین مشــتریان را انتخاب و 
بســته بندی کند.همچنین قابلیت انجام کارهایی روتین 
را دارد.آلفابات ها، اجناس ســفارش داده شــده راکه در 
فضایی انبارمانند ذخیره شــده اند، برداشــته و به دست 
کارمندان انســانی در۴ ایستگاه می رســانند. این 
ربات می تواند کاالهای خشک، 
یــخ زده و یخچالــی را 
بردارد.درحــال 
حاضر والمات 
ل  مشــغو
یــش  ما ز آ

آلفابات  است.

تازه ها

بایکلنزعجیب،ازچشمحشراتعکاسیکنید!
لنز پروب ۲۴ میلی متری f/14 لوآوا )Loawa( می تواند عکاسی های گسترده ای 
از فضاهای ناشــناخته انجام دهد. این لنــز، یک راه جذاب برای تجربه و مســتند 
کردن پدیده های طبیعی در ســطح میکروسکوپی اســت و یکی از عجیب ترین و 
فوق العاده ترین لنزهای دوربین است که تا کنون دیده ایم. اکثریت لنزهای ماکرو، 
طول کانونی ۶۰ میلی متــر یا باالتر و عمق میــدان باریک تــر را ارائه می دهند. 

این لنز به عکاســان توانایی فوق 
العاده برای جداســازی ســوژه 
از بک گراند و بوکــه کردن آن 
را مــی دهــد. در کل، این لنز 

چیزی متفاوت بــا دیگر لنزهای 
لوآواســت. این لنز می تواند با یک 
پرسپکتیو با زاویه دید گسترده ۲۴ 
 f/14 میلی متری و یــک دیافراگم
، پس زمینه را بیــش از پیش قابل 
مشاهده سازد. سازندگان این لنز، 
 آن را زاویه دید حشره نامگذاری 

کرده اند.

تختهموجسواریبرقیساختهشد
به تازگی یک تخته موج سواری برقی ساخته شده که می تواند سرعت خود را در ۴ 
ثانیه از صفر به ۳۱ مایل برساعت برساند. یک شرکت  سوئدی تخته  موج سواری به 
نام Awake Ravik ساخته که با برق کار می کند و حتی زمانی که موجی در دریا 
نیست، می تواند روی آب حرکت کند. سرعت این گجت به وسیله یک دسته بی سیم 
کنترل می شود و اطالعاتی دقیق مانند عمر باتری و سرعت گجت رادر اختیار کاربر 
قرار می دهد. همچنین کاربر می تواند با وزن بدن خود  قایق را کنترل کند.  سیستم 
نیرو محرکه این گجت مخصوص بوده و حق امتیاز آن ثبت شده است.  این سیستم 
Awake Direct drive نام دارد که سرعت و نیروی مورد نیاز  را فراهم می کند. 
باالترین سرعت این تخته موج سواری برقی ۳۵ مایل برساعت است. جالب آنکه این 
گجت می تواند در ۴ثانیه سرعت خود را از صفر به ۳۱ مایل برساعت برساند.باتری 
این وسیله نقلیه در ۸۰ دقیقه شارژ می شود و پس از آن می تواند ۴۰ دقیقه کار کند.

استراتژیکیترینبازیموبایلیسالرادریافتکنید
بازی موبایلی »نبرد ملکه ها«، یکی از هیجان انگیز ترین بازی های استراتژیک برای 

سیستم عامل اندروید و IOS است.
این بازی در استودیوی بازی سازی Elex Wireless طراحی و توسعه یافته و در 
استوری های رســمی گوگل و اپل در اختیار کاربران قرار گرفته است و میلیون بار 
توسط کاربران این سبک بازی پرطرفدار دریافت شده است و نمرات بسیار خوبی را 

نیز دریافت کرده است.
این بازی با حجم ۲۱۱ مگابایت و به صورت رایگان کاربران را به سمت خود دعوت 
می کند. بازی »نبرد ملکه ها« امکان اجرای یک بازی اســتراتژی آنالین به صورت 
چند نفره را برای کاربران فراهم می آورد . این بازی کمی به »کلش آو کلنز« نزدیک 
اســت؛ اما تفاوت هایی وجود دارد که به کاربران اعالم می کنــد هر دو بازی را می 
توانند در کنار هم اجرا کنند. محوریت این بازی حضور ملکه هاست . ملکه بودن یا 
ازدواج با ملکه، فرقی نمی کند؛ وقتی پادشاهان مرده باشند، می توانید ملکه باشید 
یا با ملکه ازدواج کنید! ولی یادتان باشد مســیری که انتخاب می کنید، شما را به 

هدفتان برساند! 
در روز هایی که بازی های استراتژیک، طرفداران بسیار زیادی را به سمت خود جلب 
 می کند، این بازی مهیــج می تواند یکی از گزینه های بســیار جالب برای کاربران

 باشد . 

  عکس روز

کپسولیکههنگامبالیایطبیعیجانافرادرانجاتمیدهد
کپســولی به نام Survival Capsule به شکل توپ ساخته شــده که هنگام وقوع بالیای طبیعی 

می تواند جان افراد را نجات دهد. این وسیله می تواند تا ۱۶ نفر را در خود جای دهد.

خبر

 اپلیکیشن Gmail در اندروید
 به ویژگی جدیدی مجهز شد

جیمیل در اندروید به ویژگی جدیدی مجهز شد که به موجب 
آن، اگر ایمیلی در یک رشــته پیام حذف شده باشد، کاربر در 
هنگام مطالعه آن رشته ایمیل، توسط پیغامی، از ایمیل حذف 
شــده آگاه خواهد شد.دقیقا مشــابه اس.ام.اس، ایمیل نیز از 
رشته های پیامی استفاده می کند. بدین معنا که به جای آنکه 
هر ایمیل و پاسخ آن را در صفحات مجزا ببینیم، همه آن ها را در 
یک رشته پیامی ادغام شده خواهیم دید. این امر به کاربر کمک 
می کند در مورد مطلبی که قبال صحبت شده است، اطالعات 
مورد نیاز را کسب کند.کاربران اندرویدی می توانند جدیدترین 

نسخه جیمیل را از گوگل پلی استور دریافت کنند.

 اینستاگرام 
در حال تست تغییرات جدید است

»اینســتاگرام« قصد دارد موقعیت قرارگیــری آیکون های 
پروفایل  و پیام خصوصی را جابه جا کرده و امکان دسترســی 
ســریع کاربران به ایموجی  را در قســمت نظرات، سریع تر و 
آســان تر کند. در حال حاضر آیکون پیام خصوصی در سمت 
راست باالی نمایشگر و آیکون پروفایل در سمت راست پایین 

نمایشگر قرار دارد.
به دلیل اینکه کاربران از آیکون پیام خصوصی بیشتر از پروفایل 
استفاده می کنند، اینســتاگرام در حال تست جابه جایی این 
دو آیکون در برنامه اســت. البته ازآنجاکــه کاربران به محل 
قرارگیری این دو آیکون عادت کرده انــد، احتماال به دفعات، 
دچار اشــتباه خواهند شــد. کاربرانی که تنها یک حســاب 
کاربری در اینســتاگرام دارند، آیکون پروفایل را مشابه شکل 
همیشگی  آن می بینند و کاربرانی که چندین حساب کاربری 
در اینستاگرام دارند، حین استفاده از هر حساب کاربری، عکس 
همان پروفایل در قسمت پایین نشان داده نمی شود؛ در عوض 
یک آیکون برای آن ها نمایش داده می شــود که در آن عکس 

پروفایل ها در کنار هم قابل مشاهده است.

  سیستم عامل »اندرومدا« 
دارای حالت بهره وری خواهد بود 

به تازگی اطالعات جدیدی درباره  سیستم عامل»اندرومدا« به 
Produc�(بیرون نفوذ کرده است که از وجود حالت بهره وری 

tivity Mode( در آن حکایت می کند.»اندرومدا« نامی است 
که در ماه های اخیر درباره  آن سخنان زیادی شنیده می شود 
و به سیســتم عاملی داللت می کند که برای دستگاهی از برند 
سرفیس و با ویژگی های موبایل گونه، در نظر گرفته شده است. 
کاربری با نام  کاربری WalkingCat که ســابقه  طوالنی در 
 فاش کردن اطالعات محرمانه مایکروسافت و محصوالت این
 Productivity( شرکت دارد ،اشاراتی را به حالت بهره وری 

Mode( در سیستم عامل اندرومدا کشف کرده است.

در روزهای آتی
مراسمزندهرونماییسامسونگگالکسینوت9

باالخره انتظارها به پایان رســید و به زودی مراسم معرفی سامسونگ گلکسی نوت 9 
 برگزار خواهد شد. پنجشنبه ۱۸مردادساعت ۱9:۳۰ مراسم معرفی سامسونگ گلکسی 
نوت 9 است. بعد از دست به دست شدن ویدئویی که سامسونگ در یوتیوب منتشر کرد، 
همچنین سرازیر شدن خبرهای بی شمار از ویژگی ها، مشخصات، ظاهر و امکاناتی که 
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 9 خواهد داشت، سرانجام این اسمارت فون محبوب 
 در جریان مراســم Unpacked 2018 روز پنجشــنبه در شــهر نیویورک معرفی 
خواهد شــد. باید منتظــر بود تــا سامســونگ از آخرین محصــول خود  

 رونمایی کنــد و  ویژگی و فنــاوری های نوین خــود را به رخ
 بکشد.

طی ۱۵سال اخیر، استقبال از گوشی های هوشمند روز به روز در حال افزایش است.  البته برخی از انواع این گوشی ها بیش از مدل های دیگر مورد توجه قرار گرفته اند. در مجموع 
و در بیش از یک دهه اخیر، پنج مدل گوشی هوشمند بیش از دیگر مدل ها در بازارهای جهانی به فروش رفته اند که آشنایی با آن ها  خالی از لطف نیست.

با پرظرفیت ترین »حافظه های فلش« آشنا شوید

DataTraveler Ultimate GT  
این »حافظه فلش« با دو ترابایت ظرفیت برای ذخیره سازی اطالعات ۱۶۵۰ دالر قیمت دارد و در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شده است. ابعاد کوچک حافظه یادشده 
که در کف دست جا می شود باعث جلب نظر کاربران به آن شده است. پشتیبانی از یو اس بی ۳.۱، سرعت قرائت و نگارش داده ۳۰۰ و ۲۰۰ مگابایتی در هر ثانیه، 

پشتیبانی از ویندوزهای ۷، ۸، ۸.۱ و ۱۰، مک، لینوکس و کروم از جمله قابلیت های این حافظه فلش است.

DataTraveler HyperX Predator ۳.۰ USB  
حافظه فلش مذکور، با یک ترابایت ظرفیت ذخیره سازی اطالعات، یک محصول کوچک تلقی می شود که حدود ۷۰۰ دالر قیمت دارد. به نظر می رسد خرید 

این محصول نیز مانند حافظه فلش قبلی، برای همگان امکان پذیر نباشد.

Corsair Flash Voyager GS USB ۳.۰ 
این حافظه فلش که از نظر ظاهری به اندازه یک انگشت فضا اشغال می کند، ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت داشته و قیمت آن ۲۵۰ دالر است. این محصول که توسط 
شرکت Corsair تولید شده، سریع ترین »حافظه فلش« تولیدی این شرکت  به حساب می آید. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه فلش به ۲9۰ 

مگابایت در ثانیه می رسد. این سرعت در مورد نسخه ۲۵۶ گیگابایتی برابر با ۴۵۰ مگابایت در ثانیه است.

: PNY Pro Elite  
این  حافظه فلش نیز ۵۱۲ گیگابایت حجم دارد که با پورت »یو اس بی ۳« سازگار است و تنها ۱۵۰ دالر قیمت دارد. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه 

به ترتیب ۴۰۰ و ۲۵۰ مگابایت در ثانیه است و گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی فایل های ویدئویی محسوب می شود.

با پرظرفیت ترین »حافظه های فلش« آشنا شوید

DataTraveler Ultimate GT  
این »حافظه فلش« با دو ترابایت ظرفیت برای ذخیره سازی اطالعات ۱۶۵۰ دالر قیمت دارد و در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شده است. ابعاد کوچک حافظه یادشده 
که در کف دست جا می شود باعث جلب نظر کاربران به آن شده است. پشتیبانی از یو اس بی ۳.۱، سرعت قرائت و نگارش داده ۳۰۰ و ۲۰۰ مگابایتی در هر ثانیه، 

پشتیبانی از ویندوزهای ۷، ۸، ۸.۱ و ۱۰، مک، لینوکس و کروم از جمله قابلیت های این حافظه فلش است.

DataTraveler HyperX Predator ۳.۰ USB  
حافظه فلش مذکور، با یک ترابایت ظرفیت ذخیره سازی اطالعات، یک محصول کوچک تلقی می شود که حدود ۷۰۰ دالر قیمت دارد. به نظر می رسد خرید 

این محصول نیز مانند حافظه فلش قبلی، برای همگان امکان پذیر نباشد.

Corsair Flash Voyager GS USB ۳.۰ 
این حافظه فلش که از نظر ظاهری به اندازه یک انگشت فضا اشغال می کند، ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت داشته و قیمت آن ۲۵۰ دالر است. این محصول که توسط 
شرکت Corsair تولید شده، سریع ترین »حافظه فلش« تولیدی این شرکت  به حساب می آید. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه فلش به ۲9۰ 

مگابایت در ثانیه می رسد. این سرعت در مورد نسخه ۲۵۶ گیگابایتی برابر با ۴۵۰ مگابایت در ثانیه است.

: PNY Pro Elite  
این  حافظه فلش نیز ۵۱۲ گیگابایت حجم دارد که با پورت »یو اس بی ۳« سازگار است و تنها ۱۵۰ دالر قیمت دارد. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه 

به ترتیب ۴۰۰ و ۲۵۰ مگابایت در ثانیه است و گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی فایل های ویدئویی محسوب می شود.

با پرظرفیت ترین »حافظه های فلش« آشنا شوید

DataTraveler Ultimate GT  
این »حافظه فلش« با دو ترابایت ظرفیت برای ذخیره سازی اطالعات ۱۶۵۰ دالر قیمت دارد و در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شده است. ابعاد کوچک حافظه یادشده 
که در کف دست جا می شود باعث جلب نظر کاربران به آن شده است. پشتیبانی از یو اس بی ۳.۱، سرعت قرائت و نگارش داده ۳۰۰ و ۲۰۰ مگابایتی در هر ثانیه، 

پشتیبانی از ویندوزهای ۷، ۸، ۸.۱ و ۱۰، مک، لینوکس و کروم از جمله قابلیت های این حافظه فلش است.

DataTraveler HyperX Predator ۳.۰ USB  
حافظه فلش مذکور، با یک ترابایت ظرفیت ذخیره سازی اطالعات، یک محصول کوچک تلقی می شود که حدود ۷۰۰ دالر قیمت دارد. به نظر می رسد خرید 

این محصول نیز مانند حافظه فلش قبلی، برای همگان امکان پذیر نباشد.

Corsair Flash Voyager GS USB ۳.۰ 
این حافظه فلش که از نظر ظاهری به اندازه یک انگشت فضا اشغال می کند، ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت داشته و قیمت آن ۲۵۰ دالر است. این محصول که توسط 
شرکت Corsair تولید شده، سریع ترین »حافظه فلش« تولیدی این شرکت  به حساب می آید. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه فلش به ۲9۰ 

مگابایت در ثانیه می رسد. این سرعت در مورد نسخه ۲۵۶ گیگابایتی برابر با ۴۵۰ مگابایت در ثانیه است.

: PNY Pro Elite  
این  حافظه فلش نیز ۵۱۲ گیگابایت حجم دارد که با پورت »یو اس بی ۳« سازگار است و تنها ۱۵۰ دالر قیمت دارد. سرعت قرائت و نگارش اطالعات در این حافظه 

به ترتیب ۴۰۰ و ۲۵۰ مگابایت در ثانیه است و گزینه ای مناسب برای ذخیره سازی فایل های ویدئویی محسوب می شود.

با پرفروش ترین گوشی های هوشمند تاریخ آشنا شوید

آیفون ۶ و ۶ پالس با  فروش ۲۲۰ میلیونی
اگر گالکسی اس ۴ موفق ترین گوشی »سامسونگ« باشد، می توان آیفون ۶ و ۶ پالس را موفق ترین گوشی های »اپل« دانست. فروش این دو گوشی برای اپل در 
طول تاریخ خیره کننده بود؛  بعید به نظر می رسد در آینده این رکورد برای اپل و حتی رقبای آن تکرار شود. فروش ۲۲۰ میلیون واحد از گوشی های آیفون ۶ و ۶ 
پالس موجب شد تا سودی خیره کننده نصیب اپل شود. به نظر می رسد علت اصلی استقبال از آیفون ۶ پالس نمایشگر بزرگ و ۵.۵ اینچی آن بود. آیفون ۶ هم به 
علت ضخامت کمتر، پردازنده و دوربین قوی تر خود مورد توجه قرار گرفت. سیستم پرداخت همراه اپل پی نیز برای نخستین بار در این گوشی به کار گرفته شد.

 نوکیا ۵۲۳۰ با فروش ۱۵۰ میلیونی
شاید غیرمنتظره ترین گوشی موجود در این فهرست »نوکیا ۵۲۳۰ « باشد که رتبه چشمگیر دوم را هم از آن خود کرده است. این گوشی ارزان قیمت توسط 
نوکیا تولید شده بود و یک گوشی هوشمند جذاب محسوب نمی شد. این گوشــی حتی از فناوری ارتباطی بی سیم وای فای هم پشتیبانی نمی کرد. نوکیا 

۵۲۳۰ در سال ۲۰۰9 تولید و عرضه شد.
 نمایشگر ۳/۲ اینچی، دوربین پشتی ۲ مگاپیکسلی و تنها ۷۰ مگابایت حافظه داخلی، از جمله امکانات گوشی یادشده بود. به نظر می رسد تنها عامل اصلی 

اقبال به این گوشی، قیمت مناسب آن بود که به ۸۰ یورو می رسید.

  گالکسی اس ۴ با فروش ۸۰ میلیونی
گالکسی اس ۴ شرکت سامسونگ که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد، یکی از رویایی ترین تولیدات این شرکت کره ای بود که در رقابت با گوشی های هوشمند و پیچیده 
موجود در بازار توانست به فروش خیره کننده ۸۰ میلیون واحدی دست یابد. در واقع سامسونگ با استفاده از موفقیت گوشی »گالکسی اس ۳ «توانست در صدر 

بازار قرار بگیرد. از جمله مزایای این گوشی می توان به سخت افزار پیشرفته و قدرتمند و برخی نرم افزارهای خالقانه اشاره کرد.

 گالکسی اس ۳ و آیفون ۵ با فروش ۷۰ میلیون واحدی
در انتهای فهرست پرفروش ترین گوشی های هوشمند کل تاریخ، دو گوشی گالکسی اس ۳ سامسونگ و آیفون ۵ قرار دارند که ۷۰ میلیون واحد از هر یک از این 
گوشی ها به فروش رفته است. نکته جالب در مورد این گوشی ها آن اســت که دنباله هایی بر دو مدل پرطرفدار دیگر از گوشی های مختلف بوده اند که به ترتیب 
گالکسی اس ۲ و آیفون ۴ اس نام داشته اند. تولید هر دو مدل یادشده در سال ۲۰۱۲ متوقف شده بود و گالکسی اس ۳ و آیفون ۵ جایگزین آنها شده بودند. موفقیت 
گالکسی اس ۳ ، جایگاه سامسونگ به عنوان برترین تولیدکننده گوشی های هوشمند را در بازار تثبیت کرد. آیفون ۵ هم موفقیت دیگری برای اپل بود و نمایشگر 

بزرگ تر و ۴ اینچی آن به شدت مورد توجه قرار گرفت.

 آیفون ۷ و ۷ پالس؛ با فروش ۷۸ میلیونی
اپل توانست با عرضه دو مدل از گوشی آیفون به نام های »آیفون ۷ «و »۷پالس« موفقیت قابل توجهی کسب کند؛ موفقیتی که در سال های بعد تکرار نشد. 
ازجمله علل موفقیت این دو گوشی می توان به ضدآب بودن آنها، قابلیت ذخیره سازی حجم بیشــتری از اطالعات در مقایسه با گوشی ها و مدل های قبلی 

آیفون، باتری بزرگ تر و با ظرفیت شارژ بیشتر و غیره اشاره کرد.
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مدیر حفاظت محیط زیست کاشان خبر داد:
جلوگیری از فعالیت یک واحد 

تولیدی در کاشان
مدیر حفاظت محیط زیســت   کاشان
کاشان از بستن یک واحد تولیدی به علت ایجاد 
آلودگی بیش از حد استاندارد در این شهرستان 
خبر داد. حسین خادمی گفت: این واحد تولیدی 
به علت فعالیت همراه با ایجاد آلودگی هوا و توجه 
نکردن به اخطاریه های صادر شده با صدور حکم 
قضائی بســته شده اســت.به گفته وی، سازمان 
حفاظت محیط زیســت این واحد تولیدی را با 
هدف حمایــت از صنایع پاک و بــدون آلودگی، 
جلوگیری از انتشــار دود و خطرهای زیســت 
محیطی ناشــی از آن تعطیل کرد.مدیر حفاظت 
محیط زیست کاشان تاکید کرد: بر اساس ماده 
16 قانــون نحوه جلوگیــری از آلودگــی هوا و 
همچنین ماده هــای 11 و 12 قانون حفاظت و 
بهســازی، صنایع آالینده ای که استانداردهای 

زیست محیطی را رعایت نکنند، بسته می شود.

مدیر جهاد کشاورزی جرقویه سفلی 
مطرح کرد:

 کینوا؛ کشت جایگزین
 در مزارع شرق اصفهان

مدیــر جهــاد کشــاورزی   جرقویه سفلی
جرقویه سفلی گفت: با همکاری یکی از کشاورزان 
این منطقه، چهار هزار متر مربــع از» کینوا« به 
عنوان گیاهی مقاوم در منطقه جرقویه ســفلی 
کشت شد. علی نیکبخت افزود: این گیاه به عنوان 
مادر همــه دانه های خوراکــی و خاویار گیاهی 
معروف اســت و جایگزین مناسبی به جای نان و 
برنج و بهترین رژیم بــرای مقابله با دیابت نوع 2 
اســت.وی گفت: این گیاه در شرایط شوری آب 
 باالی 8 دســی زیمنس بر متر جواب می دهد و 
می تواند در الگوی مناطق شور و کم بازده و گرم 
و خشک کشت شود.دوره کاشــت این گیاه که 
بومی آمریکای جنوبی است 100روزه و با داشتن 
مقادیر زیادی آهن، اســید فولیک، کلســیم و 
اسیدهای آمینه برای کنترل و پیشگیری بسیاری 

از بیماری ها مناسب است.

اخبار

نبود پزشک متخصص اطفال چالش مردم شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

تولید تخم مرغ در شهرضا 
افزایش یافت

رییس شــبکه دامپزشکی   شهرضا
شهرستان شهرضا از افزایش 45 درصدی تولید 
تخم مرغ در این شهرستان تا مرداد امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته خبر داد. حمید 
رییس زاده اعالم کرد: در حال حاضر 6 واحد مرغ 
تخم گذار در این شهرستان وجود دارد و هر روز 
25 تن تخم مرغ تولید می شود. وی همچنین 
میزان تولید ســاالنه گوشــت ســفید در این 
شهرستان را 20 هزار تن اعالم کرد و افزود: در 
شــهرضا دو واحد پرورش پولــت و یک واحد 
پرورش مرغ مادر وجود دارد و ساالنه 20 هزار تن 
گوشت ســفید تولید می شــود. رییس شبکه 
دامپزشکی شهرضا علت افزایش قیمت گوشت 
ســفید در روزهــای گذشــته را افزایش بهای 
نهاده  های طیــور و متاثــر از افزایش قیمت ارز 
دانست و گفت: مهم ترین مشکل تولید کنندگان 
این صنعت در شهرضا نوسان قیمت نهاده هاست.

نبود پزشک متخصص اطفال 
چالش مردم شهرضا

رییس شــبکه بهداشــت و  شهرضا
درمــان شــهرضا گفــت: یکی از مشــکالت 
بیمارستان های شهرضا، نبود پزشک متخصص 
اطفال اســت.حجت ا... تنهایی با اشاره به نبود 
متخصص اطفال در بیمارســتان های شهرضا، 
اظهار داشــت: یکی از مشــکالت بیمارستان 
امیرالمومنیــن)ع( شــهرضا، نبود پزشــک 
متخصــص اطفال اســت که عالوه بــر ایجاد 
نارضایتی مردم و بیماران، سبب تردد به مراکز 
درمانی استان اصفهان و حضور اقشار کم درآمد 
در مطب پزشکان در بخش خصوصی است که 
این امر سبب تحمیل هزینه های درمانی بیشتر 
شــده اســت. وی با بیان اینکه افزایش مدت 
دســتیاری تخصصی اطفال ، سبب ایجاد این 
مشــکل شــده اســت، افزود: با ارتقای دوره 
دستیاری برای بیمارستان ها، یک سال کسری 
پیش بینی نشده بود و در برهه ای قرار گرفتیم 
که یک سال به دوره دانش آموختگان اضافه شد 
و شــهرضا را با کمبود متخصص اطفال روبه رو 

کرد.
وی با اشــاره به پیگیری های نماینده مردم در 
مجلس بیان کرد: باید حق الزحمه پزشــکان 
اطفال خارج از شبکه را بتوانیم از طریق خارج از 

شمول از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنیم.

پرورش عقرب یکی از جدیدترین مشاغلی است 
که در بسیاری از کشورها از جمله ایران باب شده 
و طبق اخبار حاصله از این شغل خطرناک، درآمد 
بسیار باالیی هم نصیب پرورش دهندگان عقرب 
شــده؛ چراکه ســم عقرب خاصیت دارویی دارد 
و در علم پزشکی و ســاخت دارو بسیار ضروری 
و کاربردی است؛ اما این شــعل نیز همانند دیگر 
مشاغل، سختی های خاص خود را دارد و از آنجایی 
که این ماده بسیار ســخت به دست می آید سبب 
شده قیمت آن باال برود و ارزشمند شود.»یونس 
شکیب زاده« دانشــجوی 24 ســاله رشته سم 
شناســی اهل خرم آباد و »عرفان پرهیزکار« 25 
ساله دانشجوی رشته بیوشیمی اهل اهواز با دیدن 
مستندی تلویزیونی، این فکر به ذهن شان خطور 
می کند کــه می توانند ایده پــرورش عقرب را با 
یکدیگر اجرایی کنند.ایده این طرح را با مرکز رشد 
دانشگاه نجف آباد مطرح می کنند؛ اما باتوجه به 
اینکه تا قبل از آن، شخص یا مجموعه ای به صورت 
جدی وارد این عرصه نشده بود اخذ مجوز از محیط 
زیست و دیگر ارگان های مربوطه آنها را با مشکالت 
جدی مواجه کرد؛ البته مانعی نمی توانست این دو 

جوان را از اهداف خود دور کند.
عرفان پرهیزکار، دانشــجوی نجف آبادی معتقد 
است: »عمر مفید عقرب ها به طور متوسط چهار 
سال است و از هشــت ماهگی بالغ شده و امکان 
گرفتن زهر از آنها وجــود دارد. در کل قاره اروپا 
 به دلیل شــرایط خاص آب و هوایی، عقربی دیده

 نمــی شــود و امــکان پــرورش آن در محیط 

آزمایشگاهی نیز بسیار ســخت و در مواردی غیر 
ممکن اســت؛ اما در ایران شــرایط برای پرورش 
عقرب خــوب اســت«.وی می گوید: دانشــگاه 
نجف آباد در حال حاضر با انجام آنالیزهای متعدد 
روی ســم تولید شــده، در حال اخذ مجوزهای 
قانونی برای ارسال نمونه های اولیه به کارخانجات 
داروسازی معتبر دنیاست تا بتواند وارد فاز فروش 
شود.شکیب زاده هم با اشــاره به شرایط سخت و  
خطرناک نگهداری عقرب هــا می گوید: در مورد 
عقرب های درشت، از دو تا سه هزار عقرب می توان 
یک گرم سم را در طول دو تا ســه روز گرفت و با 
ریزتر شدن جثه آنها که با کاهش حجم غده سم 

نیز همراه خواهد بود، این عدد به حدود 20 تا ۳0 
هزار عقرب می رسد. تمامی مراحل گرفتن سم به 
صورت دســتی و با تحریک های خاص الکتریکی 
انجام می شــود.وی تصریح می کند: گرفتن سم 
بایستی حداقل با حضور دو نفر همراه باشد و بدون 
استفاده از تجهیزات خاص همچون ماسک های 
مجهز به فیلتر، امکان آســیب های ریوی در دراز 
مدت وجود خواهد داشــت. سم عقرب همچنین 
امکان جذب از طریق پوست را دارد و بخار متصاعد 
شده آن بسیار خطرناک اســت، به همین دلیل 
محیط سم گیری باید دارای شرایط استریل خاص 
باشد.علی امیری، مدیر مرکز رشد دانشگاه نجف 

آباد که از ابتدای این پروژه در کنار دو دانشجوی 
این دانشگاه قرار گرفته است،اظهار کرد:»تا اواخر 
سال۹6 افراد خاصی در جریان این فعالیت بودند، 
اما با پخش گزارش صدا و سیما از پرورش عقرب، 
تاکنون بیش از صد هزار نفر مصاحبه تهیه شــده 
را مشــاهده کرده و بارها آن را در فضای مجازی 

بازنشر کرده اند.« 
وی می افزاید: مرکز رشــد دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد، دو زیرمجموعه دارد. یکی شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان واحد نجف آباد و دیگری 
مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشــکی که پروژه 
پرورش عقــرب با محوریت مجموعــه دوم کلید 

خورده است.
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 
آباد با اشاره به برآورد اولیه 450 میلیون تومانی راه 
اندازی مزرعه پرورش عقرب در طرح پیشنهادی 
چهار سال پیش دانشجویان می گوید: اکنون اگر 
مجموعه ای بخواهد حداقل هــای الزم از لحاظ 
فضای فیزیکــی و غذا در کنار دیگــر تجهیزات، 
نگهداری و آزمایش سم و دیگر موارد الزم را تامین 
کند، به سرمایه گذاری حداقل یک میلیارد تومانی 
نیاز خواهد داشت.وی با بیان اینکه هزینه تامین 
دو ســال مواد مورد نیاز آنالیز سم بین 20 تا 25 
میلیون تومان برآورد شــده است، ادامه می دهد: 
جیره غذایی عقرب ها شــامل گونه های خاصی 
از جیرجیرک ســبز و کرم هاســت و تامین پنج 
کیلوگرم غذای ماهیانه 20 هــزار عقرب، حدود 

250 هزار تومان هزینه خواهد داشت.

عقرب های گرانبها!

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل گفت:   کاشان
وقتی در حال جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم نمی توان مشکالت 
صنعتگران و تولیدکنندگان که در خط مقدم این جبهه هستند را 

با بوروکراسی اداری برطرف کرد. 
 ســیدجواد ســاداتی نژاد اظهار کرد: براســاس برآوردها و طی

  هشــت ماه گذشــته، حــدود 18 هــزار ماموریــت از طرف
 کارکنان دولت در شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل به 
مقصد اصفهان انجام شــده که به غیر از خطــرات جانی، بیش 
از 200 میلیارد ریال هزینه در بر داشــته که معادل ساخت 20 

مدرسه است.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل با اشاره به دوری مسافت 
شهرستان کاشان از مرکز اســتان اصفهان، تصریح کرد: با هدف 
جلوگیری از هزینه های مــادی و معنوی و اتالف انرژی، تفویض 
اختیار مدیران کل اســتان اصفهان به مســئوالن کاشــان یک 

ضرورت است.

نماینده مردم کاشان:
ماموریت مدیران کاشاني به اصفهان بیش از 200 میلیارد ریال هزینه داشت

وقتی حیوانات سمی پول ساز می شوند؛

مفاد آراء اصالحی
5/322 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1-رای شماره 18694 مورخ 94/11/06 هیات اول  آقاي مجید حیدری به شناسنامه شماره 
19866 كدملی 1282668005 فرزند یداله  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
135/44 متر مربع پالک شــماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان  بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/05/30

م الف: 221010 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

5/315  آقاي محمد معروفی معروف آبادی داراي شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست 
به كالسه 166/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان علی اكبر معروفی معروف آبادی به شناسنامه 18 در تاریخ 1372/2/2 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- نجف معروفی، ش.ش 
15، 2- رضا معروفی،ش32 ، 3- غالمحســین معروفی، ش.ش 10، 4- علی معروفی، 
ش.ش 3، 5- رجبعلی معروفــی، ش.ش 3، 6- رضا معروفــی، ش.ش 262، 7- محمد 
معروفی، ش.ش 231 )پسران متوفی( 8- فاطمه معروفی، ش.ش 3، 9- كلثوم معروفی، 
ش.ش 11، 10- فاطمه معروفی، ش.ش 6، 11- جهان معروفی، ش.ش3، 12- نسرین 
معروفی، ش.ش 220 )دختران متوفی( 13- احترام احمدی دارانی فرزند محمد باقر، ش.ش 
2348 )همسر دائمی متوفی(.  اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك 
نوبت آگهي مي نماید تا هر كسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
 شد. م الف: 218973  شعبه سوم حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )184 كلمه،

2 كادر(  
مزایده اموال غیر منقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400013 درخواســت:  شــماره    5 /316
9609983630100655، شــماره بایگانی شــعبه: 960251  بموجب دستور فروش در 
كالسه 960251 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و كرون له خانم بتول 
دادخواه با وكالت ســمیرا اكبری و محکوم علیهما آقایان عبداله و منصور و رضا و ناصر و 
محمود و منوچهر همگی دادخواه فرزندان محمد، مهدی و حبیب دادخواه فرزندان فرهاد، 
محمد دادخواه و خانم ها فاطمه و زهرا دادخواه فرزندان فرهاد، اشرف دادخواه فرزند محمد، 
زهرا دادخواه فرزند حســین، زهرا توكلی ومریم رهرو و با عنایت به دستور فروش پالک 
ثبتی 1190 فرعی از 1 اصلی، واقع در حریم شهر تیران و معروف به شاه كنك، ملك مذكور 
توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: 
مورد مزایده عبارت است 15 قفیز ششــدانگ پالک ثبتی 1190 فرعی از 1 اصلی، ملك 
مورد نظر باغ مشجر و محصوری است واقع در تیران  و دشت علیا )در حریم شهر تیران و 
معروف به شاه كنك( كه طبق اسناد 12/5 قفیز از 15 قفیز به مالکیت بتول دادخواه و 2/5 
قفیز از 15 قفیز كل به نام محمد دادخواه می باشــد. باغ موصوف از شمال به جاده جوی 
عمومی و از شــرق به پالكهای 1191 و 1195 و از جنوب به پــالک 1209 و از غرب به 
پالک 1189 با دیوارهای اشتراكی محصور شده است و هیچگونه حقوق ارتفاعی با پالک 
های مجاور ندارد. بافت خاک شنی رسی) غالب شنی( و مشــجر به درختان گردو و مو و 
بادام و آلبالو و آلوچه می باشد كه از كیفیت مناسب برخوردار نیستند. باغ موصوف به استناد 
دفترچه دارای پنجاه آب )2/32 حبه آب از صحرای دشــت علیا( می باشد و مساحت باغ 
1655 متر مربع است. با در نظر گرفتن كلیه شرایط و پتانسیل های محل اعم از نوع بافت 
خاک، موقعیت نسبت به شــهر، نوع درختان و كیفیت آنها، جاده دسترسی به باغ و مقدار 
آب تخصیص داده شده، باغ موصوف به مبلغ پانصد و ســی  و چهار میلیون و یکصد هزار 
ریال معادل 53/410/000 تومان ارزیابی گردیده اســت. مقرر گردید ملك موصوف روز 

چهارشنبه مورخ 1397/6/7 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام حقوقی دادگســتری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت كارشناسی 
شروع و به كسی كه باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداكثر تا یك ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز 
 قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملك مورد مزایده داده شود. 
 م الف: 218546  اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران )456 

كلمه،4 كادر(  
مزایده اموال غیر منقول

5/317  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
2020/96 ش 1/1/2/م ش لــه خانم زهرا احمدی با وكالــت 1- نجمه باقری 2- فریده 
محمدی ســرپیری علیه 1- پرویز ترک زاد 2- بهروز ترک زاد هر دو به آدرس اصفهان 
میدان انقالب بازار سپاهان طبقه زیرزمین فروشگاه اطلس بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ 158/246/946 ریال اموال توقیفی به شــرح صد دست انواع كت و شلوار 
مردانه در طرحهای مختلف كه با توجه به شــرایط ركود بــازار و غیر از فصل بودن دارای 
دوخت داخل شبه فاستونی از جنس فالمنت و پلی اســتر ویسکوز میباشد اجناس موجود 
هر دســت كت و شــلوار مردانه به ارزش 1/200/000 ریال )یك میلیون و دویست هزار 
 ریال( كه مجموع صد دست به مبلغ 120/000/000 ریال )یکصد و بیست میلیون ریال( 
می باشد و نیز تعداد 180 عدد شلوار لی ترک و ایرانی در رنگ و اندازه های مختلف، قیمت 
هر عدد جین میانگین ششصد هزار ریال می باشــد  و در مجموع به مبلغ 108/000/000 
ریال معادل )ده میلیون و هشتصد هزار تومان( تعیین می گردد كه مجموع كل اقالم به مبلغ 
228/000/000 ریال می باشد كه مورد اعتراض هیچ یك از طرفین قرار نگرفته است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 97/6/13 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام 
واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شهید محسن حججی برگزار 
می گردد طالبین شركت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده به شماره حســاب 2171350205001 بانك ملی و ارائه آن فیش به 
 اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 217654  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان )289 كلمه،3 

كادر(  
احضار متهم

5/319 شماره درخواست: 9710460358100019 شماره پرونده: 9709980358100099 
شماره بایگانی شــعبه: 970101 نظر به اینکه آقای میالد پور اقتدار متهم به قدرت نمایی 
با سالح سرد )قداره( و توهین )فحاشی( به شــماره پرونده 970101 شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای اصفهان می باشــند و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
با توجه بــه مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آئین دادرســی كیفری 
مراتب یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشــار طبع و نشــر می شود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. )آدرس: 
اصفهان خیابان كاوه خیابان جابر انصاری مجتمع شــماره سه دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان( م الف:217875شــعبه 2 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع 3( ) 137 كلمه، 1 كادر(
احضار متهم

5/320 شماره درخواست: 9710460358100018 شماره پرونده: 9309980358100802 
شماره بایگانی شعبه: 930838  نظر به اینکه آقای پژمان میركریمی فرزند ابراهیم )سید 
ابوالفضل موسوی بخش( متهم به جعل و اســتفاده از سند مجعول و كالهبرداری به مبلغ 
15/000/000/000 ریال  به شماره پرونده 930838 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان 
می باشند و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتشــار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب یك نوبت در یکی 
از روزنامه های كثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. )آدرس: اصفهان خیابان كاوه خیابان جابر انصاری 
مجتمع شماره ســه دادســرای عمومی و انقالب اصفهان( م الف:217880 شعبه 2 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 3( ) 145 كلمه، 1 كادر(
احضار متهم

5/321 شماره درخواست: 9710460366100003 شماره پرونده: 9609980366100689 

شماره بایگانی شــعبه: 960695  نظر به اینکه آقای مهرزاد شیرازی متهم به مشاركت و 
تســبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان 10 درصد در پرونده كالسه  960695 
شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان می باشــد و وقت حضور یك ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسی كیفری یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. )آدرس: 
اصفهان خیابان كاوه خیابان جابر انصاری مجتمع شــماره سه دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان( م الف:217888 شعبه 42 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع 3( ) 140 كلمه، 1 كادر(
احضار متهم

5/323 آقای مجید زلقی فرزند پرویز در پرونده شماره 970491 این شعبه به اتهام توهین 
و تهدید و ایجاد مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اساس ماده 174 
قانون آیین دادرسی كیفری به شما ابالغ می شود ظرف یك ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار 
نظر می شود. م الف:217628 شعبه 36 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان ) 82 كلمه، 1 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

5/324 شماره ابالغنامه: 9710100367800470 شماره پرونده: 9409980351001209 
شماره بایگانی شعبه: 960108  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
خانم نادره بزرگ حقی، تجدیدنظرخواهان ســید محمد شــاه چرا، زهرا فاضلی، راحیل 
سادات شاه چرا، لیال سادات شاه چرا، مرتضی فاضلی، ســید علیرضا شاه چرا، دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان امیر خســرو صفری فرزند هدایت اله، 
نادره بزرگ حقی، میترا صفری، الهه صفری، الهه صفری، آیت صفری نســبت به دادنامه 
شماره 9709970367800039 در پرونده كالسه 960108 شعبه اصل 49 اصفهان تقدیم 
كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد كتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. )آدرس: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
 اول اتاق شــماره 146( م الف:217629 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان 

) 194 كلمه، 2 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

5/325 شماره ابالغنامه: 9710100351206507 شماره پرونده: 9709980351200387 
شماره بایگانی شعبه: 970435  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
بنفشه ممبنی  و صدیقه چنگیزی، تجدیدنظر خواه آقای محمد سپه كار و غیره دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم بنفشه ممبنی و غیره نسبت به دادنامه 
شماره 970555 در پرونده كالسه 970435 ح 12 شــعبه 12 حقوقی اصفهان تقدیم كه 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی می 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد كتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. )آدرس: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 
اتاق شماره 120( م الف:217637 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 173 كلمه، 2 كادر(
ابالغ تجدیدنظر

5/326 شماره ابالغنامه: 9710106805302291 شماره پرونده: 9609986805301916 
شــماره بایگانی شــعبه: 961916  تجدیدنظر خواه آقای رضا مســتاجران دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ناهید طاهر زاده نســبت به دادنامه 
شــماره 9709976805300731 در پرونده كالسه 961916 شــعبه 53 تقدیم كه طبق 
موضوع مــاده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنــی به علت مجهــول المکان بودن 
 تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یــك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی

 می گردد تــا تجدیدنظر خوانــده ظــرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهــی به دفتر 
دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 
تجدیدنظرخواهــی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد كتبــا به ایــن دادگاه ارائه نماید. 
در غیر این صــورت پس از انقضــا مهلت مقــرر قانونی نســبت به ارســال پرونده به 
دادگاه تجدیدنظر اقــدام خواهد شــد. )آدرس: اصفهان كنار گذر اتوبان شــهید خرازی 
حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف( 
 م الــف:217644 شــعبه 53  مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختــالف اصفهان 

) 154 كلمه، 2 كادر(
ابالغ 

5/327 شماره ابالغنامه:9710106795901108 شماره پرونده:9609986795900462 
شــماره بایگانــی شــعبه:960463  ابالغ شــونده حقیقی: مهــران علیپور كدپســتی 
8144646643 بــه نشــانی مجهول المــکان، مهلت حضــور از تاریخ ابــالغ: 7 روز، 
محل حضور: اصفهان- چهار راه شــیخ صــدوق چهار راه وكال مجتمع شــهدای مدافع 
حرم شــورای حل اختالف، نوع علت حضور: مالحظــه نظریه كارشــناس و اظهار هر 
مطلبی نفیا یــا اثباتا با توجه بــه علت حضور منــدرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می 
گردد ظــرف مهلت مقرر اقــدام در غیر ایــن صورت مطابــق مقررات اتخــاذ تصمیم 
 خواهد شــد. م الف:217657 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان

) مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 94 كلمه، 1 كادر(
فقدان سند مالکیت

5/328 شــماره صادره: 970720671729411 - 97/5/14 آقــای محمد علی حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند نصراله به استناد یك برگ استشهادیه محلی كه هویت وامضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است كه ســند مالکیت المثنی چهار دانگ مشاع از شش دانگ 
قطعه زمین پالک شماره 1472 فرعی از 158 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان كه در دفتر 32 صفحه 175 به شــماره ثبت 22148 امالک به نام ایشان ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته اند كه سند مالکیتشــان در اثر جابجایی مفقود 
شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده اســت. چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده است( 
 نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده

 روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده ســند 
مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یــا در صورت اعتــراض اصل 
 ســند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 220389 نبی اله یزدانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  ) 224 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

5/329  آقای امراله دو دانگه داراي شناسنامه شــماره 27 به شرح دادخواست به كالسه 
348  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
ابراهیم دو دانگه به شناســنامه 40 در تاریخ 97/4/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- شایان دو دانگه، ش.ش 1131182499 )پسر 
متوفی( 2- خدیجه فصیحی سفتجانی فرزند حبیب، ش.ش 554 )همسر دائمی متوفی( 
3- امراله دو دانگه فرزند نعمت اله، ش.ش 27 )پدر متوفی( 4- زهرا بیاتی فرزند فریدون، 
ش.ش 971)مادر متوفی(.  اینك با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك 
نوبت آگهي مي نماید تا هر كسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
 شد. م الف: 220296  شعبه اول حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )145 كلمه،

1 كادر(  
ابالغ 

5/318 شماره ابالغنامه:9710106795000977 شماره پرونده:9409986795000940 
شماره بایگانی شعبه:940946  ابالغ شونده حقیقی: علیرضا و ناصر قلی جنتی و مصطفی 
وعیدی فر ،مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- 
خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، نوع 
علت حضور: مالحظه نظریه كارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور 
مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:217853 شعبه 20 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( ) 97 كلمه، 1 كادر(
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باور کنیم »آب نیست «

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

عکس روز

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

۶۱ نشریه در چهارمحال و 
بختیاری فعالیت می کنند

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: ۶۱ نشریه در استان فعالیت 

می کنند.
جواد کارگران در مراســم دیدار خبرنگاران 
با امام جمعه شهرکرد با اشــاره به اینکه ۶۱ 
نشریه در چهارمحال و بختیاری فعالیت می 
کند، اظهار داشت: تعداد نشریات چهارمحال 
و بختیــاری طــی فعالیت دولــت یازدهم و  

دوازدهم افزایش یافته است.
وی بیان کرد: ۱۱ نشــریه در دولت یازدهم 
و دوازدهــم به جمع نشــریات چهارمحال و 

بختیاری افزوده شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیــاری اظهار داشــت: بیــش از ۱۰۰ 
خبرنگار در چهارمحال و بختیاری به صورت 

تخصصی فعالیت می کنند.
کارگران ادامــه داد: خبرنگاران نقش مهمی 
در تحقق آرمان های انقالب اســالمی دارند 
و  با اطالع رســانی شــفاف از ابتدای انقالب 
 تاکنون فعالیت تاثیر گذاری در تمام بخش ها 

داشته اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
تاخیر در روند پرداخت 

تسهیالت اشتغال بررسی شود
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به رتبه 
پایین بانک ها در پرداخت تســهیالت اشــتغال 
گفت: تاخیر در پرداخت تســهیالت اشتغال در 

چهارمحال و بختیاری بررسی شود.
اقبال عباســی در کارگروه تخصصی اشــتغال 
اســتان با اشــاره به رتبه پایین بانک های عامل 
استان در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و 
عشایری، اظهار داشت: الزم است 4 بانک عامل، 
دســتگاه های اجرایی متولی و اداره کار استان تا 
۱۰ روز آینده ضمن برگزاری جلســه مشخص 
کنند که چه تعــداد طرح با چــه مبلغی با رنگ 
معرفی شده و چه تعداد از آنها مصوب شده است.

وی با تاکید بر بررســی رتبه بانک های استان در 
مقایسه با دیگر اســتان ها در پرداخت تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری افزود: اگر مشخص 
شد به هر دلیلی بانک کشــش انجام این کار را 
ندارد باید برای آن راهکار مناسب اندیشیده شود.

باید اشکال پیدا شود که چرا استان در پرداخت 
تسهیالت اشتغال روســتایی و عشایری چنین 
رتبه ای دارد آیا طرح به موقع بــه بانک معرفی 

نمی شود یا در بانک مشکلی وجود دارد؟

مدیر کل تعاون چهارمحال و بختیاری خبر داد:
پرداخت ۱۶میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال روستایی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری از پرداخت بیش از ۱۶میلیارد تومان 
تســهیالت اشــتغال روســتایی درچهارمحال 
وبختیاری خبــر داد. حفیظ ا... فاضلی با اشــاره 
به پرداخت ۱۶میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی درچهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: 
این میــزان تســهیالت به ۱۳۳ طرح اشــتغال 
روســتایی و عشایری پرداخت شــده است. وی 
اظهار داشــت: در حال حاضر بیش از یک هزار 
طرح متقاضیان اشــتغال روســتایی و عشایری 
برای دریافت تسهیالت به بانک ارسال شده است.

قطعی و فشــار کم آب ، تغییر طعم آب و شــوری 
روزافزون آن، بیانگر اتفاق تازه ای نیست؛ چون هر 
سال با رســیدن به ماه های گرم مشابه آن را تجربه 
می کنیم؛ اما امسال این موضوع به رخدادی تاریخی 

تبدیل شده است.
در این میان برخی اســتان ها همچــون یزد که به 
گفته مسئوالن ، در کم آب ترین کشور جهان یعنی 
ایران ، کم آب ترین استان بوده - متوسط 2۰ سال 
گذشته بارندگی یزد 82 میلی متر در سال است ولی 
در سال آبی جاری ۶9 میلی متر بوده که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل هفت میلی متر و نسبت به 
بلندمدت ۳۰ ساله نزدیک به ۳۰ میلی متر کاهش 
داشته است- بیشتر نمایان شده؛ هرچند که نجابت 

مردم موجب شده تا کمتر لب به اعتراض بگشایند.
در سفری که به تازگی به مناطق کوهرنگ و زاینده 
رود اصفهان داشتم از نزدیک با درد کم آبی یا بهتر 
بگویم بی آبی آشنا شــدم و اینکه چگونه به خاطر 
کمبود بارندگی ها به ویژه بــارش برف، ارتفاع آب 
و برف در مدخل کوهرنگ و سرشــاخه های زاینده 
رود به شدت کاهش یافته است.گردشگران مشتاق 
برای رسیدن به غار یخی عجله دارند؛ اما دیگر خبر 
چندانی از برف و یخ نیست و باید مدتی را میان کوه و 
در میان آب سرد و خنک گام بردارید تا به برف برسید 
در حالی که به گفته مردم محلی در سال های قبل 

بخش عمده ای از ورودی کوه ، برف بود.
ارتفاع آب در برخی مناطق همچون پل زمان خان 
در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری 
تا حدود یک متر کاهش داشت به گونه ای که موقع 
قایق ســواری ، به جــای آب ، ســنگالخ های کف 

رودخانه احساس می شد.
البته در این محدوده ها گسترش کشاورزی ، رشد 
شــدید باالی برج ســازان - که به اذعان محلی ها 

می سازند تا شاید در جریان تغییرات ، از تخریب در 
امان بمانند - و نیز مسئوالن کمپ های گردشگری 
که حریم رودخانه کم آب و بی جان زاینده رود را قرق 
کرده و اجازه ورود به هیچ کس را نمی دهند مگر با 

رزو قبلی را باید اضافه کرد.
در جاهایی همچون »پیرغار« در روستای ده چشمه 
شهرستان فارســان چهارمحال و بختیاری که تنها 
یک چشمه کم رمق باقی مانده نکته جالبی دیدم و 
آن تبلیغ آب پاش های بزرگ و البته بسیار ارزان تر از 
سطح شهر و سایر استان ها بود که به نوعی برای قشر 

نوجوان تداعی پرآبی می کرد.
بارندگی ها در این اســتان نیز در ســال جاری- از 
مهرماه 9۶ تا ۱4 مردادماه امســال- نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 4۱ درصد و میانگین بلندمدت 4۶ 

درصد کاهش یافته است.
وقتی می گویند، می گوییم و می گویید» باور کنیم 
آب نیست« یا »آب هست اما کم است« برای همه 
است و نباید همچون بسیاری از شعارها فقط بر زبان 

باشد و بر دل و عمل جاری نشود.
در این میان امــروز مدیران و مردم اســتان یزد و 
حتی استان های کم آب باید باور داشته باشند که 
مصرف مان را به اندازه منابع آبی که در اختیار داریم 
برسانیم و نباید تصور کنیم» هرکه بامش بیش برفش 
بیشتر« در واقع امروز دیگر برفی نمی بارد و یا برفی 
نیست که بخواهد بر بامی بماند که ما اسراف کنیم 

و کودکان مان با تفنگ آب پاش به هم آب بپاشند.
برخی ها معتقدند اســتفاده  بی رویــه از طبیعت و 
محیط زیســت به ویژه آب، بی انصافی است و باید 

این منابع برای فرزندان و نســل آینــده نیز حفظ 
شــود؛ چرا که بدون آب نمی توان آینده  روشــنی 
برای آنها ترســیم کرد و به امید پیش بینی ها بود 
بلکه باید تنها به امیــد الطاف پــروردگار و صرفه 
جویی و قناعت خودمان باشــیم.در این مســیر و 
با این نگاه بنابر موافقت کارگروه ســازگاری با کم 
آبی اســتان یزد، کاهش 5۰ درصــدی مصرف در 
بخش کشــاورزی ، ۳۰ درصد کاهــش مصرف در 
بخش صنعــت و معدن بــا بازچرخانــی آب و 2۰ 
درصد کاهش مصرف در بخش شــرب و بهداشت با 
ترویج اســتفاده از لوازم کاهنده و اقداماتی از قبیل 
 نصب سایه بان کولر در دســتور کار قرار گرفته که

 می تواند الگویی دست یافتنی برای سایر استان ها 
هم باشد.

باور کنیم »آب نیست «

عضو شورای عالی اســتان ها در چهار محال و بختیاری با اظهار 
تاسف از اینکه ظرف ۱5 سال آینده نیمی از جنگل های استان از 
بین خواهد رفت، گفت: دالیل مختلفی از جمله آتش سوزی های 
عمد و غیرعمد، ریزگردها، وجود سدها و خشکسالی باعث نابودی 

جنگل های استان شده است.

مهدی محمودی با پرداختن به مسئله بحران آب در  استان  گفت: 
اقتصاد چهارمحال وبختیاری وابســته به کشاورزی و دامپروری 
است، وقتی آب نباشــد اقتصاد مردم با مشکل مواجه می شود و 
اگر مشــکل بی آبی برطرف نشــود مردم با بحران جدی روبه رو 

خواهند بود.

این مقام مسئول با اشاره به ســدکارون4 در شهرستان لردگان 
افزود: وجود آب این سد بزرگ ترین فرصت برای استفاده بهینه از 
این آب در امورات کشاورزی است و اگر وزارت نیرو اجازه برداشت 
از این آب را به مردم بدهد خیلی از مشــکالت مناطق برطرف و 

آبادانی صورت خواهد گرفت.

نابودی نیمی از جنگل های چهارمحال و بختیاری تا ۱5 سال آینده

وقتی در چهارمحال »اسراف« می شود؛

خبر

بازدید مدیرکل زندان های 
استان از کانون اصالح و تربیت

حمیدرضــا حیدری بــه همراه مســئولین 
ســتادی اداره کل از کانون اصــالح و تربیت 
اســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان 
 اقدامــات و فعالیت هــای این مرکــز قرار 

گرفت.

محمود رضا رحمانی

تحدید حدود عمومی
5/310  آگهی تحدید حدود عمومی 14 قسمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی 
شهرستان خمینی شهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان پیرو آگهی نوبتی سه ماهه 

چهارم سال 1396 به موجب ماده 14 قانون تحدید و رقبات زیر: 
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعیهای زیر: 

 10834- آقای مجید خائفی فرزند علی ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با 
کاربری کارگاهی

 1397/6/10
10841- آقای فرزاد فرهادی نیا فرزند حسین ششدانگ یکباب کارگاه

 1397/6/10
10847- آقای علیرضا گل بــاز خانیان فرزند اکبر ششــدانگ یک قطعه زمین 

دارای ساختمان
1397/6/11

10885- آقای مهدی رفیعی شفیق فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه 
1397/6/11

10951- خانم زهرا عظیمی دســتگردی فرزند زین العابدین شــش دانگ یک 
قطعه محصور
1397/6/12

اراضی صحرای سکه الزر خوزان خمینی شهر 82 اصلی و فرعیهای زیر:
1418- موسســه خیریه حضرت رســول)ص( درمانگاه شــبانه روزی حضرت 
رسول)ص( شش دانگ قسمتی از جوی متروکه به نمایندگی و مدیر عامل خانم 

نا هید سید مرتضوی
1397/6/13

1419- موسســه خیریه حضرت رســول)ص( درمانگاه شــبانه روزی حضرت 
رسول)ص( شش دانگ قسمتی از جوی متروکه به نمایندگی و مدیر عامل خانم 

ناهید سید مرتضوی
1397/6/13

1421- موسســه خیریه حضرت رســول)ص( درمانگاه شــبانه روزی حضرت 
رسول)ص( شش دانگ قســمتی از جوی متروکه که به نمایندگی و مدیر عامل 

خانم ناهید سید مرتضوی
 1397/6/14

1423- موسسه حضرت رسول)ص( درمانگاه شبانه روزی حضرت رسول)ص( 
شش دانگ قســمتی از جوی متروکه به نمایندگی و مدیر عامل خانم ناهید سید 

مرتضوی
1397/6/14

محله ورنوسفادران خمینی شهر 87 اصلی و فرعی زیر: 
3567- آقای عظیم صالح ورنوســفادرانی فرزند کریم تمامت سه چهارم دانگ 

مشاع از شش دانگ خانه قدیمی با حق الحصه از داالن اشتراکی
1397/6/15

اراضی صحرای اندان خمینی شهر 105 اصلی و فرعی زیر:
798- خانم صدیقه رحمتی فرزند حسن و غیره شش دانگ قسمتی از یکبابخانه

 1397/6/17
اراضی صحرای حاج رحمن ورنوسفادرانی خمینی شهر 117 اصلی و فرعیهای زیر:

962- آقای عبدالرسول حسین زاده ورنوســفادرانی فرزند میرزا علی اکبر شش 
دانگ یک قطعه زمین

1397/6/18
963- خانم الهام حاج حیدری ورنوســفادرانی فرزند نوروز علی ششــدانگ یک 

قطعه زمین محصور
1397/6/18

اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی زیر:
1374- آقای محمد داود علیزاده فرزند میرزا و غیره شش دانگ یکباب ساختمان 

 1397/6/19
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی زیر:

2805- آقای عباسعلی حاجی حیدری ورنوســفادرانی فرزند محمد شش دانگ 
یکباب مغازه قدیمی

1397/6/20
2806- خانم اقدس حاجی حیدری فرزند صادق شش دانگ یکباب مغازه قدیمی

1397/6/20
2808- خانم شهناز کثیری ورنوســفادرانی فرزند حیدرعلی شش دانگ یکباب 

مغازه 
 1397/6/21

2816- آقای علیرضا اصالنی فرزند علی و غیره شش دانگ یکباب خانه
 1397/6/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
در روز 1397/6/10 به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل بعمل خواهد آمد لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت صاحبان امالک و مجاورین شــماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک و مجاورین یا نمایندگان قانونی آنها در حدود 
حاضر نباشــند طبق ماده 15 قانون ثبت مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شــد اعتراض مجاورین و صاحبان امالکی که در موقع 
تحدید حدود حضور نداشته اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تعیین حــدود فقط 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند. 

تاریخ چاپ: 97/5/16 
م الف: 217955 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )138 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ راي

5 شــماره دادنامــه: 9609973633501707 شــماره پرونــده:  /268
9609983633500827 شماره بایگاني شــعبه: 960846  خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگي علیرضا زماني با وکالت آقاي علي جزیني درچه فرزند محمد 
به نشاني اصفهان خ چهار راه نقاشي ابتداي خ فلســطین مجتمع میالد واحد 3، 
خواندگان: 1- آقاي هوشیار شــهباز تیره فرزند احمد 2- آقاي بختیار شهباز تیره 
فرزند احمد همگي به نشاني اصفهان بلوار کشــاورز کوي آزادگان بن بست اول 
پالک آخر، 3- آقاي مصطفي بصیري فر فرزند احمد به نشــاني اصفهان ملک 
شهر خ 17 شهریور روبروي پارک ملت مجتمع پارسا واحد 401، خواسته: مطالبه 
وجه چک، دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقاي 
علي جزیني به وکالــت از علیرضا زماني مدیریت بانک مهــر اقتصاد به طرفیت 

خواندگان آقایان 1- هوشیار و 2- بختیار شهباز تیره فرزندان احمد و 3- مصطفي 
بصیري فر فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 323/351/119 ریال وجه یک فقره 
چک بانکي به شماره 1511/704218/54 مورخ 1395/12/14 عهده بانک ملت 
به صورت تضامني به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسي دادگاه از توجه 
به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکي از اشتغال ذمه 
خواندگان مي باشــد و اینکه خواندگان دلیلي بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه 
ننموده است و با عنایت به اقرار صریح آقاي بصیري فر دایر بر ضمانت وام گیرنده 
) هوشیار شهباز تیره( دعوي خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به م واد 310 و 
بعد قانون تجارت و تبصره الحاقي به مــاده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با 
اصالحات و الحاقات بعدي و مواد 519-522 قانون آیین دادرســي مدني خوانده 
را به پرداخت مبلغ 323/351/119 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزي که در زمان اجرا توسط واحد اجراي احکام محاسبه 
مي شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
هزینه هاي دادرســي و پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم مي نماید راي صادره در حق خواندگان ردیف 1 و 2 
غیابي است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان حســب مواد 305 و 330 الي 336 قانون آئین دادرسي مدني مي 
باشد و نسبت به خوانده ردیف ســوم حضوري و نظر به اقرار ایشان حسب تبصره 
ماده 331 قانون مذکور قطعي اســت.  م الف: 218019 شعبه چهارم دادگاه 

عمومي حقوقي شهرستان  خمیني شهر)419 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/311  نظر به اینکه معصومه اسماعیلی فرزند کریم و سید علی طباطبائی فرزند 
امامقلی با تسلیم سه برگ استشهاد شهود شماره 13136 و 13135 مورخ 97/5/10 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 202 اصفهان مدعی مفقود شــدن سه جلد سند 
مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 12402/4 تحت شماره چاپی های 263375 و 
263374 و 274797 به شماره ثبت 1693 و 1693 و 25332 مورد ثبت در صفحه 
209 و 206 دفتر 15 و صفحه 489 دفتر 145 امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب ســند انتقال 75355-78/12/25 دفترخانه 30 اصفهان به ترتیب نسبت 
به 3 سهم و بیست و یک چهل و هشتم بنام معصومه اسماعیلی و 1 سهم بیست و 
پنج صدم مشاع از 13/75 سهم ششدانگ بنام معصومه اسماعیلی و نسبت به 10 
سهم و پانزده چهل و هشتم بنام علی طباطبائی فرزند امامقلی منجر به صدور سند 
گردیده شده که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و  تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل  ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم  و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 220202 شبان 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )280 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/312  شــماره ابالغنامــه: 9710103633104236 شــماره پرونــده: 
9709983633100443 شــماره بایگانی شــعبه: 970454 آگهی ابالغ وقت 

رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم آزاده اسکندری فرزند علی رحم، خواهان: 
آقای مهدی شهبازی با وکالت جمشید شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
آزاده اسکندری فرزند علی رحم به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ) استان اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری شهرستان 
خمینی شهر اتاق 26( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983633100443 
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/08/14 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 218566 
 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر  )175 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

5/313 شماره: 1464/96 به موجب رای شماره 160 تاریخ 97/2/24 حوزه یک 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عباس رضایی فرزند ایرج به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه و دو میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت 
زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 700/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و تمبر در حق محکوم له مسعود رضایی فرزند حیدرعلی به نشانی 
خمینی شــهر خ امیرکبیر فرعی 103 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق 
صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:220217 
شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/314  شــماره درخواســت: 9710463630100004 شــماره پرونــده: 
9709983630100372 شماره بایگانی شعبه: 970384  خواهان فاطمه کیانی 
فرزند علی با قیومیت مهناز صفری فرزند حســن دادخواســتی به خواسته اذن 
در ازدواج دائم به طرفیت پدرش علی کیانی به این شــعبه تقدیم که به کالســه 
فوق ثبت نظــر به اینکه خواهان طــی الیحه ای اعالم نموده از تعیین نشــانی 
خوانده ناتوان می باشــد و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده بنا به دســتور 
دادگاه و درخواســت خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
 در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشــر و به خوانده مذکور ابالغ می گردد در
 وقت رســیدگی مورخه 1397/06/19 ســاعت 9 صبح در این شــعبه واقع در 
شهرســتان تیران و کرون بلــوار امام ورودی شــهر تیران دادگســتری تیران 
شــعبه اول دادگاه حقوقی حاضر شــود نامبرده می تواند قبل از جلسه رسیدگی 
 به دفتر این شــعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را تحویل نماید. 
م الف:218600 شــعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران )154 

کلمه، 2 کادر(
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فراخوان آموزش وپرورش برای 
عرضه لوازم التحریر ایرانی

در راســتای منویات مقام معظــم رهبری در 
حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و سیاست های 
ابالغی دولــت، وزارت آموزش وپرورش در نظر 
دارد با همکاری و مشارکت کلیه تولیدکنندگان 
نوشت افزار ایرانی از 25 مرداد تا 10 شهریور با 
برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم در تمام 
استان ها و تعدادی از مناطق آموزش وپرورش و 
در فضاهای تعیین شده وزارت آموزش وپرورش 
با همکاری و مشــارکت جدی تولیدکنندگان 
ایرانــی، اتــاق اصناف کشــور، فروشــندگان 
نوشــت افزار ایرانی و هماهنگی به منظور عرضه 
مســتقیم کاال باکیفیت ایرانی و قیمت مناسب 
و رقابتی با بــازار به منظور کاهــش هزینه های 
خانواده ها و همچنیــن کمک به تولیدکنندگان 
ایرانی باهدف رونق اقتصــادی در این بخش از 

صنعت اقدام کند.
با توجه به مســئولیت معاونــت علمی فناوری 
ریاســت جمهوری، موضــوع جشــنواره ملی 
فرهنگی و هنری ایران ســاخت و شعار فناوری 
ایرانی، کســب وکار ایرانی و باهــدف حمایت 
از تولیدات دانش بنیان ســاخت ایران، وزارت 
آموزش وپرورش همراه و به عنوان عضو کارگروه 
از کلیه دانش آموزان هنرمندان و تولیدکنندگان 
لوازم و تجهیزات آموزشــی و نوشت افزار ایرانی 
دعوت به عمل می آورد کــه در این برنامه ملی 

نیز حضور یابند.
از تمــام تولیدکننــدگان نوشــت افزار ایرانی 
کــه دارای پروانــه تولید و مجوزهــای قانونی 
و بهره برداری و فــروش نوشــت افزار ایرانی و 
اســتاندارد می باشــند تقاضا می شــود که از 
طریق ارتباط با انجمن صنفــی تولیدکنندگان 
نوشــت افزار حضور خود را حداکثــر تا تاریخ 
 18 مردادماه در نمایشگاه نوشــت افزار ایرانی

 اعالم کند.

زمان انتخاب رشته داوطلبان 
آزمون سراسری مشخص شد

داوطلبــان آزمــون سراســری ســال 1۳۹۷ 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از 15 مرداد 
می توانند در سایت سنجش انتخاب رشته کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
داوطلبان بــرای ثبت نام تا 20 مــرداد فرصت 
دارند برای انتخاب و ثبت کدرشــته به ســایت 

سنجش مراجعه کنند.
حسین توکلی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته های تحصیلی هم در این سایت اینترنتی 
منتشر شده است.وی گفت: ســامانه راهنمای 
انتخاب رشته مجازی نیز در ســایت اینترنتی 
سازمان سنجش قابل دسترســی است.توکلی 
با بیان اینکه هزینه اســتفاده از این ســامانه ۶ 
هزار تومان اســت که با کارت های بانکی عضو 
شبکه شتاب و از طریق سایت اینترنتی سازمان 
سنجش قابل پرداخت است، افزود: داوطلبان با 
استفاده از این ســامانه می توانند شانس قبولی 
خود را در رشــته های تحصیلی و دانشگاه های 

مختلف مشاهده کنند.

2 ماه؛ حداکثر مدت زمان 
دریافت تسهیالت ازدواج 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان ضمن تشــریح جزئیات 
پرداخت تسهیالت ازدواج گفت: از ابتدای سال 
تا پایان تیرماه از مجموع بیش از 582 هزار نفر 
متقاضی به بیــش از ۳21 هزار نفر وام پرداخت 
شده است که این میزان در حدود 55 درصد از 

متقاضیان را نشان می دهد.
ســید جواد رضوی با بیــان اینکــه تعداد کل 
دریافت کننــدگان وام ازدواج از کل متقاضیان 
در تیر ماه نســبت به خرداد، 22 درصد رشــد 
داشته اســت، افزود: این افزایش نشان می دهد 
که پرداخت تســهیالت ازدواج تســریع شده 
اســت. همچنین اســتان های ایالم، ســمنان، 
بوشــهر مرکزی و کردستان بیشــترین درصد 
 دریافــت کننــدگان وام را به خــود اختصاص 

داده اند.
به گفته مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه 
اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، در حال حاضر 
مدت زمان فرآیند دریافت تســهیالت ازدواج 
حداکثر تا دو ماه طول می کشد و شامل مراحل 
تعیین شــعبه، انتظار پذیرش، مراحل تکمیل 
مدارک و انتظار برای اخذ وام است که هر چهار 
مرحله بر اساس گزارش های بانک مرکزی رصد 

می شود.

عکس  روز 

زائران اربعین قبل از سفر واکسن هپاتیت A بزنند

پیشنهاد سردبیر:

مانور آتش نشانی در اصفهان

راهکارهای کاهش خطر خواب 
آلودگي در هنگام رانندگي 

یکــی از عوامــل اصلــي تصادفات ناگــوار و 
دلخراش که در جاده ها بسیار اتفاق مي افتد، 
خواب آلودگي راننده اســت و بایــد بدانید که 
رانندگي در هنگام خســتگی، خطر تصادف را 

چند برابر افزایش مي دهد. 
 رانندگي در شــب، به ویژه زمانــي که راننده 
خسته باشد، موجب حوادث بسیار غم انگیزي 
مي شــود. عواملي مانند مصرف مواد مخدر، 
مشروبات الکلي، بعضي از داروهایي که موجب 
خواب آلودگي مي شــود و غذاهاي تخمیري 
مانند ماست و دوغ زمینه را براي خواب آلودگي 

فراهم مي کند.
 در مورد علل خواب آلودگــي ، موضوع وقفه 

تنفسي نیز مطرح است. 
افراد چاق که داراي غبغب آویزان ، گردن کوتاه 
و ستبر و شــکم بزرگ هســتند، بیشتر با این 
مشکل رو به رو مي شوند. بنابراین ، هنگامي که 
احساس خستگي و خواب آلودگي کردید، در 
اولین نقطه مطمئن و ایمن، توقف کنید و پس 
از استراحت و رفع خستگي، دوباره به رانندگي 
بپردازید. بهتر است براي هر دو ساعت رانندگي 
15 دقیقه استراحت کنید.رانندگي در مواقعی 
که خســته هســتید، خطر تصادف را افزایش 

مي دهد. 
آیا مي دانید وقتي خودرو شما با سرعت 100 
کیلومتر در ســاعت حرکت مي کند، در یک 
ثانیه حدودا 28 متر طي مــي کند؟ بنابراین 
حوادث ناگوار مي تواند در کمتر از یک چشم 

برهم زدن اتفاق بیفتد.
این در حالي اســت که خودرو براي خروج از 
جاده مسافت کمتر از 10 متر را طي مي کند. 
پس راننده عزیز، با هوشــیاري کامل رانندگي 
کنید تا جان و مال خود و ســایر هموطنان در 

امان باشد.
اگــر هنــگام رانندگــي احســاس خــواب 
آلودگــي مي کنید، خــودرو را متوقف کنید و 
کمي بخوابیــد؛ اما خودرو را کنــار جاده نگه 
ندارید. بــراي ایمني بیشــتر، خــودرو را در 
یک پارکینــگ دور از جــاده و حتي االمکان 
در جایــي که روشــنایي کافي وجــود دارد، 
 نگــه دارید یــا به یــک متــل بیــن راهي 

بروید.
براي پیشــگیري از خــواب آلودگــي هنگام 

رانندگي نکات زیر را رعایت کنید:
1-پیش از شــروع مســافرت، به اندازه کافي 
بخوابید و یک برنامه منظم خواب داشته باشید.

2-تــا آنجا که ممکن اســت در نیمه شــب و 
نزدیک صبح رانندگي نکنید.

۳-در مسافرت هاي طوالني راننده کمکي به 
همراه داشته باشید، تا به طور منظم جاي تان 

را با او عوض کنید.
4-توقف هاي مکرر داشــته باشید. حدودا هر 
200 کیلومتر یا هر دو ســاعت خودرو را نگه 
دارید، اندکي ورزش و نرمش کنید و مقداري 

نوشیدني و غذاي مختصري بخورید.
5-ویتامیــن هاي C و B براي رفع خســتگي 
نقش موثري دارند بنابراین در توقف هاي بین 
راه از آب میوه هاي طبیعــي یا میوه هایي که 
داراي میزان باالیي ویتامین C و B هســتند، 
مثل پرتقال، نارنگي، موز، شــاه توت، خربزه و 

توت فرنگي استفاده کنید.
۶-هنگام رانندگي وضعیت مناســبي به خود 
بگیرید ) ســرباال، شــانه ها به عقب و زانوها 
45 درجه خم شــده( این کار باعث مي شود 
جریان خون بهتر شــده و دیرتر خسته شوید؛ 
اما فراموش نکنید هرجا احســاس خستگي و 
خواب آلودگي داشــتید، حتما توقف کنید و 

دقایقي بخوابید.
 به یاد داشــته باشــید که فقط خــواب خوب 
 مي توانــد خــواب آلودگي شــما را بر طرف

 کند.

 *کارشناس اجتماعی 

فرمانده انتظامی اصفهان 

 یادداشت

روز یکشنبه  خبری به نقل از طبیه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی درباره »ســربازی دختران« منتشر شد که 
حواشی و جنجال های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت.به سراغ 
این نماینده مجلس رفتیم تا از صحت و سقم این خبر جویا شویم.طیبه 
سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: خبری به نقل از بنده در این رابطه 

منتشر شده که در واقع سهل انگاری بوده است. 
وی افزود: اصال چنین طرحی در واقع وجــود ندارد، طرحی با عنوان 
داوطلب بسیجی از سوی ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس تهیه شده بود که بنده در این رابطه صحبت کردم و طرحی با 

عنوان سربازی دختران وجود ندارد. 
طرحی با چنین عنوان وجود ندارد

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در واقع طرح داوطلب 
بسیجی از همان ابتدای مطرح شدن در کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس رد شد و در مصاحبه  بنده ســهل انگاری صورت گرفته است 
گرچه بنده اطالع دقیقی هم در باره این طرح ندارم، چرا که اصال عضو 

کمیسیون حقوقی نیستم و طراح هم نبوده ام.
وی بر همین اساس اضافه کرد: سخنان بنده به اشتباه منعکس شده  
و در اثر برداشت نادرست در شبکه های مجازی منعکس شده است، 

خبرنگار از بنده سوال کرد که طی طرح »داوطلب بسیجی« قرار نیست 
که دختران تفنگ  به دست بگیرند، بنده هم در پاسخ گفتم بعید است 
که دختران اسلحه به دست بگیرند و سربازی برای دختران و چنین 
مواردی خنده دار به نظر می رســد. خبرنگار در ادامه صحبت هایش 
پرسید پس در موارد آموزشی و بهداشــتی دوره می بینند؟ که بنده 

پاسخ دادم شاید، اطالع دقیقی ندارم. 
طرح »داوطلب بسیجی« در کمیسیون قضائی رد شد 

نماینده مردم تهــران در مجلــس در بخش دیگری از ســخنانش 

خاطرنشــان کرد: زمانی که طرح اصال رای کســب نکرده، پرداختن 
به آن اشتباه است، طرح آقای ابوترابی به عنوان داوطلب بسیجی در 
کمیسیون اقتصادی رای نیاورد، پس ادامه روند آن امکان پذیر نیست 
و ترویج چنین شایعاتی ساخته ذهن یک خبرنگار است که از قول من 

چنین مطلبی منتشر کرده است. 
 سیاوشــی افزود: بنده موضــوع ســربازی دختــران و مصاحبه ام
  در این خصــوص را تکذیب و اعالم می کنم کــه اصال چنین چیزی

  وجود ندارد و طرحــی با عنوان ســربازی اجباری بــرای دختران 
مسئله ای بی معناست و بیشتر شبیه شوخی اســت. تنها خبرنگار از 
بنده سوال کرد که آیا امکان سربازی دختران هم وجود دارد؟ که بنده 
پاسخ دادم دختران به ســربازی نمی روند که بخواهند اسلحه هم به 

دست بگیرند.
سربازی دختران بیشتر شبیه شوخی است!

به گزارش فارس،  بر اساس طرح »داوطلب بسیجی« که چندی پیش 
با طراحی و تهیه ابولفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد به کمیســیون 
حقوقی و قضائی مجلس ارائه شد،  قرار بود افراد به صورت داوطلبانه 
به سربازی رفته و حقوق دریافت کنند همچنین می توانستند محل 
خدمت خود را انتخاب کنند و به موجب آن دوره سربازی آنها نیز بین 

دو تا پنج سال محسوب می شد.

همه چیز درباره یک طرح جنجالی؛
 »دختران سرباز« یا »پسران داوطلب بسیجی«؟

چهارده واحد تولید و عرضه آبمیوه در استان اصفهان تعطیل 
شد. مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: از اوایل خرداد تاکنون، چهــارده واحد تولید و عرضه 
آبمیوه در استان اصفهان به علت تکرار تخلف، رعایت نشدن 
نظافت و استفاده نکردن از مواد اولیه مناسب و مرغوب تعطیل 
شدند.حســین صفاری افزود: به طور معمول در طول سال 

نظارت بر واحدهای آبمیوه فروشی هر دو ماه ونیم تا سه ماه 
است؛ اما با شروع گرما نظارت بر این مراکز بیشتر شده و هر 
15 روز یک بار مورد بازدید قرار می گیرند.وی گفت: بیشترین 
مورد تخلف رعایت نشدن بهداشــت فردی، نظافت، آبمیوه 
مانده و آبمیوه گرفتن در غیاب مشتری بوده و کمترین تخلف 

استفاده از مواد اسانس و رنگ گزارش شده است.

شت
هدا

ب

گزارش

روز گذشته نشســت خبری رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با اصحاب رسانه در 
آستانه روز خبرنگاربرگزار شد. در این جلسه 
به موضوعات مهمــی از جمله برخورد جدی 
دانشگاه علوم پزشکی با پزشکان متخلف، 
معرفی ســامانه 190 برای شکایات مردمی، 
هشدار عوارض استفاده خود سرانه از آنتی 
بیوتیک برای نســل های بعــد، کاهش 30 
درصدی حجم چمن های دانشــگاه در بحث 
مدیریت آبیاری فضای سبز، بیشترین آمار 
زنان مبتال به ایدز از طریق آرایشــگاه های 
زیر زمینی اســت که یکی ازمشکالت اصلی 
معاونت درمان است و تولد 30 کودک سالم از 
مادران باردار مبتال به ویروس ایدز در اصفهان 

اشاره شد.
طاهره چنگیزدرشروع سخنان خود به معضل  
زیر میزی که کاری غیــر اخالقی در حرفه 
پزشکی است اشــاره کرد و گفت: اقدامات 
خوبی برای برخورد با پزشــکان متخلف در 
تعامل زیاد با سازمان نظام پزشکی به عنوان 

یک سازمان حرفه ای انجام شده است.
وی با اشاره به اخطار دادن به پزشکان متخلف  گفت: 
در صورت بی توجهی به اخطار، طبق قانون می توان 
مجوز فعالیت حرفه ای گروه های متخلف را باطل 
کرد تا آبروی حرفه پزشــکی و شــئونات حرفه ای  

حفظ شــود.  در این موارد با بررســی های صورت 
گرفته به این نتیجه رســیدیم که اقدام پیشگیرانه 
به صورت مشترک روی منشــور اخالقی پزشکان 
و صیانت از شئون حرفه ای آنها اعمال شود که این 
منشور آماده شده  و از این پس متولی رسیدگی به 
این مسئله فقط بخش تخلفات و دادگاه نیست بلکه 
همه شوراهای نظام پزشکی شهرستان ها و استان، 
نمایندگان مجموعه نظام ســالمت برای نظارت در 

بحث شئونات اخالقی فعال هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عدم ارتباط 
مالی بین پزشــک، داروخانه و تجهیزات پزشکی و 

آزمایشگاه تاکید داشــت و گفت: در صورت اثبات 
این ارتباط ، عواقب ســختی برای متخلفان وجود 
خواهد داشت که طبق آمار این تخلف بین افراد تازه 
کار که از قبح مسئله اطالعی ندارند، ایجاد شده و در 
صورت اطالع پی به اشتباه خود می برند. پس برای 
جلوگیری از تخلفات اطالع رســانی  در این موارد 

الزم و ضروری است.
چنگیز در مــورد  نگرانی مردم از موارد بهداشــت، 
درمان، غذا و دارو به معرفی ســامانه 1۹0 پرداخت 
و تشریح کرد:  مردم در صورت نگرانی و شکایت از 
مسائل بهداشــت، درمان ، غذا و دارو می توانند از 

طریق سامانه 1۹0 اطالع رســانی کنند و دانشگاه 
علوم پزشــکی مکلف به پاســخگویی به این موارد 
است. وی در خصوص اســتفاده خودسرانه از آنتی 
بیوتیک بین مردم هشدار داد و گفت: متاسفانه هنوز 
استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک در بین مردم وجود 
دارد در حالی که از عوارض خودسرانه آن بی خبرند؛ 
البته این عوارض سریع نشان داده نمی شود و ممکن 
است با گذشت زمان در نسل های بعدی بروز داده 
شــود. پس برای حفظ بهداشــت و سالمت خود و 
 دیگران الزم است طبق دســتور پزشک به مصرف

 آنتی بیوتیک اقدام کرد.
به گفته چنگیز، برخورد قضائی با آرایشــگاه های 
زیر زمینی زنانه در حال پیگیری اســت که یکی از 
مشــکالت اصلی معاونت درمان است زیرا کاری پر 
خطر و خالف ســالمت افراد و انتقال بیماری های 
 پوســتی و ویروســی از جمله انتقال ویروس ایدز

 به شمار می رود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان از تولد 
۳0 نوزاد ســالم از مادران باردار مبتــال به ایدز در 
اصفهان خبر داد و گفت: در صورت شناسایی مادران 
باردار مبتال به ویروس ایدز  مــی توان برای درمان 
پیشــگیری از ابتالی کودک اقدام کــرد در حالی 
که یکی از راه های انتقال ویــروس ایدز به نوزاد در 
حین زایمان اســت پس الزم اســت مادر مبتال به 
ایدز در هفته نزدیک به زایمان، تحت مراقبت ویژه 
بیمارستان و با نظارت کادر بیمارستان تحت عمل 

سزارین قرار گیرد تا نوزاد سالم متولد شود.

برخورد جدی با پزشکان متخلف و آرایشگاه های زیر زمینی زنانه

رییس شبکه هپاتیت ایران ضمن توصیه به زائران اربعین حسینی 
برای تزریق واکسن هپاتیت )A( گفت: از آنجا که اثربخشی واکسن 
هپاتیت A حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، لذا تزریق این واکسن باید 
یک تا دو ماه قبل از سفر، انجام شود. سید موید علویان افزود: زائران 
اربعین برای پیشگیری از ابتال به هپاتیت A عالوه بر رعایت مواردی 
از جمله شستن دســت ها، تهیه و مصرف آب و غذای سالم، واکسن 

هپاتیت A را نیز تزریق کنند.وی بیان داشت: با توجه به نزدیک بودن 
ایام سوگواری محرم و صفر و نیز راهپیمایی میلیونی زائران به کشور 
عراق، مسئله پیشگیری از ابتال به هپاتیت A به دلیل شیوع چشمگیر 
آن در کشور همسایه از اهمیت باالیی برخوردار است و متولیان امر 

باید برنامه ریزی الزم را برای انجام این کار به عمل آورند.
علویان اظهار داشت: راه انتقال عفونت ویروسی هپاتیت A از طریق آب 

و غذای آلوده به ویروس است که با توجه به وضعیت بهداشت ضعیف 
در عراق، احتمال شیوع این بیماری در ایام سوگواری در این کشور 
افزایش می یابد.  وی از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تقاضا کرد که با همکاری جمعیت هالل احمر و سازمان حج و زیارت 
تمهیدات الزم برای تامین واکسن مورد نیاز زائران به خصوص افراد 

15 تا 45 سال اندیشیده شود.

رییس شبکه هپاتیت ایران:
زائران اربعین قبل از سفر واکسن هپاتیت A بزنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در جمع اصحاب رسانه تاکید کرد:

 تعطیلی 14 واحد تولید
 و عرضه آبمیوه

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان خبر داد:

مدیرکل بهزیستی استان:
هزینه نگهداری هر سالمند در مراکز یک میلیون تومان است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در شورای ساماندهی امور سالمندان استان گفت: هم اکنون 2۷ هزار سالمند 
در ۳2 مرکز شبانه روزی، 20 مرکز مراقبتی و هفت واحد منزل در حال گرفتن خدمات از این دستگاه هستند.

مرضیه فرشاد افزود: هزینه نگهداری هر نفر سالمند در مراکز شبانه روزی بالغ بر یک میلیون تومان است که 
بیش از ۶00 هزار تومان از این مبلغ برای سالمندان بی بضاعت توسط بهزیستی هزینه می شود.وی خاطرنشان 
کرد: هم اکنون پنج گروه تخصصی در شــورای سالمندان استان شــامل گروه بهداشت، سالمت، فرهنگی، 
 پژوهشی و امور رفاهی تشکیل شده است.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: 10/۶ درصد سالمندان استان
  اصفهان که جمعیت آنها بالغ بر 500 هزار نفر تخمین زده شــده اســت را افراد باالی ۶0 ســال تشــکیل

 می دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد:
تامین کمک هزینه اجاره بهای مددجویان

با مشارکت خیران، امسال هزارو 14۷ خانوار زیرپوشش کمیته امداد استان اصفهان از کمک هزینه اجاره مسکن 
بهره مند شدند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان کمک هزینه پرداخت شده به خانوارها ی 
حمایت شده این نهاد را یک میلیارد و 4۷0 میلیون ریال بیان کرد و گفت: از 12 هزار و 555 خانوار زیر پوشش 
کمیته امداد این استان، این تعداد خانوار از ابتدای امسال تاکنون از کمک هزینه اجاره مسکن بهره مند شدند.

محمدرضا متین پور بیش از ۹۶ درصد از این خانوارها را از سکونت شهری برخوردار دانست و  افزود: مسکن یکی از 
بزرگ ترین مخارج خانوارهای نیازمند شهری است.وی کمک هزینه ساخت، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی 
به مددجویان را 150 میلیون ریال وام قرض الحسنه و 200 میلیون ریال کمک بالعوض بیان کرد و گفت:سال 

گذشته  سه هزار و 800 خانوار مستاجر نیازمند از کمک هزینه اجاره بهره مند شدند.

اعظم محمدی

اخبار

سروان عباس مهرابی * 
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بین الملل محل آغاز جنگ جهانی سوم
پیشنهاد سردبیر:

مرضیه محب رسول

»تحریم« در سیســتم سیاســی آمریکا به عنوان یک روش و مسلک 
سیاسی قرار داده شــده اســت. طبق نظریه های روابط بین الملل، 
»تحریم« به عنوان یکی از اصلی ترین حربه های سیاســت خارجی 
می تواند برای رسیدن به اهدافی اجرایی شود که توجیه جنگی ندارد 
 و یا نمی توان برای رســیدن به آنها کشــورهای دیگر را مجاب کرد؛ 
هرچند هزینه های تحریم کمتر از جنگ است؛ اما به دلیل فراگیری و 
گسترده تر بودن هزینه های سیاسی زیادتری دارد هر چند در سطح 
جهانی وجه بهتر و معقول تری به خود می گیرد. آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم و قدرت گیری در ســطح بین المللی بارها از حربه تحریم 
علیه کشورهایی که با سیاسیت هایش همسو نبوده اند، استفاده کرده 
است. تحریم به خصوص در مورد کشورهایی که به نوعی تالش برای 
کنار گذاشتن سیستم جهانی اقتصاد و یا دستیابی به سالح های غیر 
متعارف را داشته اند به کار برده شده است. کوبا، کره شمالی، روسیه، 
میانمار، ایران و سودان جزو کشورهایی بوده اند که تا کنون سخت ترین 
تحریم های آمریکا ب علیه این کشــورها اعمال شده است. نکته قابل 
توجه اینکه در نهایت آمریکا و کشورهایی که تحریم شده اند به دلیل 
بی نتیجه بــودن تحریم ها و یــا تمایل دو طرف برای از ســر گیری 
ارتباطات، به پای میــز مذاکره آمده اند. این گــزاش به بهانه اجرایی 
 شدن بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران، مروری بر سخت ترین 

تحریم های اآمریکا در سطح بین المللی دارد.
کوبا 

پس از استقرار رژیم کمونیستی در کشوری بیخ گوش ایاالت متحده 
این کشــور تالش کرد تا کوبا را از طریق حربه های اقتصادی با خود 
همراه کند. نخســتین تحریم توســط ایاالت متحده آمریکا در مورد 
فروش اسلحه به کوبا در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۵۸، در زمان رژیم باتیستا 

تحمیل شد.هر چند 
در آن زمــان به دلیل 
حمایت های شوروی 
از این کشور، تحریم ها 
به شــدت بی اثر بود؛ 
اما پــس از آنکه کوبا 
صنعت نفــت خود را 
ملی کرد، تحریم ها بســیار گســترده تر شــد و مبادالت بین المللی 
کوبا پس از فروپاشــی شــوروی تنها به مبادله دارو و غذا محدود شد. 
برآورد می شــود که تحریم های آمریــکا علیه کوبا  طی 60 ســال 
چیزی در حــدود ۱30میلیــون دالر به اقتصاد این کشــور ضرر زده 
اســت. تحریم های کوبا هر ســال در کنگره و توســط رییس جمهور 
این کشــور پا به پای تحریم های ایران تمدید می شــد؛ اما در زمان 
اوباما و تالش دو طرف برای نزدیک شــدن به یکدیگــر و کنار رفتن 
»فیدل کاسترو« از قدرت، روابط عادی ســازی شد و سفارت کوبا در 
آمریکا بازگشــایی شــد؛ اما نکته جالب اینکه تحریم های آمریکا در 
 زمان دونالد ترامپ باز هم برای یک ســال دیگر تمدید شــد و هنوز

 شرکت های آمریکایی از مبادله تجاری با کوبا محروم هستند.
سودان

 ســودان از جمله معدود کشــورهایی اســت کــه باوجــود اعمال
 تحریم های آمریکا و کشتار و جنگ داخلی که سال هاست در آن جریان 
دارد؛ اما توانست آمریکا را مجاب به برداشتن تحریم ها و از سرگیری 
مراودات کند. آمریکا از ســال ۱۹۹7 تحریم هایی را علیه سودان که از 
سال ۱۹۹3 به عنوان یک کشــور »حامی تروریسم« در فهرست سیاه 
واشنگتن قرار دارد، اعمال کرد. ســودان همچنین در سال 2006 به 
بهانه همدستی در خشــونت های »دارفور« با تحریم های بیشتری از 
سوی آمریکا مواجه شد. سال گذشته اما این تحریم ها لغو شد، دولت 
ایاالت متحده علت اصلی این اقدام را پیشرفت سودان در زمینه مقابله 
با تروریسم و بهبود شــرایط انسانی عنوان کرده اســت،  اقدام دولت 
ترامپ، مکمل روندی است که توســط باراک اوباما آغاز شده بود. لغو 
تحریم های ســودان از سوی واشــنگتن با مخالفت گروه های حقوق 
 بشری روبه رو شــد. دولت ترامپ رســما تحریم های تجاری و سایر 
مجازات هایی که ارتباط سودان با سیســتم مالی بین المللی را قطع 

کرده بود را لغو کرد؛ البته سودان همچنان در فهرست کشورهای حامی 
تروریسم از سوی آمریکا حفظ شده است و با این حساب، همچنان با 
ممنوعیت خرید سالح و دریافت کمک های مالی از آمریکا مواجه است. 
گفته می شود نزدیکی این کشــور به عربستان و دوری از ایران در این 

تصمیم ترامپ بی تاثیر نبوده است.
میانمار

میانمار از جمله کشورهای کمونیستی است که در آسیا از سوی ایاالت 
متحده تحریم شد. این روند البته  پس از آغاز روند اصالحات در میانمار 
در سال 20۱۱ به طور قابل توجهی از میزان تحریم های مالی و تجاری 
این کشور کاسته؛ اما آنها را لغو نکرد. کارشناسان احتمال می دادند با 
روی کار آمدن دولت برآمده از سیاســت های ســوچی مورد حمایت 
آمریکا، این تحریم ها لغو شــود؛ اما همچنان تضادهایی بین دو طرف 
وجود داشت. سال گذشته و پس از کشتار مســلمانان در این کشور، 
آمریکا تحریم ها علیه این کشور را البته به شکلی بسیار ضعیف شده، 
باز گرداند. میانمار به دلیل نزدیکی با مرزهای چین در سیاست خارجی 
آمریکا اهمیت زیادی دارد و در سال های اخیر و با ایجاد راهبرد تنش 
با چین و رقابت با این کشور، به دلیل مالحظات اقتصادی و امنیتی از 

لیست تحریم ها خارج شده است.
کره شمالی

از بدو تاسیس کره شمالی، آمریکا همواره موضع خصمانه ای نسبت به 
این کشور داشته و نقش اساسی در انزوای آن در سطح بین المللی ایفا 
کرده است. یکی از جدی ترین چالش های سیاست خارجی آمریکا در 
بیش از سه دهه، کره شمالی بوده است. این کشور پس از دستیابی به 
سالح اتمی بارها آمریکا و منافع امنیتی این کشور  و متحدانش در آسیا 
و اروپا را مورد تهدید قرار داده است. بیش از دو دهه است که کره شمالی 
مورد شــدید ترین تحریم های آمریکا قرار دارد؛ امــا به دلیل حمایت 
های چین از این کشور به خوبی توانســت در برابر این موج تحریم ها 
 دوام بیاورد. گفته می شود در چند ســال اخیر آمریکا بی سابقه ترین
 تحریم ها علیه سیستم سیاســی و اقتصادی در این کشور را به اجرا 
درآورده است. اخیرا و در جریان آشــتی دو کشور، رهبر کره با ترامپ 
دیدار و در جهت کاهش تنش ها به توافقاتی رســیدند؛ اما در نهایت 
هنوز هم تحریم ها در مورد کره شــمالی به شدید ترین نحو ممکن در 

جریان است.

به گزارش جمهوریت:
ممکن است آنکارا کشیش آمریکایی را با مدیر »هالک بانک« 

مبادله کند
طبق گزارش روزنامه »جمهوریت«، آنکارا و واشنگتن به حصول توافق بر سر طرح تبادل معاون 
مدیر اجرایی »هالک بانک« ترکیه که در آمریکا بازداشت است با یک تبعه آمریکایی زندانی در 
ترکیه نزدیک شده اند.در شرایطی که تنش ها میان آمریکا و ترکیه درباره تداوم حبس یک تبعه 
آمریکایی ادامه دارد، یک رسانه  ترکیه ای روز یکشنبه از احتمال توافق دو کشور بر سر یک طرح 

تبادل زندانیان خبر داد.
 روزنامه ترکیه ای »جمهوریت« گزارش داد، آنکارا و واشــنگتن در شرف حصول توافق درباره 
آزادی »اندرو برانسون« کشیش آمریکایی در ازای آزادی »محمت هاکان آتیال«، معاون مدیر 

اجرایی »بانک هالک ترکیه« از آمریکا هستند.
این بانکدار ترکیه ای، ششم فروردین سال گذشــته در فرودگاه نیویورک دستگیر شد و اتهام 
او همکاری با »رضا ضراب«، ســرمایه دار ایرانی-ترکیه ای اعالم شــده است. ضراب در آمریکا 
به اتهام دور زدن تحریم های ایران تحت محاکمه قرار دارد.این رســانه ترکیه ای اما خبر داده 
که »ممکن اســت روندهای قانونی مانع اجرای این توافق شــود؛ چرا کــه »هاکان آتیال« 2۵ 
می به جرم خود اعتراف کرد و دادســتان های آمریکایی در حال پیگیری روند قانونی تجدید 
نظر هســتند. به همین دلیل، آزادی آتیال و بازگرداندن او به ترکیه نیاز بــه آن دارد که هر دو 
 طرف درخواســت تجدیدنظر خود را کنار بگذارند که این موضوع شــاید چندین هفته طول

 بکشد«.

 درخواست انصارا... از کانادا پس از اخراج سفیر این کشور
 از عربستان

رییس شــورای عالی انقالب یمن به دنبال اخراج  سفیر کانادا از عربســتان سعودی، از »اتاوا « 
خواست سفارت خود در صنعا را افتتاح کند.»محمد علی الحوثی« رییس شورای عالی انقالب 
یمن، در پیامی توییتری نوشت: »از دولت کانادا می خواهیم ســفارت خود در جمهوری یمن 
را افتتاح کند؛ صنعا از آن اســتقبال می کند.«وی افزود: »این جایگزین، برای کشــوری است 
که موضع توهین آمیزی علیه کانادا با اخراج ســفیر و قطع روابط با آن را اتخاذ کرده اســت.« 
دعوت محمد علی الحوثی از کانادا پس از آن انجام شــد که عربستان ســعودی، سفیر کانادا 
در این کشور را »عنصری نامطلوب« خوانده و از وی خواســته است که عربستان را ترک کند.
عربستان ســعودی همچنین ســفیر خود در کانادا را فراخوانده و تعامالت تجاری با اتاوا را به 
 دلیل آنچه »مداخله آشــکار کانادا در امور داخلی عربســتان« توصیف کــرده، به حال تعلیق

 درآورده است.

محل آغاز جنگ جهانی سوم
یک کارشناس نظامی روس از مناطق و کشورهایی نام برد که احتمال آغاز جنگ جهانی سوم در 
آنها بیشتر است.به گزارش اسپوتنیک، ناخدا یکم کنستانتین سیوکوف، دکترای علوم نظامی 
و معاون آکادمی علوم موشکی و توپخانه ای روسیه معتقد است درگیری های نظامی با تشدید 
تضادهای منطقه ای توسط کشورهای غربی گســترش پیدا می کنند. وی می گوید: تشکیل 
کشور کردها با جدا کردن بخشی از اراضی عراق و ســوریه می تواند چاشنی یک انفجار شود. 
سیوکوف بعید نمی داند که مسائل داخلی کشورهای بزرگ مثال ترکیه جنگ داخلی را در این 

کشورها تحریک کند.
کارشناس روس »تجاوز آمریکا، اســرائیل ، کشــورهای عضو ناتو و متحدان آنها در بین شیخ 
نشــین های خلیج فارس به ایران را« محتمل می داند. به عقیده وی در صورت »از سرگیری 
برنامه موشکیـ  هســته ای ایران یا آغاز درگیری نظامی این کشور با یکی از کشورهای بزرگ 
دیگر خلیج فارس )به احتمال زیاد عربستان سعودی( چنین جنگی امکان پذیر خواهد شد«.به 
عقیده کارشناس روس جنگ یمن که اساس ژئوپلتیک آن رویارویی عربستان و آمریکا از یک 
طرف و چین و ایران از طرف دیگر اســت ، ادامه خواهد یافت.ناخدا یکم کنستانتین سیوکوف 
 همچنین پیش بینی کرد چین به جنگ در افغانستان کشانده شده، مبارزه بر سر تجدید تقسیم 
حوزه های نفوذ در قطب شمال آغاز شده و بخشی از کشورهای آمریکای التین تالش می کنند 

از حیطه سرپرستی آمریکا خارج شوند.

پادشاه اردن دلیل غیبت ۴۰ روزه اش را اعالم کرد
پادشاه اردن اعالم کرد، دلیل غیبت ۴0 روزه اش سفر به واشنگتن و دیدار با رییس جمهوری، 
سران کنگره و مسئوالن اقتصادی آمریکا بوده است.، عبدا... دوم، پادشاه اردن در جریان نشست 
خود در رأس کابینه بر موضع ثابت و روشن کشــورش در قبال پرونده فلسطین که مبتنی بر 
راه حل تشکیل دو کشور و تضمین تشکیل کشور مســتقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی 
است، تاکید کرد.پادشاه اردن همچنین تاکید کرد: هیچ گونه فشاری بر اردن در قبال حمایت 
از پرونده فلســطینی وجود ندارد.عبدا... دوم همچنین تصریح کرد: در جریان ســفر ۴0 روزه 
خود به واشنگتن با رهبران و مســئوالن اقتصادی آمریکا به منظور جذب سرمایه گذاری ها در 
زمینه های مختلف و فراهم کردن فرصت های کاری جدید دیدار کردم.پادشاه اردن همچنین 
گفت:»شایعات زیادی را از داخل و خارج شنیدم که نمی دانم این شایعات از کجا نشأت می گیرند 
و هرگز اجازه نمی دهم که برخی از اشخاص به خاطر منفعت شخصی خود به منافع اردن و ملت 
آن ضرر برسانند«.غیبت پادشاه اردن بحث و جدال های زیادی را همزمان با عملیات های اخیر 
دســتگاه های امنیتی در خصوص پرونده بزرگ فســاد معروف به »کارخانه دخانیات« در این 

کشور به دنبال داشت.

رویه ای که سیاست های آمریکا را در سراسر جهان پیش می برد
  از تهدید تا تحریم؛  
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روزنامه سان انگلیس، مصاحبه ای را با روکو کازاگرندی، دانشمند آمریکایی 
و بازرس سالح های اتمی وابسته به سازمان ملل که از سه ماه قبل از حمله 
آمریکا به عراق در سال 2003 شاهد عینی اوضاع این کشور بود، منتشر کرد.

گزارش های مطبوعات انگلیس اسرار جدیدی را درباره روند پیگیری نابودی 
سالح های کشتار جمعی صدام توسط غرب فاش کرد.روزنامه سان انگلیس 
مصاحبه ای را با روکو کازاگرندی، دانشمند آمریکایی و بازرس سالح های 
اتمی وابسته به سازمان ملل که از سه ماه قبل از حمله آمریکا به عراق در 
سال 2003 شاهد عینی اوضاع این کشــور بود، منتشر کرد.این دانشمند 
آمریکایی روند بازرسی سالح های کشتار دســته جمعی صدام را »طنز و 
شــوخی« خواند. وی گفت: اطالعات دروغینی درباره سالح های کشتار 
دسته جمعی صدام به ما داده شد که هیچ پایه علمی نداشت. مهم ترین آن 
یک محل ذخیره سازی سالح های میکروبی بود که اگر درست می بود تمام 
بشریت را از بین می برد.وی که از دسامبر 2002 تا مارس 2003 مسئول 
پیگیری سالح های صدام شــده بود، گفت: اطالعاتی از اسرائیل، آلمان، 
آمریکا و انگلیس به دست ما می رســید؛ اما همه این اطالعات به بن بست 
می خوردند. یکی از خنده دارترین این داده ها، اطالعاتی بود که درباره یک 
آزمایشگاه سری سالح های کشتار جمعی به ما رسید و بعد از اینکه ما به 
محل رفتیم یک ساختمان مسکونی فرش شده دیدیم و سالخوردگانی که 

درحال تماشــای برنامه های تلویزیونی بودند.وی گفت: اطالعاتی درباره 
وجود تاسیساتی برای مخفی کردن موشک »اســکاد« به ما داده شد؛ اما 
وقتی می رفتیم آن مکان را ببینیم با مرغداری روبه رو می شدیم. برای همین 
به مسخره می گفتیم اینها »مرغداری های بالستیک« هستند. یک بار هم به 
ما گفتند، بروید به محوطه دانشگاه بعد به فالن ساختمان بعد طبقه زیرین 
و به فالن اتاق یک تابلو روی دیوار می بینید پشت آن صفحه کلیدی وجود 
دارد زمانی که رمز را وارد کنید دیوار جابه جا می شود و شما یک آزمایشگاه 
محرمانه ســالح پیدا می کنید؛ اما همه این ها حرف مفت بود و چیزهایی 
بود که تنها در فیلم های »جیمز باند« دیده می شــود؛ چراکه وقتی ما به 

ساختمان می رفتیم نه زیرزمین داشت و نه هیچ چیز دیگر.این دانشمند 
آمریکایی درباره انتقال این تیم به مکانی که گفته می شد قبرستان بزرگ 
سالح های میکروبی در شرق عراق است، صحبت کرد.وی گفت: در جنگ 
نخســت خلیج فارس، عراق حدود 200 بمب میکروبی در نزدیکی بغداد 
جاسازی کرد. به رغم اینکه عراق در آن زمان این مسئله را تکذیب می کرد؛ 
اما اطالعات بعدها حقیقت را فاش کرد و نظام صدام به آن اذعان کرد. به نظر 
من این یکی از مهم ترین اعترافات نظام صدام بود. آن بمب ها اگر منفجر 
می شدند ممکن بود میلیون ها تن را بکشــند؛ چراکه برای کشتن تمامی 
بشریت کافی بودند.این دانشــمند آمریکایی می افزاید: ما حفره ای عظیم 
با حدود ۱۸0 بمب را یافتیم که تقریبا در حجم اندازه یک انســان بودند. 
آنها گفتند با گلوله های توپ این بمب ها را منفجر کرده اند و ما عمال برخی 
ترکش های گلوله ها را یافتیم.  سه بمب نیز که حاوی مایعی از سالح های 
میکرو بیولوژیکی بود، پیدا کردیم.این دانشــمند آمریکایی گفت که سه 
ماه قبل از حمله به عراق با یکی از بدترین شخصیت های نظام صدام به نام 
»رحاب رشید طه« و ملقب به »دکتر میکروب« مالقات داشت که ماموریت 
ارتقای سالح های میکروبی عراق را برعهده داشت.وی همچنین گفت که با 
حسام محمد امین، مدیرکل اداره نظارت ملی در رژیم صدام مالقات داشت 

که بسیار فرد حرفه ای و مطلع بود.

  عکس نوشت

چه کسی دانشمند مشهور سوری را ترور کرد؟
 »عزیز عصبار« ، دانشمند مشهور سوری که از نزدیکان بشار اسد، رییس جمهور این کشور به حساب 
می آمد، در یک بمب گذاری خودرو در شهر مصیاف کشته شــد.گزارش شده است که ستیزه جویان 
تحت رهبری ابو عمر، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته اند؛ اما روزنامه نگاران محلی معتقدند که 

پشت این کشتار ممکن است پای سرویس های ویژه خارجی در میان باشد.

  اطالعات مهم درباره سالح های کشتار جمعی و »مرغداری های بالستیک« صدام
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 تغییر پست »آسنسیو« 
به خاطر گلزنی بیشتر بنزما

»مارکو آسنسیو« بهترین بازیکن رئال مقابل 
یوونتوس بــود که در 
نیمــه دوم، خوش 
درخشید و دو گل 
هم زد. »لوپتگی« 
به خوبی آسنسیو 
را از زمان حضورش 
در تیم ملی اســپانیا 
می شناســد و از توانایی های وی باخبر است. 
اما نکته عجیــب حضور »مارکو« در پســت 
مهاجم کاذب بود. درحقیقت به نظر می رســد 
که لوپتگی کــم کم دارد از خریــد مهاجم به 
جای »رونالدو« نا امید می شود و مجبور است 
گزینه های دیگر را تست کند. آسنسیو نیز هر 
چند قبال هافبک کناری یــا هافبک هجومی 
بوده، فعال مجبور است به عنوان مهاجم بازی 
کند. این تمهید باعث خواهد شد تا »بنزما« که 
مهاجم محبوب فلورنتینو پرز اســت همچنان 
بی رقیب بمانــد و با خیال راحــت در ترکیب 

اصلی رئال قرار بگیرد.

 واسکز:مطمئنم »مودریچ« 
در رئال مادرید خواهد ماند

اخبار زیــادی در مــورد تمایــل اینترمیالن 
بــه جــذب هافبــک 
کروات و 32 ساله 
رئال مادرید شنیده 
شــده که ممکن 
است »مودریچ« 
راهی ایتالیا شــود؛ 
اما »واسکز «امیدوار 
است این اتفاق در تابســتان امسال رخ ندهد.

واســکز گفت: »ما ترکیب باکیفیتی هستیم 
که برای فصــل جدیــد در آمادگــی خوبی 
به ســر می برند و همه بازیکنان در شــرایط 
مســاعدی قرار دارند. در حال لــذت بردن از 
تمرینات پیش فصل هســتیم و تمرینات در 
شــرایط خوبی پیگیری می شــود. ما آرامش 
خود را حفــظ کــرده و در انتظار بازگشــت 
مودریچ هستیم. شــک ندارم مودریچ در رئال 
مادرید خواهد ماند. اگرچــه در فوتبال امکان 
رخ دادن هــر اتفاقی وجــود دارد اما من فکر 
می کنم او اینجا می مانــد. البته من نمی دانم 
 در سر مودریچ چه می گذرد! این ذهنیت من

 است.«

 کیلینی: رونالدو 
شور خاصی به ما داده است

»کریســتیانو رونالدو« 
در فصل جابه جایی 
تابستانی تصمیم 
گرفت بعــد از  ۹ 
ســال حضور در 
رئــال مادرید، این 
تیــم را تــرک کند و 

هــی  ا یوونتوس شود.»جورجو کیلینی« ر
کاپیتــان یوونتوس، بــه ســتایش از رونالدو 
پرداخت و از تاثیر او روی تیمش سخن به میان 
آورد. او گفت : »باید از رونالدو تشکر کرد چرا که 
او شــور و هیجان خاصی را به تیم آورده است. 
ما برای درخشــش در فصل جدید به انگیزه و 
شور جدید نیاز داشتیم و خوشبختانه رونالدو 
چنین چیزی را با خود آورده اســت.«کیلینی 
در ادامه  صحبت های خود اضافه کرد: رونالدو 
انرژی خاصی به ما داده اســت. او سطح کیفی 

یوونتوس را باال خواهد برد.

 ترس »مورینیو« 
از فصل سوم حضور دریونایتد

به نظر می رســد اوضاع 
برای ژوزه مورینیو، 
پیــش   خــوب 
نمــی رود. ایــن 
مربی پیش تر در 
تیم های چلســی و 
رئال مادرید در فصل 
سوم با مشکل مواجه شــد؛ در حال  حاضر نیز 
دوباره این مشــکل رخ داده است.ســرمربی 
منچستریونایتد، درباره آخرین شرایط تیمش 
قبل از شروع لیگ برتر فوتبال انگلیس، گفت : 
هیئت مدیره این را می داند که من به دنبال چه 
بازیکنانی هســتم و اگر آن ها نتوانند بازیکنان 
مورد نظر تیم را جذب کنند، ما با مشکل مواجه 
خواهیم شــد. تیم های دیگری که با ما رقابت 
دارند،  همه تیمشــان را تقویت کرده اند و اگر 
ما نتوانیم در این فصل خرید کنیم با مشــکل 
روبه رو خواهیم شــد.او اضافه کرد: بد شانسی 
است که جمعه باید بازی کنیم. ماتیچ  و والنسیا 

را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم. 

کربکندی: تیم های اصفهانی فقط به دنبال 
قهرمانی هستند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»عارف غالمی« بازیکن فصل گذشــته ســپاهان، با عقد قرارادی رسمی 
به تیم ذوب آهن پیوست. پیش از این شــایعه حضور غالمی در استقالل 

منتشر شده بود.
هادی محمدی، رضا حبیب زاده، زبیر نیک نفس، مســعود حســن زاده، 
محسن مسلمان، مجتبی  حق دوست، گابریل هرناندز، مجتبی مقتدایی و 

مسعود ابراهیم زاده تا قبل از این به ذوب آهن آمده بودند.

عارف غالمی، شاگرد نمازی شد

سایت »courrier-picard« فرانســه خبر داد که احتمال دارد 55
»ســامان قدوس« هافبک ایرانی عضو باشگاه استرشوندس سوئد 

هفته آینده برای تجدید قوای »آمیان« به این تیم ملحق شود.
 مذاکرات آمیان فرانسه با ستاره ایرانی از ماه گذشته آغاز شده است 
و مسئوالن باشگاه فرانســوی برای جذب او، تمام قد تالش خود را 

صرف می کنند. 

سامان قدوس به فرانسه می رود
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پیشکســوت فوتبال اصفهان درباره اســتعدادهای  این شهر  در 
فوتبال گفت: در رده های پایه فوتبال اصفهان، استعدادهای زیادی 
داریم؛ ولی تیم های اصفهانی تنها به فکر قهرمانی هستند و برای 
اینکه مصداق شعار »حیا کن؛ رها کن« نشنوند، بازیکنان منتخب 
را از شهرهای دیگر به تیم هایشــان می آورند. کربکندی تصریح 
کرد: این تیم ها به دنبال برنامه ریزی بلند مدت نیستد، برای همین 

استعدادهای این شــهر خیلی راحت از بین می رود. مانند اینکه 
شخصی مانند »مهدی شریفی« که استعداد این شهر است را به 
 تیم های دیگر بدهیم و یک بازیکن بی کیفیت خارجی به تیم وارد 

کنیم.
سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن، با اشاره به اینکه امکانات 
اصفهان و مربیان اصفهانی در فوتبال پایه، از دیگر شــهرها باالتر 

است، اظهار کرد: مربیان اصفهانی در دیگر شهرهای ایران مشغول 
به فعالیت هستند ولی در شهر خودشــان فعالیت نمی کنند که 
باید بــه دنبال چرایی این مســئله هم باشــیم.اصفهان بهترین 
امکانات را در کل کشــور در تربیت تیم های پایه دارد که با توجه 
 به آن، باید فوتبال پایه اصفهان بســیار قوی تر از ســایر شهرها 

باشد.

کربکندی: تیم های اصفهانی فقط به دنبال قهرمانی هستند

چرا »کی روش« تمدید نمی کند؟ 
»بیژن ذوالفقارنسب« تنها کسی نیســت که عقیده دارد کی روش از ترس ناکامی در جام ملت ها هنوز 
قراردادش را  با تیم ملی، تمدید نکرده است. نویسنده باشگاه خبرنگاران نیز چنین نظری دارد. او در بخشی 
از تحلیلش درباره دالیل عدم تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی نوشت: کی روش می داند که مردم ایران 
از او مقام قهرمانی در آسیا می خواهند و اگر این اتفاق رخ ندهد، شاید برای همیشه از فوتبال کشورمان 
برود. به همین دلیل او بر خالف جام ملت های 2015 ، از فستیوال بزرگ فوتبال در قاره کهن در امارات 
می ترسد و می خواهد با تمام امکانات راهی کشور عربی شــود. به نظر می رسد به همین دلیل است که 
قراردادش را تمدید نکرده تا اگر امکانات فراهم نشد، با تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا شرکت نکند. 
گفتنی است در حالی که تنها پنج ماه تا شروع جام ملت های آسیا باقی مانده است، تکلیف نیمکت تیم 

ملی ایران هنوز مشخص نیست

رشید مظاهری در پرسپولیس؛ رحمتی در ذوب آهن
در شــرایطی که هنوز تکلیف حضور بیرانوند در بشــیکتاش مشخص نشده است، شــایعات عجیبی درباره 
جانشین او به گوش می رسد. پس از مطرح شــدن نام هایی نظیر »علیرضا حقیقی« و »محمدرضا اخباری« 
برای جانشینی، حاال صحبت از حضور یک گلر سرشناس دیگر در پرسپولیس است. روزنامه پیروزی مدعی 
شد که »رشــید  مظاهری« در نیم فصل به پرســپولیس می آید و »مهدی رحمتی« گلر استقالل، جانشین 
مظاهری در ذوب آهن خواهد شد. سایت مدال هم در گزارشــی به این موضوع اشاره کرد و نوشت: مظاهری 
با ذوب آهن قرارداد دارد. گرفتن رضایت نامه از »ســعید آذری« چندان ساده نیســت؛ اما از آنجا که چندی 
پیش، آبی ها رضایت نامه تبریزی را اخذ کردند، شاید سرخ ها هم بتوانند رضایت نامه مظاهری را از ذوب آهن 
بگیرند.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که در نیم فصل، سیدمهدی رحمتی به ذوب آهن برود و مظاهری 

هم سرخ پوش شود. 

پیشخوان

 رحمتی: فوتبال ارزش به 
خطر انداختن جان یک جوان 

را ندارد

کری ریز گلزن تازه وارد 
آبی ها درخصــوص قهرمانی 
پرسپولیس؛ تبریزی: کمی زود 

نیست؟

 مرضیه عشقی؛ 
کاپیتان تیم ملی کبدی 

27 مردادمــاه ســال جــاری،  ســوت آغاز 
هجدهمیــن دوره بازی هــای آســیایی در 
شــهر»جاکارتا« اندونزی به صــدا درمی آید. 
در این بازی ها که به مــدت دو هفته پیگیری 
می شود، ورزشکاران اصفهانی حضور پررنگی 
دارند. به طوری کــه گفته می شــود در این 
بازی ها مدال های بیشتری نسبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد شد. در 
فاصله باقی  مانده به شروع بازی های آسیایی 
جاکارتا هر روز به معرفی یک ورزشکار از استان 
می پردازیم که در این دوره از بازی ها شرکت 

می کند. 
تیم ملی »کبدی« بانوان ایــران، در حالی در 
این دوره از رقابت های بازی آســیایی حضور 
می یابد که سه ورزشکار اصفهانی عضو این تیم 
هستند. »مرضیه عشقی« به عنوان کاپیتان و  
»سمیرا عطاردیان« و »رویا داودیان« به عنوان 
بازیکن، این تیم را در این مسابقات همراهی می 
کنند. مرضیه عشقی، کاپیتان تیم ملی کبدی 
که بیش از 13 سال ســابقه بازی در این رشته 
را دارد، در دوره گذشته بازی های آسیایی که 
در شــهر »اینچئون« کره جنوبی برگزار شد 
نیز حضور داشته اســت که به همراه این تیم 

توانسته به مقام نائب قهرمانی دست یابد. 
بانوی اصفهانی تیم ملی کبدی  درباره  چگونگی 
انتخاب این رشــته به ایســنا گفته است:»در 
ســنین نوجوانی رشــته های رزمی را دنبال 
می نمودم تا زمانی که با رشــته کبدی آشــنا 
شــدم. به دلیل هیجان و مبارزه تیمی که در 
این رشته وجود داشت، به آن عالقه مند شدم 
و این رشته را دنبال کردم، تا جایی که اکنون  
بیش از ده سال است که عضو تیم ملی کبدی 
جمهوری اسالمی هستم.« با توجه به وضعیت 
تیم کبدی بانوان ایران که این روزها از قدرت 

قابل مالحظه ای برخوردار 
اســت، به نظر می رسد 
مدال طالیــی بازهای 
آســیایی جاکارتــا در 

نتظار ایــن تیم  ا
و 3 ملی پــوش 
نـــی  صفــها ا

تیــم ملی 
کــــبدی 

است.

سمیه مصور

 
 

رحمتی : وظیفه انسانی خود 
را انجام دادم! 

 منشا: نیمکت نشینی تمام 
شد؛ نوبت گلزنی است

 

حتما ضرب المثل »هردم از این باغ بری می رسد/ 
تازه تر از تازه تری می رسد« را بارها شنیده اید. 
ضرب المثلی کــه این روزها بــه خوبی گویای  
حال صدا و سیمای ماســت که حاشیه هایش 
 طی چند ماه اخیر پر رنگ تر از متن شده است. 
حاشیه ها یی که گویا تمامی  ندارد و  این بار پای 

خواهران »منصوریان« به آن باز شده است.
ماجرا به  منــع حضور »شــهربانو منصوریان« در یــک برنامه رادیویی 
برمی گردد. خواهر بزرگ  خانواده منصوریان کــه باید تا کمتر از دو هفته 
دیگر در بازی های آسیایی 2018 در رشته »ووشو« به مصاف حریفان برود، 
قرار بود به همراه خواهرش »سهیال« در یک برنامه رادیویی شرکت کنند. اما  با 
وجود هماهنگی های قبلی، این مصاحبه انجام نشد و شهربانو با انتشار ویدئویی 

ادعا کرد که او و خواهرش توسط حراست سازمان صداوسیما اخراج شده اند.
قهرمان ووشــوی زنان در این ویدئو گفت: »به رادیــو ورزش دعوت بودیم اما 
متاســفانه ما را راه ندادند. برای اینکه می خواســتیم در رادیو ورزش با لباس 
ورزشی برای مصاحبه حضورپیدا کنیم. به ما گفتند به خاطر پوشش نامناسب 
نمی توانید به داخل بروید. لباس ما کامال پوشــیده بــود؛ نمی دانم دلیل این 
کارشان چیست! ما در اتاق انتظار بودیم که گفتند حراست ایراد گرفته و باید 

بیرون بروید!«
خبر این اتفاق بــا عناوینی همچون »اخراج ملی پوشــان ووشــو از رادیو«، 
 در فضای مجازی منتشــر شــد و به بحث پوشــش آنها نســبت داده شد که 
واکنش های منفی بسیاری به دنبال داشــت. در پی این اتفاق »علی فروغی« 
مدیر شبکه سه در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی، از پخش مستندی 
به نام »خواهران قریب« خبر داد و نوشــت:»وقتی در جریــان ماجرای خانم 
منصوریان بانوی ورزشــکار قهرمان ایرانی قرار گرفتم، مســئله را جویا شدم. 
مسئوالن حراست سازمان از آنجا که با هنرمندان و اصحاب رسانه در ارتباط و 
تعامل هستند، افرادی بسیار روشن و فهمیده هستند. بنابراین مطمئن شدم 
اتفاقی که افتاده، تصمیم یک نفر بوده است. با خانم منصوریان هم تماس گرفتم. 
ایشان نیز همین را می دانستند و گفتند که پست اعتراضم را فقط برای همان 
یک نفر گذاشتم. درباره نخستین حضورشان در برنامه »ماه عسل« صحبت شد و 
اینکه عموم مردم این سه بانوی ایرانی را از آنجا شناختند. به سهم خودم از ایشان 
و خواهرانشان برای حضور با حجابشان در میادین تشکر و قدردانی کردم و خبر 
دادم که مستند »خواهران قریب« را که در مورد ایشان ساخته شده است، پخش 
خواهیم کرد.« اما در حالی که پوشش نامناسب خواهران منصوریان، دلیل منع 
آنها از مصاحبه رادیویی عنوان شــده بود »غالمرضا میرحسینی« مدیر شبکه 
ورزش، این موضوع را رد کرد و گفت: »مورد به وجود آمده ربطی به حجاب خانم 
منصوریان نداشت و جلوگیری از حضور ایشان به دلیل ناهماهنگی هایی است 
که میان عوامل دست اندرکار به وجود آمد. از این بابت عذرخواهی می کنیم.«

 شاهین خالدان: 
هزینه های تنیس بسیار باالرفته است

تنیسور تیم ملی ایران، درباره آینده خود گفت: شرایط مالی 
سخت شده است؛ ولی باید در مسابقات بیشتری شرکت کنم. 
امیدوارم بتوانم رنکینگ خود را به زیر 700 برســد تا بتوانم 

سال آینده مسابقات بزرگ تری بازی کنم.
»شاهین خالدان« درباره اینکه آیا مربی گری خواهد کرد یا 
خیر؟ گفت: هزینه های تنیس باالست. همین االن هم گاهی 
مربی گری می کنم تا بتوانم هزینه های اعزام به مسابقات را 
به دســت بیاورم. تا جایی که می توانم مسابقه خواهم داد تا 
رنکینگم را به زیر 100 در دنیا برسانم. این کار سخت است اما 

تالشم را خواهم کرد.

ثبت نام نهایی کاروان ورزش 
ایران در بازی های آسیایی انجام شد

نشست نهایی ثبت نام )DRM( کشــورهای شرکت کننده 
در هجدهمیــن دوره بازی های آســیایی 2018 جاکارتا – 
پالمبانک، از  صبح جمعه در دفتر ستاد برگزاری این دوره از  
بازی ها  در شهر »جاکارتا« آغاز شد. اعضای کادر سرپرستی 
کشورمان پس از  چهار روز نشست با مسئوالن ستاد برگزاری 
بازی ها، ترکیب نهایی کاروان اعزامی ایــران به این دوره از  
بازی ها  را نهایی کردند. بر این اساس 280 ورزشکار مرد، ۹8 
ورزشکار زن و در مجموع 378 ورزشکار ایرانی در 42 رشته 

ورزشی راهی این دوره از  بازی ها  خواهند شد. 

دومین برد بسکتبالیست های 
جوان در قهرمانی آسیا

تیم   ملی بســکتبال جوانان ایران  که در رقابت های انتخابی 
جام جهانی برابر اندونزی به برتری رسیده بودند، در دومین 

دیدارشان به مصاف قزاقستان رفتند.
شاگردان »محسن شاه علی« که بدون برنامه تدارکاتی قابل 
توجه راهی تایلند شده است، برابر قزاقستان با نتیجه  8٦ بر 

54 به برتری رسید ند  و دومین بردشان را جشن گرفتند.
ایران مدافع عنوان قهرمانی است و برای صدرنشینی در گروه 
و صعود مســتقیم به  مرحله یک چهارم نهایی برابر ژاپن به 
میدان می رود. چهار تیم اول مسابقات سهمیه جام جهانی را 

کسب خواهند کرد. 

در حاشیه

 تقابل پیرمردها 
در هفته سوم لیگ برتر

خبرگزاری مهر درباره حســاس ترین بازی هفته 
سوم لیگ برتر که دیدار استقالل و تراکتورسازی 
در تهران است، به نکته جالبی اشاره کرد و نوشت: 
نگاهی به شناسنامه »توشــاک« و »شفر« نشان 
می دهد که آنها مسن ترین مربیانی هستند که در 

فوتبال ایران فعالیت می کند.
 توشاک با ٦۹ و شفر با ٦8 سال سن از نظر سنی 
مربیان اول و دوم لیگ برتر هســتند. توشــاک و 
شــفر همچنین از باتجربه ترین مربیان شاغل در 
فوتبال ایران هســتند که قبل از حضور در لیگ 
برتر لیگ هــای زیادی را در نقــاط مختلف دنیا 

تجربه کرده اند.

 نرگس طلوعی 

این بار شهربانو!
هردم از این باغ بری می رسد؛ 
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 اولویت برای اجرای پروژه ها، درخواست های 
مردمی است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

اجرای همزمان 5 طرح مرمتی 
در مسجد امام

مرمت پنج طرح مســجد امام اصفهان، با بیش از 
هفت میلیارد ریال اعتبار آغار شد.

مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان امام اصفهان گفت: 
مرمت گنبدعظیم  دو ترک دوازدهم تا چهاردهم 
و چهاردهم تا شــانزدهمین مسجد امام اصفهان 
و  مرمت و اســتحکام بخشی کاشــی های ایوان 
شمالی این مسجد به ارتفاع 30متر از جمله این 

طرح هاست .
»فریبا خطابخش« افزود: نورپردازی بخشــی از 
میدان، بازسازی سرویس های بهداشتی با  بیش از 
پنجاه چشمه و مرمت در های مسجد تاریخی امام 
از دیگر طرح های در دســت  اجراست. وی اعتبار 
مرمت این طرح ها رابیــش از هفت میلیارد ریال 
دانست و پیش بینی کرد: اجرای این طرح ها تا یک 
ماه آینده به پایان می رسد. مسجد تاریخی امام، 
یکی از مساجد میدان نقش جهان و از بناهای مهم 
معماری اسالمی ایران به شمار می رود که در دوران 

صفوی ساخته شد.

 صرفه جویی بیش از 
یک میلیارد ریالی در بازیافت

با اصالح خط پردازش ســوم کارخانــه کودآلی 
سازمان بازیافت شــهردای اصفهان، ساالنه بیش 
از یک میلیارد ریال برای این کارخانه صرفه جویی 
حاصل شد.مســئول واحد فني و مهندســي این 
کارخانه کود آلي گفت: با توجــه به درصد باالي 
موادآلي موجود در ضایعات فنــي خط پردازش 
ســوم کارخانه، در این طرح یک دســتگاه سرند 
دوار تیغه دار بــا قابلیت جداســازی 40تن مواد 
آلــی از ضایعات دفنی، به خط پــردازش اضافه و 
همین میزان از دفن روزانه کاســته شــد. »جواد 
احمدي« افزود: با اجرایي شدن این طرح، عالوه 
بر صرفه جویی ساالنه، بیش از یک میلیارد ریال در 
هزینه هاي حمل و نقل و بیش از یک و نیم میلیارد 
ریال هم براي سازمان ارزش افزوده ناشي از تولید، 

کود ایجاد می کند.

پدیده ای که به بیرون از شهر کشیده شد؛
 کورس های  شبانه؛ 
ارزان و خطرناک

رییس پلیس راهور مرکز اســتان اصفهان معتقد 
است که کورس های شبانه در شــهر، خط قرمز 
پلیس بــوده و به شــدت نظارت می شــوند. این 
در حالی اســت که این پدیده به بیرون از شــهر 
نیز کشیده شده اســت. گزارش های شهروندی 
حاکی از آن اســت که بزرگراه های برون شهری 
بــه پیســت های اتومبیل رانــی شــبانه تبدیل 
شده اند.»ابوالقاسم چلمقانی«  در این باره می گوید: 
کورس های شبانه در سطح شهر، خط قرمز پلیس 
است و به شــدت کنترل می شــود تا مانع از بروز 
رفتارهای خطرناک در شــهر شود. وی همچنین 
با اشاره به تردد هفت گشت شبانه در سطح شهر 
می افزاید: همه گشــت ها در طول شب مشغول 
رفت وآمد بوده و تست ســیار الکل نیز به همراه 
دارند. این گشت ها از حدود ســاعت 9 شب تا 5 
صبح فعال هستند. با این حال یکی از شهروندان 
بهارســتان می گوید: بزرگــراه میــان اصفهان 
تا بهارســتان، یکی از پاتوق هــای راننده ها برای 
کورس های شبانه است و بارها مشاهده کرده ام که 
نیمه شب جوانان با سرعت های بسیار باال در آن 

مسیر به الیی کشیدن می پردازند.
این شهروند ادامه می دهد: گرچه انجام مسابقات 
در اتوبان خطرناک است؛ اما برخی از آنها به خاطر 
باالتر رفتن هیجان کورس، با سرعت زیاد به آیینه 
خودروهای عبور می کوبند تا مهارتشان را به رخ 
بکشند. در صورت تماس با پلیس نیز گفته می شود 
اگر خسارت دیده اید باید در دستگاه قضا شکایت 
کنید.»غزل بورغانی« جامعه شناس، معتقد است  
که کمبود اماکنی برای تخلیه انرژی و تفریح برای 
جوانان، موجب بــروز چنین رفتارهای پرخطری 
می شــود. از طرفی تفریحاتی همچون کارتینگ 
نیز برای قشر وسیعی بسیار گران است. وی با بیان 
اینکه الگوی مناســبی برای تفریح جوانان وجود 
ندارد، می افزاید: یکی از تفریحات جوانان مصرف 
قلیان اســت و با توجه به اینکه تفریح ارزانی نیز 
به حساب می آید، بسیاری از جوانان به آن تمایل 
دارند. این تفریح نوعی تفریح خانوادگی محسوب 
می شود. این جامعه شناس  ادامه می دهد: مدیران 
و متولیان تفریح جوانان باید از خود بپرســند که 
هزینه یک شب تفریح در مجموعه های ورزشی  یا 
فرهنگی چقدر است و چه سهمی از درآمد ناچیز 
جوانــان دارد؟ در مقابل چرا انواع مــواد مخدر با 
قیمت های بسیار ارزان با فاصله 15 دقیقه ای در 
اختیار جوانان است. بورغانی می گوید: کورس های 
شبانه در خیابان های شــهر یا بزرگراه های بیرون 
شهر یکی از تفریحاتی است که تا زمانی که اتفاق 
ناگواری رخ ندهد، تفریح ارزانی به حساب می آید. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
  ۴۰۰ دوربین نظارتی 

در اصفهان نصب می شود
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفت: حدود 400 دوربین تا پایان مردادماه در شهر 

اصفهان نصب می شود.
»علیرضا  صلواتی« اظهار کرد: این دوربین ها شامل 
دوربین های نظارت تصویری، ثبت تخلف سرعت، 
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمــز و توقف روی خط 
عابر پیاده  و ثبت تخلف از مســیرهای ویژه عبور از 
بی. آر. تی است. وی افزود: کدهای تخلفات از پلیس 
راهور اخذ و مورد تست و آزمایش قرار گرفته است؛ 
بر این اساس تا پایان مردادماه دوربین ها در سطح 
شهر نصب خواهد شد.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه تاثیر دوربین های 
نظارت تصویری، در نظم دهی و قانون مندی شهر بی 
نظیر بوده است، گفت: با نصب دوربین های نظارتی، 
تخلفات ســرعت ۷0 درصد کاهش داشته و به یک 
سوم گذشته رسیده است. صلواتی خاطرنشان کرد: 
تخلفات عبور از چراغ قرمــز و توقف روی خط عابر 
پیاده نیز  ۸5 درصد کاهش داشــته است و نصب 
دوربین ها و همکاری شهروندان به کاهش جرائم و 
تامین ایمنی شهر کمک کرده است. وی اظهار کرد: 
شاید تلقی شود نصب دوربین ها به منظور افزایش 
جرائم انجام می شــود؛ این در حالی است که سهم 
ناچیزی از این جرائم به شــهرداری می رسد؛ حتی 
ظرف دو سال گذشته این مبلغ نیز صفر رسیده است 
و شــهرداری هیچ نفعی از جریمه کردن نمی برد. 
بنابراین مهم ترین هــدف نصب دوربین ها، کاهش 
تخلفات، نظم بخشی به شهر و کاهش ناهنجاری ها 

بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اصفهان:
اداره اوقاف برای بودجه 

مسابقات قرآنی دچارمشکل  است 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با حضور 
در دادگستری کل استان و باشرکت در نشست هم 
اندیشی با معاون امور فرهنگی و قرآنی دادگستری 
کل استان اصفهان، اظهار داشت: به برکت پیروزی 
انقالب اسالمی، امروز شــاهد آن هستیم که همه 
دستگاه ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی و اقشار 
مختلف جامعــه برای حفظ و قرائــت قرآن کریم، 
با شــور و نشــاط مضاعفی فعالیت می کنند و در 
مسابقات قرآن کریم نیز حضور گسترده ای دارند. 

حجت االسالم و المسلمین »رضا صادقی« در ادامه 
گفت: اگر امروز دچار مشکالت اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی در کشور هستیم، به دلیل نبود انسجام 
و وحدت، همچنین فاصله داشتن با فرهنگ قرآن 
کریم در جامعه است. وی  در ادامه به نیاز وقف های 
جدید با موضوع قرآن کریم برای ترویج وحی الهی 
اشاره کرد و گفت: اداره اوقاف متاسفانه همیشه در 
تامین بودجه مسابقات قرآنی و برنامه های قرآنی 
با مشــکالت مالی و اعتباری مواجه بوده اســت و 
برای تامین این هزینه ها نیــز کمیته های یاوران 
وقف با محوریت قرآن کریم ایجاد کرده اســت تا 
این امر زمینه را برای فعالیت های بیشتری قرآنی 

فراهم کند.

 رییس شورای شهر مطرح کرد:
 حمایت استاندار اصفهان 

از تیم مدیریت شهری
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص  
دیدار صمیمانه  تیم مدیریت شــهری با استاندار 
اصفهان، اظهار کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت 
تحقق درآمدهای پیش بینی شده شهرداری برای 
پیشرفت پروژه های عمرانی و برنامه های فرهنگی 
انجام شده و در دست اجراست؛ همچنین مسائل 
شهرسازی، توســعه خدمات شهری و حمل و نقل 
عمومی از سوی مدیریت شــهری و شهرداری به 

استاندار ارائه شد.
»فتح ا... معین« با بیان اینکه استاندار اصفهان ضمن 
قدردانی از فعالیت های تیم مدیریت شــهری در 
حوزه انجام فعالیت های عمرانی و فرهنگی اظهار 
کرد: به گفته اســتاندار، مردم از مدیریت شهری 
و دســتگاه های اجرایی جدا از وابستگی ها، انتظار 
خدمت کامل و بدون  نقص دارند. ناظران باید صادق 
و پیگیر باشند و مدیران انتخاب شده باید مشکالت 
اجرایی را رفع و به مشکالت مردم رسیدگی کنند.
وی افزود: اســتاندار اصفهان، مدیریت شــهری را 
دارای خصلت  پاکدستی دانست که در هنگام اجرای 
قوانین، کارشناسی شــده عمل می کند و  تالش 
مستمر دارد. وی با بیان اینکه استاندار حمایت خود 
را از تیم مدیریت شهری اعالم کرد، گفت: استاندار 
خواستار قوت و جدیت در اجرای پروژه های شهری 
شــد و از مدیران شهری خواســت تا با خالقیت و 
نوآوری، خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشند.

طرح سوال از رییس جمهور در مجلس، آن قدر رفت 
و برگشــت و در گیر و دار امضا و انصراف و انصراف 
از انصراف)!(، البی ها، پشت پرده ها و رایزنی ها، باال 
و پایین شد تا سرانجام به صحن علنی رسید. حاال 
رییس جمهور هم به رییس مجلس نامه نوشــته و 
گفته است که شرایط زمانِی سوال از رییس جمهور 
را مناسب نمی داند؛ به طور کلی این اقدام را قانونی 
نمی داند )موضوعی که معاون حقوقی و پارلمانی 
روحانی هم آن را مطرح کرده بــود.( اما به احترام 
مردم و مجلس، در وقت مقرر به پارلمان می رود تا 
هم پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد و هم برخی 
حرف ها را با مردم درمیان بگذارد. ازقضا این همان 
مطالبه ای است که بســیاری از چهره های سیاسی 
از روحانی داشته اند. اینکه با مردم صادق و شفاف 
باشد و مشکالت را به آنها بگوید. بار قبلی که قرار بود 
رییس جمهور به صورت زنده در رسانه ملی با مردم 
سخن بگوید، ناگهان اعالم شد که این گفت وگوی 
تلویزیونی لغو شده است. شب گذشته نیز قرار بود 
رییس جمهور با مردم از طریق رسانه ملی صحبت 

کند که امیدواریم این یکی لغو نشده باشد! 
در روزهای گذشــته بحث ســوال از رییس جمهور 
بسیار داغ بوده است. نمایندگان اصولگرای مجلس 
می گویند کــه نمایندگان لیســت 30 نفره تهران 
هیچ کــدام این طــرح را امضا نکرده انــد. برخی از 

نمایندگان هم امضا کردند 
و بعد امضای خود را پس 
گرفتند. اسامی مختلفی در 
این باره مطرح می شود اما 
آن طورکه »صاحب نیوز« 
نوشته است، از تعداد 19 
نفر نماینده مجلس استان 
اصفهان تنهــا 10 نفر به 

طرح سوال از رییس جمهور رای مثبت داده اند. 
حـــجـــت  االسالم سالک، حـــمیدرضا فوالدگر 

)نماینـدگان اصفهـان(، 
محسـن کوهکن)نماینده 
لنجـان(، محمـد جـواد 
ه  ینـــد نمــا ( بطــحی  ا
خمینی  شهر(، حسینعلی 
حاجی دلیگانـی )نماینده 
زهـرا  شـهر(،  شـاهین 
سعیدی )نماینده مبارکه(،  
سـیدجواد سـاداتی نژاد)نماینـده کاشـان و آران و 
بیدگل(، اکبرترکی)نماینده فریدن و فریدونشـهر(، 

موسـوی الرگانی)نماینـده فالورجـان( و ابوالفضل 
ابوترابی)نماینـده نجف آبـاد(،  10 نماینـده اسـتان 
اصفهان هسـتند کـه طـرح سـوال از رییس جمهور 
را امضـا کرده انـد و درعـوض حیدرعلی عابـدی، 
کامران)نماینـدگان  حسـن  ناهیدتاج الدیـن، 
اصفهـان(، حجت االسـالم طباطبایـی نژاد)نماینده 
اردسـتان(، اصغـر سـلیمی)نماینده سـمیرم(، 
و  نائیـن  )نماینـده  پوربافرانـی  عباسـعلی 
خوروبیابانـک(، مصطفـی صفاری نطنزی)نماینـده 
نطنـز و قمصـر(، علـی بختیار)نماینـده گلپایگان و 
خوانسـار( و سـمیه محمودی)نماینده شـهرضا(، 9 
نماینـده ای هسـتند کـه بـه ایـن طـرح رای منفی 

داده و آن را امضـا نکـرده انـد.
معتقدنـد  پارلمـان  اصالح طلبـان  هرچنـد 
کـه اصولگرایـان، اصـرار زیـادی بـه کشـاندن 
رییس جمهـور بـه مجلـس دارنـد؛ امـا حداقـل 
بـا نگاهـی گـذرا بـه لیسـت نماینـدگان اصفهانِی 
موافـق و مخالـف با ایـن طـرح، متوجه می شـویم 
که در هـر دو لیسـت، هـم اصولگرا و اصـالح طلب 
و هـم مسـتقل وجـود دارد. البتـه نماینـدگان 
حـوزه انتخابیـه اصفهـان کـه بـه ایـن طـرح رای 
منفـی داده انـد، هـردو از لیسـت اصالح طلبـان 
هسـتند )اگـر کامـران را مسـتقل و نـه اصولگـرا 
بدانیـم( و در عـوض سـالک و فوالدگـر دو نماینده 
 اصولگرایـی هسـتند کـه به ایـن طـرح رای مثبت

 داده اند. 
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مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: آزادسازی ادامه مسیر 
بلوار شهید مطهری حدفاصل بلوار گل محمدی تا خیابان گلخانه 
در حال انجام است که برای تســریع در اجرای این پروژه، نیاز به 

همکاری بیشتر مالکان پالک های واقع شده در مسیر داریم.
»سید رســول هاشــمیان« اظهارکرد: ادامه بلوار شهید مطهری 
حدفاصل بلوار گل محمدی تا خیابان گلخانه به طول ۷35 متر است 

که تاکنون 435 متر آن آزادسازی و احداث شده است. وی افزود: 
برای تملک و آزادسازی ادامه مسیر به طول 300 متر، جلساتی با 
مالکان برگزار شد که امیدواریم با همکاری این شهروندان، بخش 
باقی مانده بلوار شهید مطهری نیز آزادســازی شود و بتوانیم این 
بلوار را هر چه سریع تر به بهره برداری برسانیم. مدیر منطقه هشت 
شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های در حال انجام این 

منطقه گفت: در حال حاضر دو پروژه زیرســازی و آسفالت معابر 
فرعی و روکش آســفالت معابر فرعی، با بودجه ای بالغ بر هشــت 
میلیارد ریال در حال اجراست. هاشمیان با بیان اینکه اولویت برای 
اجرای پروژه ها براساس درخواست های مردمی است، افزود: پس از 
اتمام درخواست های مردمی، به دیگر موارد که توسط کارشناسان 
عمراِن منطقه در نظر گرفته شده است، ترتیب اثر داده خواهد شد.

مدیر منطقه 8 شهرداری :
 اولویت برای اجرای پروژه ها، درخواست های مردمی است

کدام نمایندگان اصفهانی به طرح سوال از رییس جمهور رای دادند و کدام یک رای ندادند؟ 

یک کارشــناس شهرســازی اظهار کرد: زمان 
بر بــودن تهیه، تدویــن و تصویــب طرح های 
تفصیلی یکی از چالش های شــهرها محسوب 

می شود؛ زیرا زمانی طرح به تصویب 
می رسد که متناسب با شرایط شهر 
نیســت.»همایون نورایــی« افزود: 
متاسفانه در جلســات برنامه ریزی 
بــرای تدوین طــرح تفصیلــی، هر 
نهادی جلسه را به سمت منافع خود 
می کشــاند که این موضوع، ضرورت 
برپایــی نهــاد حکومــت محلی و 
مدیریت یکپارچه شهری را می طلبد.

این کارشــناس شهرســازی با بیان اینکه تنها 
شــهرداری می تواند تمام ابعاد مختلف در طرح 
تفصیلی را مورد بررسی قرار دهد، ادامه داد: در 
کشورهای توسعه یافته، یک نهاد محلی بر منافع 

تمام ارگان های یک شهر نظارت دارد.
نورایی خاطرنشان کرد: با شکل گیری مدیریت 
یکپارچه، تصمیمات قاطع تری گرفته می شــود 
و از اتالف وقــت برای اجرای طــرح جلوگیری 
خواهد شد. این در حالی است که اکنون در طرح 
تفصیلی تضاد منافع وجود دارد؛ به این معنا که 
هر سازمان و ارگانی در نظر دارد طرح تفصیلی را 
متناسب با منافع خود تهیه کند. وی اظهار کرد: 
شاید تصمیمی که به صالح شهرداری باشد در 

مغایرت با اداره جهاد کشاورزی محسوب شود که 
این مسئله اختالالتی را در اجرای طرح تفصیلی 
ایجاد می کند. این کارشناس شهرسازی با اشاره 

به مراحل مختلف در شکل گیری طرح تفصیلی 
گفت: مرحله نخست این طرح »شناخت« است 
که به شناخت و چگونگی وضعیت شهر مربوط 
می شــود. به طور معمول این مرحلــه زمان بر 
نیســت. نورایی مرحله دوم طــرح تفصیلی را  
»تحلیل« دانست و اضافه کرد: در این مرحله نیز 
وضعیت های شناخته شده در مرحله قبل مورد 
تحلیل و بررسی قرار می گیرد که این اتفاق نیز 
با سرعت به عمل می رسد. وی مرحله آخر تهیه 
طرح تفصیلی را »پیشنهاد« معرفی کرد و گفت: 
بیشــترین تضاد منافع در مرحله آخر به چشم 
می خورد و همین مرحله است که طرح تفصیلی 

را زمان بر می کند.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

 »مدیریت یکپارچه شهر« طرح تفصیلی
 را سریع تر به نتیجه می رساند

مدیر فناوری اطالعات ســازمان فاوای شهرداری 
با تشــبیه پروفایل شــهروندی به میز کارمندان 
شــهرداری، این پروفایل را مبنای تمام مکاتبات، 

درخواست ها و ارتباط شــهروندان با شهرداری 
دانست. مدیرخدمات الکترونیکی، شهرداری را به 
سه دسته اطالع رسانی، تراکنشی و تعاملی تقسیم 
کرد و اظهار داشت: شهروندان در دریافت خدمات 
دو بخش اول مثل خدمات نوســازی، خودرو و... 
با مشکلی مواجه نیســتند و با یک بار مراجعه به 
شهرداری و تکمیل مراحل ثبت نام و دریافت کد 

رهگیری، خدمات خود را دریافت می کنند.
»مهدی شایق«  مشکل اصلی را مربوط به بخش 
سوم دانست و ادامه داد: شــهروندان در دریافت 
خدمات بخش مذکور مثل صدور پروانه ساختمانی 
و... که نیاز به تعامل مســتمر با شهرداری دارد با 
چالش های مختلفی روبه رو می شــوند که ما را 

ملزم به گسترش ارائه خدمات الکترونیک در این 
حوزه ها با هدف افزایش رضایت مندی شهروندان 
می کند. این مقام مســئول ادامه داد: باید با ارائه 
خدمات الکترونیکــی، حداکثر در 
راستای شفاف سازی حرکت کنیم 
و ضمن اینکه راه انجام تخلف را برای 
افراد سودجو در بخش های مختلف 
می بندیم، این اطمینان خاطر را برای 
شهروندان فراهم سازیم که کارمندان 
بدون در نظرگرفتن منطقه سکونت، 
همچنین محدودیت ســاعات کار 
اداری، تنهــا با توجه بــه اطالعات 
ثبت شده کابران در پروفایل شهروندی، خدمات 
درخواســتی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
می دهند. شایق  با تشبیه پروفایل شهروندی به 
میز کارمندان شــهرداری، این پروفایل را مبنای 
تمام مکاتبات، درخواست ها و ارتباط شهروندان 
با شــهرداری دانست. وی در پاســخ به پرسشی 
درخصوص وجود مشابه خارجی و داخلی پروفایل 
شــهروندی با بیــان اینکه طرح مذکور مشــابه 
خارجی دارد و بســیاری از کشورها در این مسیر 
حرکت کردند، گفت: از شــهرهای داخلی کشور 
نیز شهرداری مشــهد و تهران در این زمینه اقدام 
کردند، اما جلوتر از اصفهان نیستند و همگام با هم 

پیش می رویم.

مدیر فناوری اطالعات سازمان فاوای شهرداری:

 پروفایل شهروندی، مبنای مکاتبات 
شهروندان با شهرداری است

نمایندگان اصولگرای مجلس 
می گویند که نمایندگان لیست 

30 نفره تهران هیچ کدام 
این طرح را امضا نکرده اند

زینب ذاکر

اصفهان آماده برگزاری نخستین سالگرد شهادت »شهید بی سِر سربلند« می شود ؛

نگاهی که جاودانه شد
به مناسبت نخستین سالگرد شهادت شهید »محسن حججی« 

ویژه برنامه هایی در شهرستان نجف آباد برگزار می شود.
پنجشنبه هفته جاری، مراســم گرامیداشت نخستین سالگرد 
شهادت شــهید مدافع حرم، محســن حججی در زادگاهش، 
نجف آباد با حضور برخی از هئیت های مجموعه های فرهنگی و 

خانواده های شهدا برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت 6 عصر در محل یادمان شهدای نجف آباد 
آغاز خواهــد شــد و حجت االســالم »علیرضــا پناهیان« و 
»حســن رحیم پورازغدی« در این مراسم به سخنرانی خواهند 
پرداخت. میثم مطیعی، مهدی سلحشور و سیدرضا نریمانی نیز 

مداحان برنامه خواهند بود.
صبح جمعــه 19 مردادماه نیز همــراه با اقامه نمــاز صبح و 
سخنرانی حجت االســالم مهدوی، قرائت دعای ندبه با صدای 
سعیدحدادیان در محل یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد 
شد، الزم به ذکر است این برنامه به صورت زنده از شبکه  یک و 

شبکه معارف صدا و سیما نیز پخش خواهد شد.
شب شعر شهید حججی با حضور »محمدمهدی سیار« شاعر 
و ترانه سرا و جمعی از شــاعران جوان اصفهان و نجف آباد هم 

دیروز در یادمان شهدای نجف آباد برگزار شد.
در مهر ماه نیز به مناسبت نخستین ســالگرد تشییع و تدفین 

این شهید مدافع حرم، ویژه برنامه هایی از نجف آباد 
برگزار می شود.

شهید محسن حججی از شــهدای مدافع حرم و اهل 
نجف آباد اصفهان است که سال گذشته در نزدیکی مرز 

عراق در سوریه به دست تروریست های تکفیری داعش 
اسیر شــد و پس از چند روز به شهادت رسید. پیکر 

بی سر این شــهید واال مقام در شهرهای تهران، 
مشــهد، اصفهان و نجف آباد، با شــکوه هر چه 
تمام تر تشییع شد و در یادمان شهدای زادگاهش 

به خاک سپرده شد.

گزارش
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هیچ مرد مسلمانی، بعد از فايده اسالم، 

فايده اى همانند به دست آوردن برادرى دينی 
نبرده است.
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یادداشت

چند روز قبل، قسمت کوتاهی از فیلم سینمایی »مارمولک« 
را که سال ها پیش  در سینما اکران شده بود، دوباره دیدم. در 
قسمتی از سکانس های پایانی فیلم، شخصیت اصلی داستان 
در حال هدیه دادن  به پسر بچه ای  اســت و می گوید: » این 
لبــاس آدم رو  اهلی می کنــه.« این دیالــوگ از زبان دزدی 
سابقه دار با نام »رضا« گفته شد که بر اثر جراحت در زندان، به 
بیمارستان منتقل شده و به طور اتفاقی در آنجا با یک روحانی 
هم اتاق می شــود و لباس او را می ربایــد و در همین لباس 

روحانیت نیز موفق به فرار از بیمارستان می شود.
 او کــه لباس روحانیت بر تن کرده اســت، مجبور می شــود 
تا مدت ها در یک روســتای مــرزی به عنوان یــک روحانی 
نقش آفرینی کند؛ اما کــم کم تحت تاثیر لبــاس و موقعیت 
جدیدش قرار می گیرد و به تدریج رفتارش عوض شــده و به 

کارهای مثبت روی می آورد؛ تــا جایی که رییس زندان که از 
قضا به سختگیری هم معروف اســت و به دنبال زندانی تا آن 
روستای مرزی پیش رفته اســت، دیگر الزم نمی بیند رضا را 
به که قول خودش تحت تاثیر این لباس »اهلی« شــده است  

دستگیر کند.
تغییــر شــخصیت دزدی ســابقه دار در اثــر مدت کوتاهی 
نقش آفرینی در لباس یک روحانی، اگرچه به ماجرای یک فیلم 
تبدیل شد، ولی بررسی ماجرای فیلم نشان می دهد که راهکار 
نقش آفرینی برای تغییر رفتار نامناســب و کسب عادت های 
خوب، قرن ها پیش توسط حضرت علی »علیه السالم( مطرح 
شــد. آنجا که می فرمایند: »اگر صبور نیســتی خودت را به 
صبوری بزن و نقش آدم های صبور را بازی کن؛ چرا که کمتر 
پیش آمده است که کسی خود را شبیه قومی کرده و نقش آنها 

را بازی کند و سر انجام مانند آنان نشود.«
 شاید برای همین است که در دیگر روایات رسیده از اهل بیت 
علیهم السالم نیز به هم نشــینی با علما و انسان های نیکوکار 
تاکید شده است؛ زیرا این مراودات، زمینه الگوبرداری و ایفای 
نقش آنان را در زندگی برای ما فراهم مــی کند. به خصوص 
در این دوره و زمانه که بســیاری از افراد جامعه، درگیر برخی 
از رفتارها و عادت های نامناسب شــده  و زندگی را برای خود 
و دیگران تلخ کرده اند مانند افــرادی که در رفتار با دیگران به 
خصوص در زندگی مشترک بداخالق هستند و گاهی همین 
 بداخالقــی، آنها را تا پای جدایی می کشــاند یــا افرادی که
 نمی توانند در برابر مشکالت و سختی هایی که در مسیر زندگی 
قرار می گیرد صبوری پیشه کنند و  یا به طور کلی برای  اصالح 
تمام  عادت های نامناســبی که گاه تعدادشان از شماره خارج 
می شود، باید راهکارها و دســتورات دینی مورد تفکر و تدبر 
بسیار قرار بگیرند تا به میدان عمل در زندگی درآیند؛ چراکه 
با تمرین و عمل به چنین راهکارهاي موثري می توانیم عیوب 
خود را اصالح کنیم و در جهت بهتر شدن حالمان قدم برداریم.

اگر صبور نیستی؛ خودت را به صبوری بزن

سمیه مصور

روش جالب 
هموطن جنوبی 

برای برداشت خرما!

عکس روز

دوخط کتاب

و مرمــوز کــه بــا کافه هــای 
دیگــر متفــاوت اســت.جان در 
این کافه بــرای نخســتین بار در 
زندگی با پرســش ها یی مواجه 
می شــود: چــرا این جایید؟آیــا از 
مرگ می ترســید؟آیا از زندگی 
احســاس رضایت می کنید؟ این 
اتفاق، دیدگاه جان را به زندگی 
دگرگــون می کند. ایــن کتاب، 
شما را وادار می سازد به زندگی 

از زاویه دیگری نگاه کنید.
کافه چرا / »جان پ استرلکی«

کافه ای کــه زندگی 
را دگرگون می کند

»جــان« در شــبی کــه تصمیــم 
گرفــت بــرای مدتــی دســت از 
کار بکشــد و بــه قــول خودش 
باطری هایــش را شــارژ کنــد، 
در جاده گــم می شــود. او پس 
از  پرســه زدن،  ســاعت ها  از 
بــاد ســر  آ کافــه ای در ناکجا
در می آورد.کافــه ای عجیــب 

»جود ســانیکاندور« آرایشگر مطرح شــهر »ناپل« ایتالیا تصمیم گرفت 
پســری 9 ســاله  با نام »ویتو دیپالما« را به خاطر یک شوخی که قبال با او 
کرده بود،گوشمالی دهد. او با هماهنگی قبلی با والدین پسر بچه، صحنه را 
طوری ایجاد کرد که گوش او را بریده و حاال کلی خون از جای زخم جاری 
است. ویتو که قبال با انداختن سوسک در وسایل آرایشگر دِر شوخی را باز 
کرده بود، بریده شدن و خونریزی گوشش را باور کرد و با التماس مادرش را 
صدا می کرد.این ویدئو در شبکه های مجازی پخش شد و انتقاد زیادی را 

از سوی کاربران  به همراه داشت.

آرایشگری که مشتری خود  را گوشمالی داد

زن 35 ساله ای با نام »سوالمی« که در اندونزی زندگی می کند، به بیماری 
ناشناخته ای مبتالست که به درستی قادر به حرکت نیست. این مریضی  به 

دلیل نوعی اختالل ژنتیکی به وجود می آید.
این  زن اندونزیایی، سال هاست از این بیماری ژنتیکی رنج می برد و همین 
موضوع، سبب شده تا او به صورت یک تکه چوب خشک تبدیل شود و لقب 
»زن چوبی« را به او بدهند. سوالمی، برای بلندشدن از اعضای خانواده اش 
کمک می گیرد. درحال حاضر، مادر بزرگ 90 ســاله اش از وی نگهداری 

می کند و برای بلند کردنش از برادرش نیز کمک می گیرد.

بیماری عجیب زن اندونزیایی!

چوپانی که واقعا سکه های ۱۲۰۰ ساله پیدا کرد!
رییس کالنتری 143 امامزاده داوود، با اشــاره به کشف 27 سکه تاریخی با قدمتی در حدود 1200 ســال، اظهار کرد: چند روز پیش 
شایعه ای مبنی بر پیدا شدن سکه های تاریخی ارزشمند در یکی از روستاهای اطراف امامزاده داوود، توسط یک گله دار و چوپان گله، در 
بین اهالی روستا پخش شد. به دنبال انتشار این خبر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرگرد »سرافراز احمدی« افزود: 

پس از بررسی موضوع و اطمینان از صحت کشف تعدادی سکه های قدیمی و 
تاریخی توسط گله دار و چوپان گله، هر دو فرد دستگیر و 27 سکه تاریخی با 

قدمتی در حدود 1200 سال از آن ها کشف شد.
وی با بیان اینکه بر اساس اظهارات این دو نفر، سکه های مذکور توسط چوپان 
گله کشــف شــده بود، درخصوص نحوه کشف این ســکه ها گفت: براساس 
اظهارات این افراد، این چوپان 24 ســاله کــه از اتباع افغانســتانی بوده در 
منطقه ای در یکی از مناطق کوهستانی حاشیه امامزاده داوودکه گوسفندان 
را برای چرا به آن منطقه برده بود، به صورت اتفاقی 27 ســکه قدیمی را پیدا 
می کند و موضوع را به صاحب گله اطالع می دهد. پس از این اتفاق صاحب گله 

با تهدید از او می خواهد که محل دقیق یافتن سکه ها را نشان داده و او را به آنجا ببرد.
احمدی اضافه کرد: در میانه مسیر، چوپان افغانستانی به دلیل ترس از اینکه ممکن است پس از نشان دادن محل کشف سکه ها، توسط 
صاحب گله به قتل برسد، اقدام به فرار کرده و در یکی از روستاهای حاشیه  امامزاده داوود مخفی می شود که در نهایت، او به همراه صاحب 

گله توسط پلیس شناسایی و دستگیر می شوند.
به گفته رییس کالنتری 143 امامزاده داوود، پرونده این دو به پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل داده شــده و در دست 

بررسی های تخصصی است.

از شایعه تا واقعیت

»بارسلونا« دومین شهر پرجمعیت اســپانیا پس از »مادرید« است. شهری 
باشکوه و تاثیرگذار که ترکیبی از »مدرنیته« و »گوتیک« است. بارسلونا با 
آب و هوای مدیترانه ای دارای زمستان های معتدل و مرطوب و تابستان های 
گرم و خشک است. هشت میلیون بازدید کننده در سال، آماری فوق العاده 
برای این شهر است.  در این شهر شلوغ و زیبا، رانندگی بسیار خطرناک است 
و هر 19 ثانیه، یک تصادف اتفاق می افتد. در بیش از 10 درصد بارسلونا پارک 

وجود دارد و بزرگ ترین پارک بیش از 200 هکتار است.

خطر مرگ با رانندگی در یک شهر دوست داشتنی!

اینستاگردی

دلداری »شهربانو منصوریان« به کیمیای تکواندوی ایران

»بهتاش« نامزد بهترین بازیگری جشن خانه سینما شد

»شهربانو منصوریان« با انتشار عکســی در اینستاگرامش نوشــت: کیمیا جان! االن تو رو 
می فهمم. مثل همیشه قوی باش و بدان نه تنها برای شیرزنان این مرز و بوم بلکه برای تمام 
ایرانیان، یک قهرمان هستی و خواهی بود . منتظریم دوباره با قدرت درالمپیک بدرخشی و 

دل مردم را شاد کنی.

»منوچهر هــادی« کارگــردان فیلم  »کارگرســاده نیازمندیم«، با انتشــار عکســی در 
اینستاگرامش نوشــت: »بهرام افشــاری« عزیز تبریک بابت کاندید شدنت در جشن خانه 
سینما. امیدوارم جایزه رو به خونه ببری؛ هرچند بازی درجه یک و بی نقص تو دیده شده و 
بارها بابت آن تحسین شدی. بدرخشی بهرام عزیز! خوشحالم در دومین همکاری در رحمان 

1400، تجربه دیگری را  پشت سر می گذاریم.

ابتکار جالب برای برداشت 
»خرما« در یکی از خانه های 
شهرســتان »گراش« در 

جنوب استان »فارس«.

خاک می خوریم؛ اما خاک نمی دهیم
در تاریـخ معاصـر ایـران »سـتارخان« از جمله شـخصیت های 

وطن پرسـت به شـمار مـی رود. 
او در مقطع حساسـی از زمـان بـرای اعتالی کشـور، نقش های 

مهمی ایفـا کرد. 
به مناسـبت 14 مردادماه، سـالگرد»صدور فرمان مشروطیت« 
توسـط »مظفرالدیـن شـاه قاجـار«، خاطـره ای بـه نقـل از 

سـتارخان بیـان می کنیـم:
»]..[هیـچ وقـت گریـه نکـردم؛ چـون اگـر گریـه می کـردم 
آذربایجـان شکسـت می خـورد و اگـر آذربایجـان شکسـت 
می خـورد، ایـران شکسـت می خـورد. امـا در زمـان مشـروطه 
یک بـار گریسـتم و آن زمانی بـود که 9 مـاه در محاصـره بودیم 
بدون آب و بدون غـذا. از قرارگاه آمدم بیرون، مـادری را دیدم با 
کودکی در بغـل، کودک از فرط گرسـنگی به سـمت بوته علفی 
رفت و بـه دلیل ضعف شـدید وته را بـا خاک ریشـه می خورد. با 
خـودم گفتـم االن مادر کـودک مرا فحـش می دهـد و می گوید 
لعنـت بـه سـتارخان!اما مـادر فرزنـد را در آغـوش گرفـت و 
گفت:»اشـکالی نـدارد فرزنـدم ، خـاک می خوریـم؛ امـا خـاک 

نمی دهیـم. آنجـا بـود که اشـک از چشـمانم سـرازیر شـد.«

هنر اهل بیت )علیهم السالم( 
کتاب »هنر اهل بیت )علیهم السالم(« کتابی است که به باورها و 
اعتقادات رزمندگان در جنگ هشت سال دفاع مقدس می پردازد 
و نگاهی دارد به آنانی که پس از جنگ می خواهند با سیره، اندیشه 

و انگیزه آسمانی مردان بی ادعا آشنا شوند.
این کتاب در بخش هــا و عناوین مختلفی با بیــان خاطراتی از 
شهدا، از اعتقادات عمیق آنان سخن می گوید و روشنگر ستم ها و 
سخنان نارواست که به جنگ و رزمندگان، نسبت داده می شود. 
در قسمتی از کتاب می خوانیم: » وقتی در حلقه محاصره دشمن 
گرفتار شده بودیم و از اطراف مورد تیراندازی قرار گرفتیم، تعدادی 
از بچه ها زخمی و شهید شدند و روی رمل ها افتادند. تالش ما برای 
نجات آنها بی فایده بود. از این رو مجبور به بازگشت شدیم. وقتی 
از تیررس بعثی ها خارج شدیم »حسین خرازی« ایستاد، خم شد 
و دست روی زانوهایش گذاشــت و بلندبلند شروع به گریه کرد. 
درچنین شرایطی حسین احساس می کرد تمام گناهان دنیا به 

گردن اوست. شرایط روحی او عالی بود...«
این کتاب که به عنوان کتاب سال دفاع مقدس معرفی شده است 
در قطع رقعی و 432 صفحه توسط »سیدحسن منتظرین« تالیف 

و به همت انتشارات »شهید کاظمی« منتشر شده است .

دیدگاهکتاب

قدر مادرتون رو بدونین. مادرها هر روز از ما می پرســن 
ناهار چی بپزم و آخرش یه چیز دیگه می پزن. نمی دونی چقدر 

این کارشون سخته!
گیــالس خریدیم از هر ســــه تا، دو تاش کرم داشــت! 

مجبور شــدیم برق ها رو خاموش کنیم و بخوریم!
همیشــه برام  ســوال بوده که وقتی تو اتاقم دارم کتاب 
می خونــــم، بقیه از کجا می فهمن که این رو به آمار مطالعه 

کشور اضافه می کنن! 
 شنبه قبل، برنامه ریختیم که امروز با بچه ها بریم شمال. 
هزینه ها اون قدر رفت باال  که کنســل شد. بعد تو می پرسی 

برنامه ات برای آینده ات چیه؟! 
یه روز یه نامــه می زنم به ویتنام و ازشــون بــرای تمام 

کفش های ورزشی خودم تشکر می کنم!
تا وقتی تپل ها نباشــن، الغرها به چشــم نمیــان! ایــن 
دو در کنار هم زیبا هستن... )پتو را روی سرش می کشد و قرار 

باشگاه را کنسل می کند(!
میری آرایشــگاه، می بینی مو ریختــه رو زمین...  میری 
خیاطی می بینی پارچه و نخ ریخته رو زمین... ولی میری  بانک 
 هیچــی  رو زمیــن نمی بینــی، حتــی خودکاراشــونم

 چسبیده!

روایت روزخندوانه
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