
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی شناسایی سرمایه گذار )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری، به بخش غیر دولتی ) مصوب 1394/07/04 ( و بند الف ماده 
142 قانون برنامه پنجم توســعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره 48007/169/67 مورخ 91/2/3 ، » ارزیابی و 
انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیســات فاضالب شهر دامنه در ازای واگذاری پساب ) به 
روش بیع متقابل ( به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین و با شرایط ذیل به 

سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.«
الف – شرح مختصری از پروژه :

   موضوع پروژه: ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دامنه در 
ازای واگذاری پساب )به روش بیع متقابل(

   شامل سرمایه گذاری در احداث :
_ احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه

_ ساخت تصفیه خانه فاضالب 
   سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

   دوره احداث: 2 سال شمسی
   دوره بهره برداری تجاری: براساس مدل مالی

   محل اجرا: استان اصفهان –  شهر دامنه
   مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.

ب – شرایط کلی برای سرمایه گذاری :
   سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن ســابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص 

سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
   ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده معادل با 1/350/000/000 ریال

   تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اســناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شــرایط می توانند جهت دریافت 
 اســناد ارزیابی ســرمایه گذاری در طرح به وب سایت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آدرس

 www.abfaesfahan.ir   مراجعه نمایند.
   محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت 13:30 روز شنبه  

مورخ97/06/03 و محل تحویل، دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 282 می باشد.
   تاریخ بازگشایی: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/04

   سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.jets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن : 031-36680030-6

داخلی 338-335

استاندار اصفهان خبر داد:

 تشکیل قرارگاه ویژه  
برای اجرای مصوبات حفاظت از منابع آب

استاندار اصفهان در نشســت شــورای حفاظت از منابع آب که پیرامون رهاسازی آب 
زاینده رود برای آبیاری باغات غرب اســتان برگزار شــد، اظهار داشــت: بــا هرگونه تخلف و 
برداشت های غیرقانونی در زمان رهاسازی آب به شدت برخورد خواهد شد.محسن مهرعلیزاده 
با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه استانی به منظور حسن اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع 

آب برای رساندن آب به باغات به...
صفحه  11
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 علی برکت ا...!
 وقتی ایران، مقصد ارزان خریدکشورهای همسایه می شود!

11

شهردار می گوید اوضاع اقتصادی خوب نیست، مردم کمک کنند، ساخت مترو هم پول می خواهد؛

هر کیلومتر مترو؛ 400 میلیارد تومان

 مشکلی بابت تامین لوازم التحریر وجود ندارد
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان:

3
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815 دانش آموز اصفهانی از تحصیل باز مانده اند
رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان: 

8

مردم فقیر! بفرمایید کیش
شانس آوردیم کنسرت خیابانی در لس آنجلس برگزار نمی شود؛

گالری امروز
نمایشگاه گروهی مرگ بر واقعیت

12 الی 27 مرداد 

فیلم مواجهه/ هنر و تجربه
کارگردان: سعید ابراهیم فر
سینما سیتی سنتر اصفهان

در مجموعه مستند » پارسین « به معرفی 
مناطق مختلف ایران و آشــنایی با آداب 
و رســوم، فرهنگ ها، مشــاغل سنتی و 
جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری با 
محوریت مردم شناسی پرداخته می شود.

پارسین
روزهای زوج ساعت 22

روز جایزه به خودمون؛
ما همیشه منتظریم که دیگران ما رو 
تحسین کنن؛ اما خیلی وقت 
ها بهتره منتظر کسی نباشیم و 

خودمون برای خوشحالیمون 
اکری کنیم.

ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دامنه 
در ازای واگذاری پساب ) به روش بیع متقابل ( ) مزایده شماره 97-2-121/3 (
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هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم 
صبح روز گذشته در حسینیه امام خمینی)ره( 

با حضرت آیت ا... خامنه ای دیدار کردند.
رئوس مطالبی که رهبر معظم انقالب در این دیدار  

به آن اشاره کردند به این شرح است:
   آحاد مردم مشکالت معیشتی امروز را احساس 
می کنند. یک بخشــی از مردم واقعا زیر فشــارند 
و این گرانی مواد غذایی و مســکن و... روی مردم 

فشار می آورد.
   کاهش ارزش پول ملی از مشکالت کنونی اقتصاد 

کشور است.
   وقتی قیمــت ریال این جور پاییــن می آید، آن 
کارمند روزمزد اســت که برایش چیزی نمی ماند.

کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین بر این 
مسئله متفق هستند که عامل این مسئله خارجی 
نیست، درونی است. نه اینکه تحریم ها اثر نداشته 
باشــد اما عمده  تاثیر مربوط به عملکردهاست. اگر 
عملکردها بهتــر و باتدبیرتــر و بهنگام تر و قوی تر 
باشــد، تحریم ها اثر زیادی نمی گذارد و می شــود 

ایستاد.
   مثال در همین قضیه  ارز و ســکه بــر اثر برخی 
بی تدبیری ها و بی توجهی ها ارز کشور رفت دست 
کسانی که از آن سوءاســتفاده کردند. این مشکل، 
مربوط به نحوه  مدیریت و سیاست گذاری اجرایی 
اســت. وقتی ارز و ســکه را به صورت غلط توزیع 
می کنند، ایــن توزیع دو طــرف دارد: یکی که آن 
را می گیــرد و یکی که آن را می دهــد. ما همه اش 
داریم دنبال آن کســی می گردیم کــه می گیرد، 
درحالی که تقصیر عمده متوجه کســی اســت که 
 آن را داد؛ نمی گوییــم خیانت، امــا خطای بزرگی

 کرده است.
   نامه  اخیر به رییس قــوه  قضائیه، یک گام مهم 
مثبتی برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی است. 

مفسد باید مجازات شود.
   وقتی با فساد و مفسد مقابله صورت گیرد، جیغ و 
دادهایی بلند می شود. من چندین سال پیش نامه 

نوشتم به سران ســه قوه و نوشــتم که فساد یک 
اژدهای هفت سر اســت که باید به طور کامل با آن 
مقابله شود. این را بدانید بناست با مفسد بدون هیچ 

مالحظه ای برخورد قاطع صورت گیرد.
)شعار حاضران: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد(

اجازه بدهید، شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید، 
بعضی ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن 
است حبسی باشــند. بنده نوشــته ام مقابله باید 
عادالنه و بادقت انجام شــود.بنده از قدیم با فساد و 
مفسدین مبارزه می کردم و االن هم عقیده ام همین 
است.اما بعضی افراطی حرف می زنند و می گویند 
همه فاسدند و از تعبیر فســاد سیستمی استفاده 
می کنند؛ این جوری نیســت. درســت است فساد 
کمش هم زیاد اســت؛ اما افراط و تفریط در همه  
زمینه ها غلط است.دستگاه های نظارتی با قدرت و 
چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوه  
قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه 

کنند و نقش ایفا کنند. راه های فساد را باید بست. در 
همین قضیه  ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه 

فساد بسته می شد.
   آمریــکا، حــال هم پیشــنهاد مذاکــره داده؛ 
 اینکه مسئله  جدیدی نیســت، از اول انقالب بوده

 است.
   چرا مذاکــره نمی کنیــم؟ آمریکایی ها فرمول 
مذاکراتی شان این است: چون آمریکایی ها متکی 
هســتند به قدرت و پــول، مذاکره را داد و ســتد 
می دانند.آمریــکا وقتی با یک طرفــی می خواهد 
مذاکره کند، اهداف اصلی را مشــخص می کند و 
از این اهداف یک قدم هم عقب نمی نشیند.آنها از 
طرف مقابِل مذاکــره مطالبه امتیاز نقد می کنند و 
اگرچنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز امتناع کند، 
هیاهو و جنجال می کنند تا کم بیاورد.خود آمریکا 
در مقابل آنچه نقد می گیرد، چیز نقدی نمی دهد؛ 
فقط وعده قرص و محکم می دهــد و با وعده، دل 

طرف مقابل را خوش می کند.مرحله  آخر هم وقتی 
کار از کار گذشــت و نقدها را گرفــت، زیر همین 
وعده ها می زند.این روش مذاکره  آمریکایی اســت. 
حاال با این دولت متقلــب باید مذاکره کرد؟ برجام 
نمونه  واضح همین مســئله بود. تــازه بنده خیلی 
سخت گیری می کردم؛ البته خطوط قرمزی هم که 

مشخص کردیم رعایت نشد.
   جمهوری اسالمی هر وقت به آن اقتداری برسد 
که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تاثیری نگذارد، 
می تواند با آمریکا مذاکره کند. امروز چنین چیزی 
نیست. بنابراین امام)ره( مذاکره با آمریکا را ممنوع 

کرد و من هم ممنوع می کنم.
   آمریکا در ادبیاتش در نیم سال اخیر وقیح تر و بی 
ادب تر شده. قبال هم در حرف شان ادب دیپلماتیک 
را کمتر رعایت می کردند اما اخیرا در مواجهه با همه  
کشورها بی ادب تر شده اند.نمونه اش اینکه در هفته  
گذشته سعودی ها دو جنایت انجام دادند: حمله به 
بیمارستان و حمله به ۴۰-۵۰ کودک بی گناه. بچه  
۸-۹ساله در خانه دارید؟ این مصیبت چقدر بزرگ 
است. دل آدم می لرزد.خب وجدان دنیا تکان خورد 
اما آمریــکا چه کرد؟ به جای اینکــه این جنایت را 
محکوم کند گفت ما با سعودی ها رابطه  استراتژیک 
داریم. این بی حیایی نیســت؟ همیــن کاری که 
 رییس جمهــور آمریکا کــرد که ۲-۳هــزار بچه 
 را از مادرهایشــان چون مهاجر بودنــد جدا کرد

 و در قفس گذاشــت؛ این جنایت در تاریخ سابقه 
دارد؟

   آمریکایی ها اخیــرا  درباره  ما هم بی شــرمانه 
حرف می زنند. غیر از تحریم دو چیز دیگر را مطرح 
می کنند: یکی مســئله  جنگ و یکی مذاکره. شبح 
جنگ را مطرح می کنند تا ترسوها را بترسانند.در 
مسئله  مذاکره هم یک بازی پیش پاافتاده می کنند. 
یکی می گوید مذاکره با پیش شــرط یکی می گوید 
مذاکره بدون پیش شــرط.دو کلمه در این باره به 
 مردم بگویم: »جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 

کرد.«

مطالبه ای که پای فرزندان سیاستمداران 
را به گود افشاگری کشاند؛

#فرزندت کجاست؟

چند وقتی اســت که فضای مجازی پر شده از 
سوال و جواب ها و اتهام زنی ها در مورد فرزندان 
سیاســتمداران و وابســتگان مدیران دولتی؛ 
این بحث به حدی باال گرفت کــه امروز نمی 
توان مدیر و مسئولی را یافت که برای دفاع از 
کارنامه کاری و زندگی سیاســی خود مجبور 
نباشــد توضیحی در مورد فرزندان و نزدیکان 
خود ارائه دهد. بر همین اســاس چند روزی 
اســت که پویش مردمی» فرزندت کجاست« 
در فضای مجازی داغ شده اســت. نکته قابل 
توجه آنکه بسیاری از مدیران دولتی نیز خیلی 
زود به این پویش پیوستند و برای افشای کار 
و تحصیالت فرزندان شان دست به کار شدند؛ 
کسانی که سال هاســت به واسطه مقام و اسم 
و رسم پدرها و مادرهایشــان در سایه زندگی 
کرده اند. سوال اصلی که قرار است این پویش 
به پاسخ آن دست یابد این است که اصوال چطور 
ممکن است فرزندی بدون پشتوانه پدر و مادر 
خود جشــنی با هزینه چند ده میلیونی برای 
مراسم ازدواج خود برپا کند؟ یا اینکه بدون آنکه 
والدینش حامی او باشــند با ماشین چند صد 

میلیونی و تلفن همراه  گران قیمت سلفی بگیرد 
و ادعا کند همه اینها را خــودش تامین کرده 
است و یا حتی فراتر از این با یک مدرک داخلی 
و یا حتی خارجی به ســرعت پلــه های ترقی 
را در سیســتم اداری ایران طی کند و به یک 
درآمد باال و پست مدیریتی برسد. حاال به نظر 
می رسد بسیاری از مدیران فعلی و سابق دولتی 
تمایل دارند در لفافه این پویش به بســیاری 
 از حــرف و حدیث ها پیرامــون فرزندان خود

 پایان دهند. 
»ظریف« یکی از اولین مدیرانی بود که به این 
پویش پیوست.او اعالم کرد که دو فرزندش در 
تهران ساکن هســتند و کار دولتی ندارند. به 
جز ظریف، صالحی وزیر ارشاد و حسام الدین 
آشــنا نیز خیلی زود به این کمپین پیوستند 
والبته که فرزندان آنها هم همه ساکن تهران و 
البته خارج از حیطه های دولتی مشغول به کار 
هستند. از قوه مقننه نیز جواد کریمی قدوسی 
و پزشــکیان از اولین نفرات بودند؛ پزشکیان 
که این روزها حرف و حدیث های بسیاری در 
مورد دختر او در صحــن علنی مجلس مطرح 
شــد عنوان کرد که دختر و دو پســرش هیچ 
کدام شغل دولتی ندارند . مســئله ای که در 
این کمپین مورد تقاضای مردم اســت اینکه 
بدانند آیا فرزندان مدیــران دولتی در زمینه 
تحصیل در دانشگاه از رانت استفاده کرده اند 
یا نه و اینکه در کدام دانشگاه تحصیل کرده و 
اینکه آیا بورسیه شــده اند یا خیر. سوالی که تا 
کنون  از جانب بسیاری از اشخاص با جواب رد 
مواجه شده و اغلب فرزندان دولتی ها یا در ایران 
تحصیل کرده یا پس از پایان تحصیالت به ایران 
بازگشته اند. هر چند این پویش با استقبال کم 
رمق اما خوب از سوی دولتی ها و برخی از چهره 
های سیاسی همراه بوده است اما هنوز تعداد 
زیادی از این افراد به کمپین بی اعتنا بوده اند. 
بســیاری از مدیران اقتصادی در بدنه دولت و 
تعداد بیشتری از مدیران دولتی که در رده های 
پایین تر از وزارت مشــغول به کار هســتند، 

واکنشی نسبت به این کمپین نشان  ندادند.

امام)ره(مذاکرهباآمریکاراممنوعکردومنهمممنوعمیکنم

»ظریف« به کمیسیون امنیت 
ملی می رود

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی از حضور وزیر 
خارجه در جلسه هفته آینده این کمیسیون 
خبر داد.علیرضا رحیمی اظهار کرد: از آقای 
ظریف بــرای حضور در جلســه هفته آینده 
کمیسیون جهت ارائه  گزارشی درباره توافق 
قزاقستان پیرامون کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر دعوت شده اســت.به گفته وی، 
قرار است در این جلسه وزیر خارجه گزارشی 
پیرامون اجالس قزاقستان به توافق های انجام 

شده ارائه کند.

موضع گیری فرمانده ارتش 
آمریکا درباره سردار سلیمانی

ســتاد فرماندهی مرکزی ارتــش آمریکا  به 
نقل از ژنرال ووتل، در حساب کاربری رسمی 
این ستاد، قاسم ســلیمانی و سپاه قدس را 
در قلب کارزاری خواند که بــه گفته وی در 
حال فعالیت های توســعه طلبانه و پرهزینه 
در منطقه، از جمله در سوریه، عراق، لبنان، 
بحرین و یمن هستند.این فرمانده آمریکایی 
در ادامه رفتار دایــه مهربان تر از مادر برخی 
دیگر از مسئوالن آمریکایی، فعالیت های ایران 
در منطقه را به نفع مردم این کشور ندانست.

مقامات ایران بارها حضــور نظامی آمریکا را 
عامل بی ثباتــی منطقه دانســته و خواهان 
 خروج نیروهای این کشــور از خلیج فارس

 شده اند.

آخرین خبر از رفع فیلتر 
»توئیتر«

وزیر ارتباطات آخرین وضعیــت رفع فیلتر 
توئیتر را تشــریح کرد.محمدجــواد آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
عدم پاسخ به نامه ارسالی ازسوی برخی از وزرا 
و نمایندگان مجلس به قوه قضائیه در رابطه با 
رفع فیلتر توئیتر خبر داد.وی درباره اینکه از 
دیدگاه دادستانی ورود قوه قضائیه به موضوع 
یک اپلیکشــن مانع از ورود کمیته مصادیق 
مجرمانه به موضوع آن پیام رســان می شود، 
توضیــح داد: تصمیمات کارگــروه تعیین 
مصادیق مجرمانه ملی اســت؛ اما تصمیمات 
بازپرس ها و قضات محلی هســتند؛ در واقع 
حکم سراســری برای فیلتر یــک نرم افزار 

ازسوی قوه  قضائیه صادر نشده است.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات با بیان 
اینکه »این اقدام قوه قضائیه پاسخ داده شده 
است«، افزود: ما به این موضوع پاسخ داده ایم 
که در آن پاســخ آمده »حکم کمیته تعیین 
مصادیق سراسری اســت در کمیته تعیین 
مصادیق مصوب شده و در کمیته نیز قابل رفع 
است؛ اگر دادسرایی برای مسدود شدن یک 
پیام رسان به صورت محلی حکم داده آن حکم 
از دید ما محترم است.« آذری جهرمی بیان 
کرد: از دید ما کمیته تعیین مصادیق مجرمانه 
می تواند به فیلتر یا عدم فیلتر اپلیکیشــن ها 
ورود داشــته باشــد، هرچند ایــن موضوع 
 حقوقی شده و ما منتظر پاســخ قوه قضائیه 

هستیم.

 تصمیم دولت
 برای صداوسیما

 الیحه پیشنهادی »خط مشی، نحوه اداره و 
نظارت بر ســازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران« در کمیسیون فرهنگی دولت 
به تصویب رسید.حسام الدین آشنا در توئیتر 
خود نوشت:» الیحه پیشنهادی »خط مشی، 
نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران« در کمیســیون 
فرهنگی دولت به تصویب رسیده و در دستور 
کار دولت و مجلس قــرار خواهد گرفت. خدا 

عاقبتش را به خیر کند« .

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رییس جمهور: 

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: برای 
اینکه بتوانیم از پیچ تاریخی عبور کنیم، باید شیوه 
مقابله با دشــمن را تغییر دهیم و نوآوری داشــته 
باشــیم.عباس محمد حســنی گفت: آمریکایی ها 
دیگر دســت برتر را ندارند و اگر اشتباه کنند، این 
مقاومت است که پاســخی قاطع به آن می دهد و 
پیروز می شــود.رییس ســازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از پیچ تاریخی 
عبور کنیم باید شیوه مقابله با دشــمن را تغییر و 
نوآوری داشــته باشــیم؛ به عنوان مثال امروز اگر 
دشمن اشتباه کند نمی داند از کجا ضربه می خورد 
و اگر اشتباه کرد پاســخی سخت دریافت می کند.

وی پیدایش کنشگران جدید در منطقه و فرامنطقه 
را از دیگــر پایه های پیچ تاریخی فعلی دانســت و 
گفت: امروز دست برتر در دست مجاهدان حقیقی 
در راه خداســت و اگر کســی به خــط قرمزهای 
 ما نزدیک شــود، بدانــد که دیگر وجــود نخواهد 

داشت.

 شیوه مقابله با دشمن 
را تغییر دهیم

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

کافه سیاست

عکس  روز 

 ظریف و دیگر وزرا 
در حاشیه اجالس قزاقستان

امام)ره(مذاکرهباآمریکاراممنوعکردومن
همممنوعمیکنم

پیشنهاد سردبیر:

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: آمریکا 
باید بیــش از ۱۱۰ میلیــارد دالر به ایران 
خســارت دهد.وی یادآور شــد: همه ۱۱۰ 
میلیارد دالر خســارت تعیین شده براساس 
احکام صادره، برای قبــل از خروج آمریکا از 
برجام است.لعیا جنیدی گفت: افراد و شرکت 
های بخش خصوصی که از اعمال و رفتارهای 
آمریکا طی چند دهه گذشته متضرر شدند، 
یکســری دعاوی را در دادگاه های کشــور 
مطرح کردند و آرایی هم بــه نفع این افراد 
حقیقی و حقوقی صادر شد که تا امروز حجم 
خســارت ها به بیــش از ۱۱۰ میلیارد دالر 
رسیده است.وی افزود: البته مقدار خسارات 
ناشــی از اعمال آمریکا خیلی گسترده تر از 
۱۱۰ میلیاد دالر اســت چون مستندسازی 
و عدد و رقم درآوردن درباره این مسئله کار 

راحتی نیست. 

آمریکا باید بیش از ۱۱۰ میلیارد 
دالر به ایران خسارت دهد

مجید صابر
رییس دبیرخانه دریای خزر در وزارت خارجه: 

رییس دفتر رییس جمهور گفت: دولت عذرخواهی 
از مــردم را بد نمی دانــد ؛ امــا عذرخواهی دلیل 
می خواهد.محمــود واعظی دربــاره این اظهارنظر 
که »چــرا رییس جمهــور از مــردم عذرخواهی 
نکــرد؟« اظهــار کــرد: در دولــت یازدهــم هم 
شــاهدش بودیــم آقای رییــس جمهــور هر جا 
الزم دید از مــردم عذرخواهی کــرد؛ یعنی دولت 
 عذرخواهی از مردم را بد نمی داند بلکه افتخار هم 

می کند.
وی با بیــان اینکه رییس جمهــور و دولت خود را 
خدمتگزار مردم و مردم را ولی نعمت خود می دانند 
بنابرایــن وقتی از مــردم عــذر بخواهند کوچک 
نمی شــوند، ادامه داد: برای آقای رییس جمهوری 
که در همــان مصاحبه و ســخنان قبلی اش گفت 
»من خم می شوم و دســت مخالفانم را می بوسم 
برای اینکه به این مردم خدمت کنیم« عذرخواهی 
 کردن مسئله ای نیست؛ اما عذرخواهی کردن دلیل 

می خواهد.

باید دلیلی داشته باشد تا روحانی 
از مردم عذرخواهی کند

واعظی: 

مجید صابر گفــت: در کنوانســیون رژیم 
حقوقی دریای خــزر که روز یکشــنبه در 
قزاقستان امضا شــد درباره سهم کشورها از 
این دریا در بســتر و زیر بستر صحبتی نشد 
و مذاکــرات در این باره در جریان اســت و 
کشورها هنوز به موافقت نهایی در این مورد 
نرسیده اند.وی خاطرنشان کرد: امضای این 
کنوانســیون پدیده مبارکی است که نشان 
می دهد افکار عمومی به مســائل سرزمینی 
حساس هســتند. صابر همچنین در رابطه 
با روند تصویب کنوانســیون در کشورهای 
ســاحلی و ایران گفت: از اوایل مذاکرات که 
بحث خزر پیش آمد این موضوع براســاس 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیگیری 
شــد و تیم هــای مذاکره کننده بــر همین 
 اســاس گام برداشــتند و مجوز الزم را اخذ

 کردند.

مذاکرات خزر، تایید شورای 
عالی امنیت ملی را داشت

پیشخوان

یادداشت

رهبر معظم انقالب:
کنوانسیونی که ترکمنچای 

نیست

چهره ها

نظر وزارت کشور در مورد درخواست احمدی نژاد برای تجمع
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت که این وزارتخانه به دلیل فقدان شرایط قانونی با درخواست تجمع از 
سوی محمود احمدی نژاد موافقت نکرده است.بهرام سرمست ادامه داد: درخواست تجمع، از سوی آقای 
احمدی نژاد به وزیر کشور ارسال شده بود و وزارت کشور هم آن را برای بررسی، به استانداری تهران منعکس 
کرد  و تا جایی که اطالع دارم، استانداری تهران، به جهت فقدان شرایط قانونی الزم، با این درخواست موافقت 
نکرده است.وی، دو ایراد قانونی درخواست تجمع احمدی نژاد را اینطور عنوان کرد که اوال این درخواست 
باید به فرمانداری و استانداری ارسال می شــد؛ ثانیا درخواست تجمع، باید از سوی دبیران کل احزاب ارائه 
شود، نه اشخاص حقیقی.سرمست با اشاره به هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در این جلسه 
با درخواست تاسیس جمعیت توسعه و همبستگی استان مازندران موافقت شد. جزئیات مصوبه و شرایط 
تصویب، کتبا به هیئت موسس ابالع خواهد شد.سرمست ادامه داد: همچنین گزارش مجمع جامعه اسالمی 

کارمندان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن به تشکل ابالع خواهد شد.

احمدی نژاد پرونده قضائی دارد؛ اما زمان رسیدگی معلوم نیست
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: روز سخت کوشان و خبرنگاران را به افرادی که دارای شغل 
سخت هستند و افرادی که درست اخبار را منتشر می کنند تا از مفاســد اقتصادی جلوگیری کنند، تبریک 

می گویم. 
حجت االســالم و المســلمین محســنی اژه ای در رابطه با تشــکیل پروند برای احمدی نــژاد گفت: برای 
احمدی نژاد پرونده تشــکیل شده و در دســت بررسی اســت و مانند گذشــته می گویم که باید صبر کرد 
و زمان آن هم معلوم نیســت. وی افــزود: احمدی نژاد به فردی گفته اســت که باید کنــاره گیری کند که 
این فرد کناره گیــری نمی کند. وی در رابطــه با زمان برگزاری دادگاه مشــایی گفت: هنــوز زمان دادگاه 
 مشایی مشخص نشده و پرونده اشکاالتی داشــت که دادسرا به آنها پاســخ داد؛ اما هنوز تعیین وقت نشده 

است.

100 نفر ممنــوع الخروج 
شدند

خزر به روی بیگانگان بسته 
شد

شــمارش معکوس برای 
اعدام و مصادره اموال مفسدان 

اقتصادی

علیرضا کریمیان
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 مشکلی بابت تامین لوازم التحریر وجود ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

 درآمدزایی ترامپ 
برای فرش دستباف ایرانی

آمار نشان از رشــد صادرات فرش دستباف 
ایران دارد. رییس اتحادیه صادرکنندگان بر 
این باور است که ضرب العجل »ترامپ« برای 
بازگشت تحریم ها، عامل اصلی رشد صادرات 
فرش ایرانی به خاک آمریکا بوده اســت. این 
خبر همان طــور که خوشــحال کننده بود، 
پرسش های بســیاری را در ذهن ایجاد کرد؛ 
پرسش هایی مبنی بر اینکه آیا صادرات فرش 
دستباف به واسطه رشــد قیمت دالر بدون 
افزایش وزن آن رشد داشــته است؟ و اینکه 
رشد صادرات فرش دستباف ایرانی معطوف 
به فرش های نفیس بوده یا به اصطالح امروزی 

مربوط به فرش های اقتصادی بوده است؟
در این رابطــه »مرتضی عراقچــی« رییس 
اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، 
گفت: در چنــد وقت گذشــته، تحریم های 
آمریکا در راســتای ممنوعیت واردات فرش 
دستباف به خاک این کشور برداشته شده بود 
که ترامپ با خروج از برجــام، مهلتی را برای 
بازگشــت تحریم های آمریکا در نظر گرفته 
بود که تا اجرای تحریم هــای آمریکا حجم 
قابل توجهی فرش به خاک آمریکا وارد شــد 
و این رشد صادرات فرش دستباف ایرانی به 
واســطه این اتفاق به ثبت رسیده است. وی 
ادامه داد: تغییری در میــزان فروش و تقاضا 
در دیگر بازارهای فرش دســتباف ایران رخ 
نداده و در شــرایط فعلی با توجــه به فرآیند 
فعالیت»سامانه  نیما«، اکثر صادرکنندگان 
برای صادرات فرش صبر پیشه کرده اند؛ زیرا 
در فرآیند صادرات، صادرکننده نســبت به 
قیمت تمام شده کاال به خریدار متعهد است و 
با توجه به فرآیند »سامانه نیما« قیمت تمام 
 شده فرش و دیگر محصوالت صادراتی گنگ

 است.

بازار

استند گل

رییس کمیسیون تشکل های اتاق 
بازرگانی اصفهان: 

دولت دراجرای خصوصی سازی 
به اهداف خود نرسیده است

رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: تشــکل های اقتصادی و صنعتي  اســتان 
اصفهان، دارای پیشنیه طوالنی هستند و بسیاری 
از تشکل های ملي از این استان منشا گرفته است.

»محسن پورســینا« اظهار داشــت: تشکل های 
اقتصادی با ارائه درخواســت به اتــاق بازرگانی و 
بررسی عدم وجود تشکل موازی، اقتصادی بودن 
فعالیت تشــکل و مطابقت با قانون بهبود محیط 
کسب و کار می توانند مراحل ثبت را دنبال کنند 
و با جذب حداقــل ٢٠ عضو، دارای کارت عضویت 
یا بازرگانی، پروانه فعالیت تشــکل خود را از اتاق 
بازرگانی دریافت کنند. خزانــه دار اتاق بازرگاني 
اصفهان گفت: یکــي از راهکارهــای مهم در این 
مســیر، تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن 
حجم دولت اســت؛ دولت ها نیــز در ابتدای کار، 
اعتقاد راســخ خود به این مهم را اعالم می کنند، 
ولی در نهایت، شــاهد افزایش حضــور دولت در 
عرصه اقتصاد کشــور بوده ایم و عمال  اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی به اهداف واقعی 

خود نرسیده است.

خودروهایی که در تیرماه 
تولیدشان متوقف شد

 تیرمــاه امســال تولید چهــار مدل ســواری در 
خودروســازان داخلی متوقف شــد. در این مدت 
تولید ام وی ام ۵۵٠ شرکت مدیران خودرو با کاهش 
۱٠٠ درصدی همراه بوده و از ۴۷۸ دستگاه در تیر 
ماه سال گذشــته به صفر رســید.تولید هیوندای 
آی ۱٠ شرکت کرمان موتور نیز ۱٠٠ درصد کاهش 
یافته و از ٢٢۵ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 
 X۶صفر کاهش یافت.تیرماه امسال تولید لیفان ٠
دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از ۱۷ 
دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۶ به صفر رسید. تولید جک 
J۵ دیگر محصول کرمان موتور نیز با کاهش ۱٠٠ 
درصدی همراه بوده و از هشت دستگاه در تیر ماه 

سال گذشته به صفر کاهش یافت.

 قیمت بلیت هواپیما
 باید کاهش یابد

در حالی کــه معاون حمــل و نقــل وزارت راه و 
شهرســازی، از احتمال تعطیلی برخی ایرالین ها 
خبر داده بود، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، 
این اظهارات را رد کرد. دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی بــا بیان اینکه هنوز مجوز دسترســی 
شرکت های هواپیمایی به »ســامانه نیما« ابالغ 
نشــده اســت، گفت: به محض اجرایی شدن این 
دستورالعمل، شاهد تاثیر قابل توجهی بر کاهش 
قیمت بلیت هواپیما و پــرواز ایرالین های ایرانی 

خواهیم بود.
»مقصود اسعدی ســامانی« یادآور شــد: البته به 
دلیل آنکه ارز ایرالین های ایرانــی دیگر با قیمت 
۴٢٠٠ تومانی تامین نمی شــود، بلیت هواپیما از 
قبل گران تر می شود اما این افزایش، زیاد نبوده و 
به دلیل فاصله قیمتی ارز آزاد و ارز ثانویه، چشمگیر 

نیست.

P10 استند گل دکو وسنا مدل

 199,900
تومان

GS90 استند گل دکو گیوا مدل

 94,000
تومان

P11 استند گل دکو وسنا مدل

 165,000
تومان

طی سال های اخیر، همواره ایرانی ها بودند که ترجیح 
می دادند از بازار کشورهای دوست و دشمن همسایه، 
خرید  کنند. توریست هایی که دسته دسته پول  را 
در بازارهای کشورهای همسایه خرج لباس،کفش 
و... می کردند و چمدان چمدان بار  با خود به ایران 
می آوردند. اما در ماه های اخیر با معکوس شدن روند 
ارزش پول ایران و دالر، حاال این مردم کشــورهای 
همسایه هســتند که دسته دســته برای خرید به 
بازارهای ایران می آیند. این استقبال به حدی است 

که برخی آن را به »هجوم« تعبیر کرده اند.
نگرانی از نایاب شدن کاال های اساسی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
از آنجا که قیمت کاال های ما ارزان تر از کشــور های 
همســایه اســت، نگرانیم که این کاال ها به صورت 
رسمی و غیررسمی به این کشور ها انتقال یابد و  ۶ 

ماه آینده با مشکل روبه رو شویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتکار کاال در کشور، 
با بیان اینکه درحال حاضر انبار ها و فروشگاه های ما 
پر است و میزان موجودی کاال های ضروری کشور 
برای کف مصرف کافی است، گفت: نگرانی ما از این 
بابت است که به خاطر ارزان بودن کاال های ما نسبت 
به  کشور های همسایه،  این کاال ها به صورت رسمی 
و غیررسمی به این کشور ها انتقال یابد و ما با مشکل 
روبه رو شویم. مردم با گرانی کاال ها ممکن است کنار 
بیایند، اما با نبود کاال در بازار نمی توانند کنار بیایند 

و موجبات اعتراض مردم فراهم می شود.
 عضو هیئت رییسه کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی نیز در هشــداری اعالم کرد: در 
شــهرهای مرزی باید نظارت بر توزیــع و فروش 
کاالهای اساســی بیشــتر باشــد؛ زیرا بر اساس 
گزارش ها، مرزنشینان کشورهای همسایه با توجه 
به نوســانات شــدید نرخ ارز در ایران، برای خرید 
کاالهای اساسی به ایران مراجعه می کنند تا بتوانند 
حجم قابل توجهی از کاالهای اساسی داخل ایران 

را خریداری کنند.
وی یادآور شــد: تخصیص نرخ ارز دولتی با هدف 
تامین کاالهای اساســی با قیمت مناســب انجام 
شده اســت؛ بنابراین نباید اجازه داد این کاالها با 
نرخ ارز آزاد به مردم  فروخته شــود یا اینکه توسط 
مرزنشینان کشورهای همسایه خریداری و از کشور 

خارج شود.
عراقی ها در راه بازارهای ایران

کاهش ارزش ریال در مقابــل دینار عراق و باز بودن 
مرزهای خوزستان به روی شــهروندان این کشور 
همســایه، هجوم عراقی ها به بازار برخی شهرهای 
خوزســتان و خرید و حمل اجناس مورد نیاز مردم 
این شــهرها به عراق را در پی داشته است. به گفته 
شــهروندان خوزســتانی، این امر در صورت تداوم 
می تواند منجر به کمبود مایحتاج مردم خوزستان 

شود.
این شاید نخســتین زنگ خطری بود که طی چند 
هفته اخیر زده  شــد؛ هجومی که نه تنها بازارهای 
مصرفی بلکه بازارهای کاالهای اساسی ایران را نیز 
هدف قرار داده است؛ به خصوص آنکه صنعت غذایی 
عراق به شدت به صادرات وابسته است و همین عاملی 
است که خرید از بازارهای ایران به صرفه تر از خرید 
در خود عراق باشد.همچنین میزان سفر به ایران نیز 
در یک ماه اخیر به شدت افزایش داشته است. خطوط 
»العراقیه« به دلیل استقبال گسترده عراقی ها از سفر 
به ایران، به ســبب کاهش ارزش پول ایران و ارزان 
بودن کاالها، مسیر هواپیماهای خود را تغییر داده تا 

تعداد بیشتری مسافر سوار کند! 
عراقی ها که در تابستان، کشور ترکیه را برای مقاصد 
گردشگری و حتی پزشکی انتخاب می کردند،  امسال 

ایران را به دلیل ارزانی انتخاب می کنند.
»علی شریعتی« عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز 
مردم شهرهای وان، سلیمانیه، زهک، نیمروز، بصره 
و میلک، مایحتاج خود را از بازارچه های مرزی ایران 
تامین می کنند؛ در حالی که پیش از این تنها کاالیی 
که برای آنها جذابیت داشــت، فقط سوخت بود؛ اما 

االن هرچیزی که در بازار است می خرند.
همچنین مرزهای تمرچین، باشماق و پرویزخان در 
اربیل، شاهد صفوف گسترده برای تردد مسافران از 
عراق به ایران است؛ به نحوی که این مسافران ناچار 

هستند ساعت ها در انتظار باقی بمانند.
سرازیر شدن دالر از افغانستان به ایران

اگر چه در ماه های اخیر، افغانی های بسیاری ترجیح 
دادند برای کار به کشــور خودشــان بازگردند؛ اما 
در مقابل، برخی از مرزنشــینان در این کشــور به 
کار پر ســود قاچاق ارز از داخل کشورشان به ایران 
روی آوردند.  به دلیل کمیاب شــدن دالر در ایران، 
همچنین به علت اینکه در افغانستان مقررات خرید 

و فروش ارز چندان ســفت و سخت اجرا نمی شود، 
ارســال دالر به ایران، به یکی از مشاغل پر رونق در 
این روزها تبدیل شده است. هیچ آمار رسمی از نقل 
و انتقال دالر بین ایران و افغانستان وجود ندارد؛ اما 
صرافان در شــهر »هرات« می گویند: اخیرا ارسال 

دالر به ایران به وضوح افزایش یافته است
»حمیدا... خدام« رییس اتاق صنایع و معادن هرات 
گفت: تجار افغانی معموال برای تجارت کاال به ایران 
رفت و آمد می کنند؛ اما با تشدید وضعیت ارزی در 

ایران، ماهیت تجارت آنها تغییر کرده است.
سهل انگاری گمرک در جلوگیری از خروج 

کاالهای اساسی!
گفته می شــود که گمرک ایران در مرزهای عراق و 
افغانستان، نسبت به ورود و خروج اتباع خارجی به 
مرزهای ایران بسیار سهل انگارانه برخورد می کند و 
هر روز صدها نفر از عراق و افغانستان به بازارچه های 
مرزی برای خرید مراجعه می کنند. این ضرردهی 
اقتصادی بازارچه های مرزی در حالی است که دولت 
تا کنون هیچ اقدامی در جهت محدودکردن خرید از 
این مناطق نداشته و هر روز خبر افتتاح یک بازارچه 

جدید به گوش می رسد. 

علی برکت ا...!
  وقتی ایران، مقصد ارزان خریدکشورهای همسایه می شود!  

وزیر صنعت، معــدن و تجــارت در نامه ای به رییــس کل گمرک، صــادرات انــواع کاغذ چاپ، بســته بندی و 
روزنامــه را ممنوع اعــالم کرد.»رضــا رحمانی«  افــزود: همچنیــن صدور انواع شیرخشــک صنعتی و شــیر 
 خشــک اطفال، چای فله و بســته بندی و کره در بســته بندی بیش از ۵٠٠ گرم از ابتدای شــهریور ماه ممنوع

می شود. وی اضافه کرد: در صنعت کاغذ روزنامه با مشکل قدیمی بودن فناوری ها و دستگاه ها و کمبود مواد اولیه  
مواجهیم؛  اما پارسال ۱٠٠ هزار تن کاغذ بسته بندی شده صادر شد و قرار است امسال به دو  برابر افزایش یابد.

صادرات کاغذ، 
شیرخشک و چای از 

اول شهریور ممنوع شد

خبر
   

مدیر کل استاندارد اصفهان:

 واحدهای عرضه کننده سوسیس و کالباس  صنفی 
پلمب می شوند

مدیر کل استاندارد استان گفت: تولید و عرضه سوسیس و کالباس صنفی ممنوع است و واحدهای ارائه 
کننده این محصوالت، پلمب می شوند. 

»غالمحسین شفیعی«  افزود: در ماه های اخیر روندی در تعدادی از واحدهای صنفی شهرهای دیگر 
باب شده است که سوســیس و کالباس را در مراکز عرضه مانند فروشگاه های فرآورده های گوشتی، 

تولید می کنند و به طور مستقیم به فروش می رسانند که به آنها  صنفی  می گویند.
وی با تاکید بر اینکه سوسیس و کالباس فقط باید به صورت صنعتی و با نظارت و مجوز نهادهایی مانند 
استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی تولید و عرضه شــود، تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان 

اصفهان با جدیت با این موضوع برخورد می کند.
مدیــرکل اســتاندارد ا صفهان بــا بیــان اینکــه تاکنــون تقاضاهایی بــرای اجــرای این روش 
در برخــی از واحدهای صنفی اصفهان، دریافت شــده اســت، گفت: مــا به هیچ عنــوان برای این 
روش تولید و عرضــه، مجوز صــادر نمی کنیــم. وی اضافــه کرد: از ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت، مرکز بهداشــت و اداره نظــارت بر مــواد غذایی اصفهان خواســته ایم کــه در این زمینه 
هیچ مجــوزی صادر نکنند. شــفیعی خاطرنشــان کرد: تولید سوســیس و کالباس بــه این روش، 
 ســالمت مردم را به خطر می اندازد و اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهان اجــازه چنین کاری را

 نمی دهد. وی ادامه داد: سوســیس و کالباس بخش اعظم فرآورده های گوشتی مصرفی در ایران را 
تشکیل می دهند. مصرف سرانه سوسیس و کالباس در ایران حدود هشت کیلوگرم و در اروپا و آمریکا 

حدود ۶٠ کیلوگرم اعالم شده است. 

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان:
 مشکلی بابت تامین لوازم التحریر وجود ندارد

 رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان گفت: در آســتانه ســال تحصیلی جدید مشــکلی برای تامین
 لوازم التحریر وجود ندارد و بیش از نیاِز بازار، اقالم مورد نیاز در واحدهای صنفی موجود است.

»اکبر چیت ساز« اظهار کرد: افزایش قیمت دالر باعث افزایش قیمت لوازم التحریر وارداتی شده است، اما اقالم 
داخلی به سبب تامین تنها برخی از مواد اولیه از خارج کشور کمتر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. وی با 
بیان اینکه قیمت لوازم التحریر وارداتی، تابع شرکت های وارد کننده است و این موضوع در اختیار اصناف نیست، 
خاطرنشان کرد: نهادهای مسئول در این حوزه باید با نظارت مستمر جلوی هر گونه سوء استفاده و تخلف را از 
مبدا بگیرند؛ البته چند سال پیش این موضوع با رییس سابق آموزش و پرورش اصفهان در میان گذاشته شد و 
طی بخشنامه ای به مدارس اعالم شد که فروش اجباری کتب کمک درسی توسط معلمان غیر قانونی است. 

استاندار اصفهان:
مدیران، سرمایه گذاران را در میدان مشکالت قرار ندهند

استاندار اصفهان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست که سرمایه گذاران را در میدان مشکالت و شرایط سخت 
بین بخشی قرار ندهند.  »محسن مهرعلیزاده« افزود: بروکراسی ســخت اداری و عدم هم افزایی بین بخشی، 
مردم و سرمایه گذاران را با مشکل مواجه می کند. وی بیان کرد: در صورت نبود همکاری با سرمایه گذاران، آنها 
سرمایه های خود را به مناطق دیگر انتقال می دهند یا از سرمایه گذاری منصرف می شوند که در پی آن کشور و 
استان، ضرر می کند. استاندار اصفهان  بیان کرد: با به تاخیر افتادن کار مردم در پی فعال نبودن مدیران، ملت ضرر 
می کند و کشور و نظام با مشکل روبه رو می شود. وی با بیان اینکه درگاه سرمایه گذاری در استان برای تسهیل امور 
مربوط به سرمایه گذاری راه اندازی شده است، تصریح کرد: در این درگاه، فرم های استعالم پیش بینی شده و 

سرمایه گذاران با تکمیل فرم ها، شرایط اجرایی ساده تری را طی خواهند کرد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,730,000
تومان

1,771,000 نیم سکه
تومان

906,000ربع سکه
تومان

506,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

292,720
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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کشف و ضبط سکه های تاریخی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

مردم فقیر! بفرمایید کیش
شانس آوردیم کنسرت خیابانی در لس آنجلس برگزار نمی شود؛

سارا بهرامی

شاید فکر می کرد خیابان تنها مسیری است که باقی 
مانده، راهی به مقصد فراموشی، جایی برای دیدار بی 
واسطه، بی دیوار و بی فیلتر. همین شد که اعالم کرد 
در اعتراض به شرایط ناخوش اقتصادی کشور و برای 
همدردی با مردمی که از تنگدستی و گرانی به ستوه 
آمده اند، کنسرت خیابانی برگزار می کند. در همین 
راستا پروژه عظیم »سیمرغ« را هم لغو کرد؛ اقدامی 
که به مذاق عده ای از اهالی موســیقی  و هنر خوش 
آمد و باعث شد تا با او همراه شــوند. از »سیروان« 
و »زانیار« و »امیرعباس گالب« گرفته تا »فرزاد 
فرزین« و »مهدی یراحــی« اعالم کردند که آنها 
هم کنســرت خیابانی برگزار خواهند کرد. انگار 

هنرمنداِن عادت کرده به سن های رنگین و 
صحنه های پول ساز هم فهمیدند که باید 

به مردم پیوند بخورند. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد امــا گفت باید 
مراقب بود این حرکت به ضد خودش 
تبدیل نشود؛ موضعی که حکم »ولی 

افتاد مشکل ها« را داشت و نشان می داد 
برگزاری کنســرت خیابانــی حتی برای 

موســیقی ســنتی و چهره ای کم حاشیه از 
جنس همایون شجریان و با هدف همراهی با 
مردم و افزایش روحیه عمومی در این شرایط 

هم ساده نیست!
کمی بعد اما این حرکت هم با حاشیه هایی 

همراه شد. ســیروان خســروی که یک 
ماه پیــش تصمیم گرفــت در اعتراض 
به مشــکالت معیشــتی مردم، 12 
سانس کنســرت خود را که حداقل  
20 هزار نفر مخاطب می توانســت 

داشته باشــد و درآمد خوبی هم نصیبش می کرد، 
لغو کند. 150 میلیون تومان هم خســارت داد  و در 
اینستاگرامش نوشت: »شــرفم را به منافع شخصی 

خود نمی فروشم.« 
این بار اما ســیروان که اعالم کرده بود حاضر است 
کنســرت خیابانی بگــذارد، ناگهــان از تصمیمش 
منصرف شد و در پستی اینستاگرامی نوشت: »دو ماه 
پیش تور کنسرت های تابستونی خودمو لغو کردم، با 

این دیدگاه که توی اون شرایط بد اقتصادی، پدری به 
دلیل نداشتن قدرت خرید بلیت شرمنده خانواده اش 
نشــه. با همین دیدگاه چندروز پیش برای برگزاری 
کنســرت رایگان خیابونی اعــالم آمادگی کردم که 
حضور در کنسرت هزینه ای رو به خانواده ها تحمیل 

نکنه؛ اما االن شــرایط به شــکلیه که کنســرت 
گذاشــتن من و حتی کل خوانندگان 
جهــان، اختصاص بخشــی از درآمد 
کنسرت ها به امور خیریه، خرید آب 
معدنی بــرای آبادان و خرمشــهر، 
فرســتادن کانکس و پتو و دارو 

به کرمانشاه و ... ، تنها 

حکم یک قرص مسکن رو داره برای کسی که داره با 
سرطان دست و پنجه نرم می کنه، و حتی شاید نوعی 
نشون دادن بی تفاوتی نسبت به این درد و رنجه. به 
همین دلیل برگزاری کنسرت )حتی رایگان( رو در 

حال حاضر کاری عبث و بیهوده می بینم.«
                                         

این بار شــنیدن یک خبر تازه از کنســرت خیابانی 
»همایون« شوکه مان کرد! وقتی پسر استاد آواز 
ایران اعالم کرد می خواهــد در حمایت از مردم 
و برای همراهی بــا آنهایی که در این وانفســای 
شــرایط اقتصادی، امکان خرید بلیت کنســرت 

برای عوض شدن روحیه مردم، را ندارند و 
کنسرت خیابانی برگزار 
کند، شاید هیچ کس 
تصورش را هم نمی 
کرد که قرار اســت 
ایــن کنســرت و یا 
کنسرت های مشابه 
در کیش برگزار 
 ! شــود

خبری که بیشتر شــبیه کمدی اســت اما در واقع  
توافق نامه منطقه آزاد کیش و معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی محسوب می شود؛ بنابراین 
مردم کم بضاعت می توانند به کیش ســفر کنند و از 

کنسرت خیابانی بهره ببرند!
یعنی مردمی که حتی در تهران هم برای خرید بلیت 
کنســرت های خوانندگان مطرحی چون همایون به 
زحمت می افتند، برای تماشــای کنسرت خیابانی 
خوانندگان باید هزینه کنند و به کیش بروند و آن وقت 
ما می مانیم و این سوال که واقعا با ما شوخی دارند یا با 
خودشان؟!می شد مثل »شهرام شکوهی« با برگزاری 
کنسرت نیم بها اقدامی عملی و اساســی در این راه 
برداشت اما اینکه بگویند کنسرت خیابانی آن هم در 
کیش...!در خبری که در این باره مطرح شــده ، آمده 
که» سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و محمدابراهیم انصاری الری، 
رییس سازمان منطقه آزاد کیش صبح یکشنبه، 21 
مرداد در کیش تفاهم نامه همــکاری امضا کردند«. 
در این میــان، آنچه جــای تامل داشــت، اظهارات 
رییس سازمان منطقه آزاد کیش پس از امضای این 
تفاهم نامه گســترده بود که تاکید کرده بود: »تفاهم 
نامه سازمان منطقه آزاد کیش با معاونت امور هنری، 
تفاهم نامه مناسبی در پنج محور اساسی است که قدم 
های اجرایی آن برداشته می شود. در کنار آن، برای 
اجرای برنامه هایی از جمله جشنواره پیامبر مهربانی 
در هفته وحدت در کیش، توافق شده است. همچنین 
در آبان ماه و در روز کیش، کنســرت های موسیقی 
خیابانی برگزار می شود و جشنواره موسیقی پاپ نیز 

برنامه ریزی خواهدشد.«
و آن وقــت این ســوال پیش می آید، در شــرایطی 
کــه افکارعمومی منتظــر صدور مجوز نخســتین 
کنســرت های خیابانــی در تهران هســتند، چنین 
تفاهمی چه معنایــی دارد؟ آیا بایــد هنرمندان به 
کیش بیایند و برای مردم فقیــری که برای تفریح به 
هتل های کیــش آمده اند زیر آفتاب ســوزان کیش 
اجرا کننــد؟! خوب شــد تفاهم نامه ای مشــابهی با 
مجموعــه فرهنگی شــهرداری لــس آنجلس امضا 
 نشــد تا مردم کم بضاعت دو روز و ســه شب سالن
 لس آنجلس باشند و نخستین کنسرت خیابانی تهران 

در لس آنجلس برگزار نشد! 

شب »جمال زاده« در اصفهان
چهارمین شب از شب های بخارا در اصفهان با عنوان »شب سید محمدعلی جمال زاده«، شامگاه یکشنبه به همت علی 

دهباشی، حوزه هنری اصفهان و گروه فرهنگی سونره در عمارت سعدی برگزار شد. 
در ابتدای جلسه مروری بر سه شب برگزار شده در این دوره یعنی شب های »خیام و فیتز جرالد«، »داریوش شایگان 

و معماری اصفهان« و »دیدار و گفت و گو با علی دهباشی« شد و 
پس از آن سخنرانان جلسه، سیاوش گلشیری و علی دهباشی به 
صحبت در مورد چرایی اهمیت محمدعلی جمال زاده پرداختند. 
سیاوش گلشــیری به بررســی تاثیر محمدعلی جمال زاده بر 
ادبیات داســتانی معاصر پرداخته و وی را مرزی دانســت که 
داستان نویسی ما به قبل و بعد از او تقسیم شده است. گلشیری 
اشــاره می کند: »با کتاب »یکــی بود یکی نبود« ما با شــکل 
نوین داستان نویسی مواجه می شــویم و این کتاب راه را برای 
داستان نویسان بعدی باز می کند. شاید به همین خاطر جمال 
زاده را پدر داستان نویسی کوتاه یا مدرن ایران می دانند«. سپس 
به تفاوت آن چه قبل از جمال زاده نوشته می شده با آن چیزی 
که او ارائه کرده پرداخت: »تا قبل از او ما با حکایت رو به رو بودیم. 
تفاوت حکایت و داستان در پالت مشخص می شود. در حکایت و 
قصه های قدما هدف اصلی پند، اندرز و توصیه های اخالقی بود 

و زبان و عناصر داستانی اهمیت نداشت«.
پس از سخنان سیاوش گلشیری، قســمتی از فیلم سخنرانی 
محمود دولت آبادی و »فیلیپ ولتی« ســفیر وقت سوئیس در 
مراسم بزرگداشت جمال زاده در ســال 85 به نمایش گذاشته 
شد. علی دهباشــی صحبت های خود را با گفتن خاطره ای از 
»محمد ابراهیم باســتانی پاریزی« آغاز کرد و از قول وی نقل 
کرد که پاریزی در اواخر عمر از پزشک معالج خود سوال می کند 
که قلب آدمی در دقیقه چند بار می تپد؟ بعد از دکتر خواهش 
می کند که برایش تعداد تپش های قلب محمدعلی جمال زاده 
را در 106 سال عمر وی در ماشــین حساب روی میز محاسبه 

کند؛ اما ماشین حساب از آن عاجز است. دهباشی از قول پاریزی می گوید: »این تعداد ضربان قلبی است که نزدیک 
یک قرن در ایران، لبنان، آلمان و سرانجام ژنو سوئیس به یاد وطن تپید. این قلب، قلب جمال زاده است. صاحب قلبی 

که بیش از پنجاه عنوان کتاب و صدها مقاله برای ادبیات ایران نوشته است«. 
در پایان، دهباشی به نامه های رد و بدل شده مابین جمال زاده و نویسندگان نســل های بعد اشاره می کند از جمله 
دولت آبادی، صادقی، آل احمد، سیمین دانشور و... و بر این نکته تاکید می کند که او تا آخرین سال ها در جریان ادبیات 
ایران قرار داشت و کتاب های روز را مطالعه می کرد. همچنین به اختصاص عواید حق التالیف کتاب هایش که به وصیت 
خود جمال زاده صرف کمک به دانشجویان دکتری ادبیات، خرید کتاب برای دانشــگاه، یتیم خانه ای در اصفهان و 
ساختن خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد شده پرداخت و افزود که کتابخانه چند هزار جلدی اش 

را نیز به کتابخانه مرکزی تهران تقدیم کرد.
در پایان مراسم، فایل صوتی از سید محمدعلی جمال زاده پخش شد که در آن خاطراتش از انقالب مشروطه و چگونگی 

شکل گیری آن را که به چشم دیده بود با لهجه شیرین اصفهانی نقل می کند.

تالش نیروهای یگان حفاظت استان اصفهان به کشف 
تعداد ۳8 قطعه سکه تاریخی مربوط به دوران اشکانی، 

صدر اسالم و متأخر اسالمی منجر شد.

ســردار امیر رحمت اللهی، فرمانده یــگان حفاظت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
کشــور، ضمن اعالم این خبر گفــت: یگان حفاظت 
استان اصفهان در ادامه روند دستگیری قاچاقچیان 
امــوال تاریخی و به محض کســب اخبــار واصله از 
دوســتداران میراث فرهنگی مبنی بر خرید و فروش 
مقادیری اشــیای عتیقــه، پس از انجــام اقدامات و 
بررسی های اولیه و احراز صحت خبر، با تشکیل تیمی 
زبده از کارکنــان یگان، تحقیقات گســترده در این 

زمینه را آغاز کردند.
وی ادامه داد: پــس از چندیــن روز کار اطالعاتی با 
تالش بی وقفه  به محض شناســایی افراد دخیل در 

امر قاچاق اموال تاریخی با همکاری عوامل انتظامی و 
قضائی در عملیاتی غافلگیرانه با مراجعه به منزل یکی 
از قاچاقچیان عتیقه، تعداد ۳8 قطعه سکه تاریخی، 
تعداد دو عدد سوزن فلزی)ســوزن مخصوص موی 
 سر( و تعداد هشت عدد سر پیکان از او کشف و ضبط

 شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی تصریح 
کرد: در پی کارشناسی های فنی انجام شده از سوی 
کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، اصالت اشیای 
مکشــوفه تایید و قدمت آنها دوران اشــکانی و صدر 
اســالم و قدمت ۳۴ قطعه از ســکه های کشف شده 

دوران متاخر اسالمی تخمین زده شد.

سینمای ایران دو قطبی شده است

گروه نمایشــی آیینه که این روزهــا نمایش کمدی 
»شــهر هرت« را در باغ نور اجرا می کند، به بهانه روز 
خبرنگار 600 بلیت رایگان و نیم بهای این نمایش را به 

خبرنگاران اهدا کرد.
 حسین علی عمادی پیرامون جزئیات نمایش »شهر 

هرت« اظهار کرد:» این نمایش به صورت مشــترک 
توسط »هادی کیانی« و بنده نوشته شده است، جنس 
آن ایرانی است، ژانر آیینی سنتی دارد و گروه نمایش 
آیینه، بالغ بر 200 میلیون تومان برای تولید آن هزینه 

کرده است«. 
خالق شــخصیت »خاله خانوم« با اشاره به استقبال 
مردم از اجرای فاز قبلی این نمایش گفت: پیش از ماه 
رمضان سال جاری، »شهر هرت« در سینما فرهنگ 
خمینی شهر اجرا شــد و حدود ۴0 هزار تماشاگر از 
شــهرهای مختلف استان طی ۴0 شــب به تماشای 

آن نشستند.
عمادی، خالصه ای از داستان نمایش »شهر هرت« را 
چنین بیان کرد:» پادشاه ظالمی فوت کرده یا به فرمان 
وزیر اعظم به قتل رســیده و اکنون این وزیر سودای 
سلطان شــدن در ســر می پروراند. روزی که پرنده 
پادشاهی برای انتخاب ســلطان به پرواز درمی آید تا 
بر شانه هر کس نشست او را پادشاه کنند، پیرزنی به 
نام خاله خانوم، که از قضا منتقد دربار هم بوده شانس 

پادشاهی پیدا می کند و...«. کارگردان نمایش »شهر 
هرت« ادامــه داد: چراغ افتتاح این نمایش توســط 
اردشیر صالح پور، جواد انصافی و آتش تقی پور روشن 
شد و مصطفی بهشتی، حسین علی کریمی، سعید اله 
یاری، سیاوش رحمتی، آزاده روان بخش، هادی کیانی 
و بنده در آن ایفای نقش می کنیم. عمادی ادامه داد: 
به جهت احترام به قشر خبرنگار، گروه نمایشی آیینه، 
600 بلیت رایگان و نیم بهای نمایش »شهر هرت«  به 
انجمن صنفی روزنامه نگاران سپرده و در شب جشن 

این انجمن، به خبرنگاران اهدا شد. 
نمایش »شــهر هرت« با حمایت ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان تــا چهارم 
شهریورماه هر شب رأس ساعت 20:۳0 در مجموعه 
باغ نور اجرا می شود و خبرنگارانی که بلیت رایگان و 
نیم بهای این نمایش را از انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان دریافت کردند، می توانند رأس ســاعت 17 
هرروز، برای تبدیل بلیت های خــود به مجموعه باغ 

نور بروند.

نگاه

ادبیات

تئاتر

خبر

کشف و ضبط سکه های تاریخی در اصفهان

هدیه »شهر هرت« به خبرنگاران

میثم کریمی*

جامعــه ای کــه در آن نشــاط در حداقــل ممکــن قــرار دارد، مــردم خســته 
از وضعیت این روزهــا برای تماشــای یک فیلم ترجیــح می دهند به ســراغ اثری 
 برونــد کــه بــرای ســاعاتی آنــان را بخندانــد و از مشــکالت زندگی   دورشــان

 کند.
عدم اعتنا به ژانرهای ســینمایی، محدودیت هــا و پیروی یکپارچه فیلمســازان از 
فرمول های ســینمایی فیلمســازانی همچون »فرهادی« موجب تولید آثار تکراری 
شــده که مخاطب را به راحتی پس می زند و در نتیجه مخاطبان در دام کمدی های 
سطحی گرفتار می شــوند. تغییر این رویکرد نیازمند تصمیمات کالن و کاهش خط 
 قرمزهای ســلیقه ای برای ســاخت آثار با زبان صریح تر و در نتیجــه افزایش آگاهی

 جامعه است.
رقابت با فیلم های خارجی سبب می شود تا فیلمساز داخلی تحت هیچ عنوان نقطه امن 
و آسایشی برای اکران و فروش آثار خود نبیند و مجبور به تالش بیشتر و افزایش کیفیت 

برای کسب بازار داشته باشد.
در حال حاضر،  فضای سینمای ایران فضایی دوقطبی است؛ در یک سوی سینمای ایران 
آثار درام با موضوعات تکراری قرار گرفته و در سوی دیگر آن کمدی های مبتذلی که 
کمترین زحمت برای ساخت آن کشیده می شود و فرمول ها و بازیگران یکسانی دارند.

اگرچه ســینمای کمــدی در تمام نقــاط دنیــا از محبوبیــت فراوانــی برخوردار 
اســت و طرفداران زیادی را به ســینما می کشــاند؛ اما غنی بودن دیگــر ژانرهای 
ســینمایی دســت تماشــاگر را برای انتخاب باز گذاشته اســت. هم اکنون آثاری با 
موضوعات تخیلی و ابرقهرمانی، ســیل تماشــاگران را به ســینما می کشاند. آثاری 
که فیلمســازان در الیه های فیلم نامه پیام های مهمی از جمله میهن پرســتی، دفاع 
از بشــریت و دســتیابی به رویاها را مطرح می کنند که مورد اســتقبال تمام اقشار 
 جامعه قرار می گیرد؛ اما در ســینمای ایران ســاخت آثــار انگیزشــی تقریبا از یاد 

رفته است.
به هر حال به نظر می رســد مقایسه  سینمای ایران با ســینماهای مطرح جهان عمال 
غیرممکن اســت؛ چرا که برخالف نقاط دیگر دنیا که ژانرهای سینمایی متنوع دست 
مخاطب را برای انتخاب باز گذاشته است در سینمای ایران معموال توجهی به ژانر نشده 
و متاسفانه جز در موارد معدود، آثار کیفیت سینمایی چندانی نیز ندارند و برای قاب 
سینما ساخته نشــده اند، مطمئنا بهبود این اوضاع مستلزم تغییرات بنیادین در بطن 

سینمای ایران است.
سردبیر مووی مگ*

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2489 | August  14,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



دستیار گوگل خبرهای سایت ها را برای شما 
می خواند

پیشنهاد سردبیر:

سبک ترین و نازک ترین لپ تاپ حرفه ای لنوو تولید شد
طیف لپ تاپ های Thinkpad لنوو مدت هاست که مورد توجه کاربرانی است که به 
دستگاه های قدرتمند نیاز دارند. سری تینک پد P این شرکت با هدف حفظ کارایی 
با طراحی کلی ظریف تر ارائه شده است. در همین راستا دو دستگاه آخر این سری 
یعنی »تینک پد P۱« و »تینک پد P۷۲« با همین اهداف تولید می شوند. هرچند 
 P۱ مدل های پیشین با مشکل باتری های حجیم روبه رو بودند، اما اندازه تینک پد
حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این دستگاه با ضخامت 18/4 میلی متر، حدود 
۳/76 پوند وزن دارد و نازک ترین و سبک ترین لپ تاپ کاری است که این شرکت 
عرضه کرده است. لپ تاپ مذکور مجهز به یک نمایشگر 1۵/6 اینچی ۴K باوضوح 
تصویر باالست. کارت های گرافیکی آن نیز ســری Quadro P متعلق به شرکت 

NVIDIA است که عملکردی حرفه ای ارائه می کند.

مدل های عجیب وغریب مــو، برنامه های تلویزیونی، 
موزیک های پاپ افســانه ای و... همگی اتفاق های دهه ۱۹۸۰ 
میالدی را رقم می زند. جدا از تمــام این موضوع ها، این دوره 
پیشرفت های تکنولوژی مخصوص به خود را داشت؛ از سی دی 

گرفته تا نخستین تلفن های همراه.
 دهه ۱۹۸۰ زمان تولد محصوالت مرتبط به تکنولوژی بود. در 

گزارش پیش رو به بررسی این موضوع  می پردازیم.
واکمن های سونی

شاید هیچ تکنولوژی همانند واکمن نتوانســت دنیا را تغییر دهد. این 
دستگاه در ایالت متحده و بریتانیا در دهه 1۹8۰ عرضه شد و کاربران 
می توانســتند به هر آهنگی که عالقه داشــتند، گوش دهند. می توان 
گفت که »واکمن« نمونه اولیه iPod اســت که در آن زمان ارائه شد. 
قیمت این دستگاه ها حدودا بین 1۵۰ دالر بود که با قیمت االن ۵۰۰ 
دالر می شود.این دستگاه همچنین یکی از کاربردی ترین دستگاه های 

آن زمان بود.
سی دی

اگر کســی واکمنی برای اجرای کاســت های خود نداشــت، با آمدن 
»سی دی«  این مشکل به طور کامل برطرف شد. این پروژه توسط شرکت 

سونی و فیلیپس در سال 1۹8۲ اجرایی شد.
ویندوز مایکروسافت

پرفروش ترین و محبوب ترین سیســتم  عامل در جهان، طی سال های 
اولیه دهه 1۹8۰ به بازار عرضه شــد که نام آن »وینــدوز 1« بود. این 
سیستم که برای رقابت با ورژن اپل طراحی شده بود، با ورژن هایی که 
ما از آن به یاد داریم کامال متفاوت بود. این ورژن تالش بسیاری داشت 
 که بخشی از MS-DOS  باشد و در کنار ساختار خود برنامه هایی مانند
 Paint ، Control Panel  و Notepad نیز در آن گنجانده شده بود.

اپل مکینتاش
شاید دستگاه  »اپل« جزو سردمداران دستگاه های تکنولوژی باشد اما 
در آن زمان تازه کار خود را آغاز کرده بود. دستگاه »مکینتاش« نخستین 
بار در سال 1۹84 فروش خود را شــروع کرد که توسط »استیو جابز« 

طراحی شده بود.
5۱5۰ IBM 

نسل کامپیوترهای خانگی، صرفا توســط شرکت اپل خالصه نمی شد 
و شــرکتی به نام IBM مدل مخصوص به خود را روانــه بازار کرد. این 
دستگاه دارای مشخصات 64 کیلوبایت َرم و یک پردازنده 16 بیتی بود 
و قیمت آن هم ۲۰۰۰ دالر بود. این کامپیوتر خانگی توانست کاربران 

زیادی را به خود جلب کند.
Betamax و VHS نبرد دستگاه های

جنگ سرد را فراموش کنید؛ جنگی دیگر در زمینه ویدئوهای خانگی به 

وجود آمده بود. دستگاه های VHS و Betamax در تالش بودند، بازار 
ویدئوهای خانگی را تصاحب کنند. ســرمایه گذاری روی این دستگاه ها 
باعث شد تا عرضه آن ها  برای منازل بیشتر شود؛ همچنین این موضوع، 

راه را برای دستگاه های بخش DVD و سینمای خانگی راحت تر کرد.
The Clapper

ایده های نوین برای خانه های هوشمند از دهه 1۹8۰ افزایش یافته بود 
اما تاریخ نشان می دهد که نخستین ایده در سیستم خانه های هوشمند 
در همان سال ها منتشر شــد و نام آن Clapper بود. این دستگاه به 
کاربران اجازه می داد که بتوانند سیستم روشنایی منزل خود را تنظیم 

کنند. این استفاده در بین برنامه های تلویزیونی به شدت دیده می شد.
DynaTAC 8000x تلفن همراه موتوروال

تلفن های همراه، امروزه در همه جا دیده می شــوند. دیگر تصور اینکه 
کسی تلفن همراه نداشته باشد سخت به نظر می رسد. در دهه 1۹8۰ 
میالدی، نخستین تلفن های همراه توسط »موتوروال« منتشر شد و نام 

آن DynaTac 8000x بود.
موتــوروال یکــی از بزرگ ترین شــرکت های چندملیتــی آمریکایی 
درزمینه ساخت ســخت افزار، ریزپردازنده، تلفن همراه و سایر وسایل 

ارتباطی بود که در ژانویه ۲۰11 به دلیل ورشکســتگی به دو شــرکت 
»موتوروالسلوشنز« و »موتوروال موبیلیتی« تقسیم شد.
64 Commodore و Zx دستگاه های بازی

اگرچه شروع کنســول های بازی را با آمدن شرکت های سونی، سگا و 
نینتندو می شناسیم، اما دهه 1۹8۰ جزو دوران طالیی برای طرفداران 
 Commodore و ZX Spectrum و برنامه نویسان بود. دو دستگاه
64 توانستند پنجره های جدیدی از بازی را به دنیا معرفی کنند. این دو 
دستگاه به خوبی توانستند بازار را به دست بگیرند و کیفیت بازی های 

آن ها در آن زمان، کاربران زیادی را به خود جذب کرد.
Game Boy

شاید امروزه دیدن دســتگاه های Game Boy عادی باشد؛ اما شروع 
قدرتمند این دستگاه در سال 1۹8۹ با برند »نینتندو« بود.

افراد، دیگر مجبور نبودند خود را در اتاق خواب حبس کنند تا به بازی 
بپردازند و به راحتی می توانســتند در بیرون از منزل هم  بازی خود را 
ادامه دهند.  بازی های بســیاری در این زمینه منتشر شد که توانست 
مخاطبان بسیاری را جذب کند و کاربران ساعت های زیادی را به بازی 

با این دستگاه ها بپردازند.

۱۰ نوستالژی تکنولوژی برتر دهه ۱۹۸۰
فناوری

با نرخ صحت ۸۳ درصد؛
ماشین یادگیری،خالق نرم افزارها را شناسایی می کند

یک سیستم ماشین یادگیری ساخته شده اســت که می تواند مبدع یک نرم افزار 
را شناســایی کند. این سیســتم در آزمایش ها با نرخ صحت 8۳ درصد توانســت 

برنامه نویس نرم افزارها را شناسایی کند.
برنامه نویسان هر یک شیوه خاص خود را دارند، اما نمی توان به راحتی نویسنده یک 

نرم افزار  را شناسایی کرد.
 اکنون محققان یک سیســتم ماشــین یادگیری ابــداع کرده اند کــه می تواند 
هویت برنامه نویــس را از طریق کدمنبع  یــا کدهای دوتایی شناســایی کند. در 
این روش یک الگوریتم ســاختار کدنویســی، برنامــه نویس را براســاس نمونه 
کارهای او  شناسایی می کند؛ همچنین با اســتفاده از این الگوریتم ها، ویژگی های 
معمول در نمونه کــد را می یابد.  در آزمایشــی که با نتایــج Code Jam گوگل 
 انجام شــد، عملکرد ایــن فنــاوری تقریبا درســت بود، امــا هنوز بــدون ایراد

 نیست.
در این آزمایش ماشــین یادگیری 8 نمونه کار از 6۰۰ برنامه نویس را بررسی کرد 
و توانست  مبدع هر برنامه را با نرخ صحت 8۳ درصد شناســایی کند. این فناوری 
 برای محققان بســیار کارآمد اســت و می تواند برای شناســایی بدافزار نویســان 

کارآمد باشد.

ساعت LetB Color؛پرکاربرد وخالقانه با ظاهری مدرن
ساعت LetB Color که در ظاهر ساده به نظر می رسد، محصولی بسیار پیچیده و 
کاربردی است که سازنده اش با معرفی آن در »کیک استارتر« قصد دارد سرمایه  الزم 
را برای تولید انبوه آن جذب کند. سازنده  Letter Based Clock گفته است که 

این ساعت مدرن قرار است در دو رنگ بندی مشکی و سفید ساخته شود. 
LetB Color به گونه ای طراحی شــده اســت که می تواند زمان را برایتان بخواند 

و شــما به عنــوان کاربــر 
می توانیــد تعیین کنید که 
این ســاعت، چگونه و هر 
چندوقت یک بار این کار را 
انجام دهد. بنابراین نه تنها 
خواندن زمــان از روی این 
ســاعت کاری آسان است، 
بلکه این امکان فراهم شده 
اســت تا بدون نگاه به خود 
 ســاعت، از زمــان مطلع

 شوید.

دستیار گوگل خبرهای سایت ها را برای شما می خواند
زمان هایی وجود دارد که خودتان نمی توانید به صفحه گوشــی نــگاه کنید و اخبار 
را بخوانید. همین مواقع اســت که می توانید از دســتیار گوگل بخواهید تا این کار را 
برایتان انجام دهد.گوگل قابلیت جدیدی را به دستیار گوگل اعالم کرده است که به 
کاربران تلفن های همراه هوشمندی که از دستیار گوگل استفاده می کنند، این اجازه 
را می دهد تا از این دســتیار بخواهند اخبار را از اپلیکیشن اخبار گوگل بخواند. برای 
 »Hey Google, what's the latest news« راه اندازی این قابلیت باید فرمان
را به دستیار گوشی اندرویدی خود بدهند و دســتیار گوگل هم عالوه بر اپلیکیشن 
خبر گوگل، از منابع خبری دیگری هم، اخبارها را برای کاربر می خواند. کاربران حتی 
می توانند در مورد استفاده از این قابلیت، تخصصی تر باشند و به عنوان مثال اخبار ناسا 
یا یک بازیگر مشهور را دنبال کنند و از دستیار گوگل بخواهند در مورد آن ها اخباری 
را بخواند.کافی اســت برای خواندن مطالبی درباره ورزش، سیاست، اخبار و هزاران 
مطلب دیگر، چندین منبع مانند CNN و CNBC را انتخاب کنید و دستیار گوگل در 
مورد این موضوعات، ویدئوهایی هم که از این منابع و درباره خبر هستند، برای شما به 
نمایش خواهد گذاشت.این قابلیت ها به زودی به دستگاه های اندرویدی، اسپیکرها و 
تلویزیون های هوشمند دارای دستیار گوگل اضافه خواهند شد. همچنین، گوگل برنامه 
دارد تا قابلیت پخش اخبار توسط دستیار خود را به Android Auto و هدفون های 

هوشمند دارای این دستیار این شرکت مانند Google Pixel Buds اضافه کند.

  عکس روز

وقتیلولههایآببهخانهتبدیلمیشوند!
به تازگی خانه ای از لوله آب به نام Tube Housing Opod ســاخته شده که مسکنی 

کم هزینه را برای دانشجویان و افراد جوان در شهرهای گران قیمت فراهم می کند.

اپلیکیشن

 پلی استیشن 4 به زودی 
در مقابل رقبا قدرت نمایی می کند

»سونی« کمپانی مشهور ژاپنی، از ابتدا تاکنون توانسته است 
بیش از پانصد و بیست و پنج میلیون کنسول به فروش برساند 
و برای ماندگار شدن این موضوع در تاریخ کنسول های بازی، 
قصد دارد مراسم ویژه ای را رقم بزند و برگی از تاریخ را به خود 
اختصاص دهد. به همین دلیل، سونی  نسخه خاصی از کنسول 
»پلی استیشن پرو« را طراحی کرده است و قصد دارد به شکل 
محدود در سراسر جهان به فروش برساند. این کنسول خاص 
ظاهر بسیار جالبی دارد و شامل پوسته ای نیمه شفاف به رنگ 
آبی تیره، یک هارد درایو ۲ ترابایت، یک دوربین پلی استیشن، 

استند عمودی و یک هدست مونو است.

رییس سازمان فضایی کشور:

اعزام انسان به فضا متوقف نشده است
رییس ســازمان فضایی ایران گفت: پروژه اعزام انسان به فضا 
متوقف نشــده اســت و این پروژه به مرور، به عنــوان یکی از 
زیرپروژه های 7 سرفصل سند نقشه راه و فناوری فضایی کشور 

دنبال می شود.
»مرتضی براری« در مورد تعیین تکلیف پروژه اعزام انسان به 
فضا که در دولت های نهم و دهم مورد توجه قرار داشت و برای 
آن سرمایه گذاری بســیاری صورت گرفت، اظهار داشت: این 
پروژه به عنوان یکی از زیر پروژه های نقشه راه و فناوری فضایی 

کشور دیده شده است.
رییس سازمان فضایی ایران گفت: نقشه راه و فناوری فضایی 
کشــور در افق 14۰4 در 7 ســرفصل شــامل ماهواره های 
سنجشــی، ماهواره های مخابراتی، توســعه زیرســاخت ها و 
آزمایشــگاه های مرتبط با این حوزه، ســامانه های ناوبری و 
موقعیت یابی، خدمات پرتاب، نجوم و اکتشافات فضایی و نیز 
سامانه های ترکیبی تعریف شده است که در صورت تصویب، 
در هر یک از این ســرفصل ها، پروژه هایی را مبتنی بر منابع 

کشور تدوین کرده ایم.

دیوار هیدروژنی در مرز 
منظومه شمسی کشف شد

محققان با استفاده از اطالعات فضاپیمای »هورایزون« متوجه 
یک دیوار هیدروژنی در مرز منظومه شمســی شده اند. به نظر 
می رسد فضاپیمای »نیوهورایزون« چیزی را ردیابی کرده که در 
حقیقت دیواری در مرز منظومه شمسی است. در این نقطه گاز 
هیدروژن بین ستاره ای تجمع کرده و با تندبادهای خورشیدی 
برخورد می کند. محققان با ثبت عکسی ۳6۰ درجه از انتشار 
نورهای مافوق بنفش اطراف این کاوشگر متوجه درخشندگی 
 ۳۰ Voyager غیرمنتظره ای شدند که شبیه سیگنالی بود که
سال قبل رصد کرده بود. البته هیچ ضمانتی وجود ندارد که این 

پدیده نشان دهنده دیواری از هیدروژن باشد.

اپلیکیشن ضدبارداری در آمریکا رونمایی شد
اپلیکیشن موســوم به Natural Cycles از اداره غذا و داروی آمریکا مجوز گرفت تا 
بتواند به عنوان راه حل پیشگیری از بارداری در آمریکای شمالی فعالیت تجاری خود را 
آغاز کند. »الینا برگالند« و »رائول شــرویتزل« زوج اروپایی هستند که این اپلیکیشن 
یا »ساعت هوشــمند« را طراحی کردند؛ البته هیچ گونه دارو یا نســخه ای با آن تجویز 
نمی شود، بلکه با گرفتن درجه حرارت زن و تعیین روزهای قرمز یا سبز به نشانه خطرناک 

بودن برای باردارشدن یا نشدن، عمل می کند.
گروه سازنده این اپلیکیشن امیدوارند که  این ساعت هوشمند تا پایان امسال به عنوان 
جایگزینی برای کیت های تشخیص بارداری از طریق ادرار وارد بازار شود. محققان 

معتقدند که مهم ترین مزیت این اپلیکیشن نسبت به تست های 
رایج بارداری، تشخیص ســریع تر، کارایی بیشتر و استفاده آسان 

بدون نیاز به تجهیزات و شرایط محیطی خاص است.
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پیکر آیت ا... اسماعیل 
پورقمشه ای در شهرضا تشییع شد

پیکر آیت ا...شیخ محمد علی  شهرضا
اسماعیل پور قمشــه ای، استاد حوزه علمیه قم و 
مفسر قرآن عصر یکشنبه در شهرضا تشییع و برای 
خاکسپاری به قم منتقل شــد.در این آیین اقشار 
مردم شــهرضا ، روحانیان ، بازاریان ، مسئوالن ، 
مدیران دولتی و طالب حضور داشــتند.پیکر این 
عالم وارسته بعد از تشــییع به قم منتقل شد تا از 
مسجد امام حسن عسکری )ع( قم تا حرم حضرت 
معصومه )س( تشییع و در حجره شهید مفتح به 
خاک ســپرده شــود.آیت ا... شــیخ محمد علی 
اسماعیل پور قمشه ای ، استاد درس خارج فقه و 
اصول در حوزه علمیه قم و مفسر قرآن کریم ساعت 
هفت و سی دقیقه صبح در منزل شخصی اش در 
شهرضا چشم از جهان فرو بست.وی که در طول 
دهه های اخیر از اســتادان بنام و برجسته حوزه 
علمیه قم بود پس از یک ماه بیماری در 78 سالگی 

به دیار باقی شتافت.

نماینده مردم نجف آباد:
مسئوالن جهت احداث 

بیمارستان تیران بی توجه نباشند
نماینده مردم شهرستان های  تیران و کرون
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مطالبــه مردم تیــران و کــرون در احداث 
بیمارستان مجهز در بی توجهی برخی از مسئوالن 
باقی مانده است.ابوالفضل ابوترابی، در جلسه شورای 
اداری این شهرســتان با اشــاره بــه مطالبه مردم 
شهرســتان تیران و کرون برای احداث بیمارستان 
اظهار کــرد: بیش از ۲۰ ســال از کلنــگ احداث 
بیمارستان امام رضا)ع( تیران گذشته و این پروژه 
هنوز عملیاتی نشده است.وی افزود: 4۰درصد از کل 
اعتباری که برای احداث بیمارستان تیران و کرون 
نیاز اســت از طریق مشــارکت خیران و مابقی را با 
پیگیری هایی انجام شده تامین خواهیم کرد و نیازی 
به تامین اعتبار از دانشگاه علوم پزشکی نداریم تنها 
نیازمند همکاری مسئوالن استانی برای انجام این 

پروژه هستیم.

اخبار

شناسایی یک شهر زیرزمینی در اردستان

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

 معرفی کاشان به عنوان 
 شهر ملی نساجی سنتی

کاشان به عنوان شهر ملی نساجی  کاشان
سنتی معرفی شــد.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری شهرستان کاشان 
گفت: پس از بررسی پرونده و ارزیابی شاخص ها در 
نشست شورای انتخاب شهرها و روستاهای ملی 
صنایع دستی که ســالی یک بار برگزار می شود، 
کاشان با کسب حد نصاب نمره به عنوان شهر ملی 
نساجی سنتی معرفی شد.محسن جاوری، ترویج 
و توسعه صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، 
میراث فرهنگی، صادرات و میزان فعالیت تشکل 
های غیر دولتــی در شــهرها و روســتاها  را از 
شــاخص های مورد توجه شــورا برای ثبت ملی 
دانست و افزود: در مرحله بعد که شهرها و روستاها 
به عنوان شــهر جهانی صنایع دستی معرفی می 
شوند، کاشان می تواند به عنوان نامزد شهر جهانی 
نساجی سنتی باشــد.وی گفت: در حال حاضر 
کاشان 43 کارگاه شــعربافی، زری بافی، مخمل 
بافی، زیلو بافی و چادر شــب بافی فعال دارد که 
بیش از 8۰ نفر در ایــن کارگاه ها فعالیت هنری 
دارند و موفق به کسب 11 نشان بین المللی و 33 

نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شده اند.

 آران و بیدگلی ها روزانه
 35 تن زباله تولید می کنند

شهردار آران و بیدگل با بیان  آران و بیدگل
اینکه این شهرداری ازلحاظ فناوری اطالعات در 
وضعیت مطلوبی نیست، گفت: هر شهروند آران و 
بیــدگل روزانه 35 تــن زباله تولیــد می کند و 
شــهرداری هرمــاه 1۰۰ میلیون تومــان براي 
جمع آوری آن هزینــه می کند. رضــا رمضانی 
کارآمدی کردن شهرداری را اولین دغدغه خود در 
مدیریت شهری دانست و گفت: در بحث توسعه 
آران و بیدگل، ایجاد ســاختار منسجم مدیریت 
شهری تا رسیدن به اســتانداردهای قابل قبول 
شهری الزم است.شهردار آران و بیدگل، رقابت بین 
نواحي شهرداري آران و بیدگل را رقابتي روبه جلو 
دانست و گفت: نواحي شــهرداري آران و بیدگل 
براي پیشرفت و توسعه خود حرکت ساکن و ایستا 
ندارند و هرکدام از نواحي نباید از نواحی دیگر عقب 
بماند.رمضانی تصریح کرد: هریک از نواحي در هر 
پارامتري ضعیف باشد ضمن تالش مضاعفي که 
انجام خواهد داد باید به او کمک کرد تا خودش را 

به سطح ناحیه دیگر برساند.

»نجف آباد« به عنــوان یکی از قطــب های مهم 
کشاورزی و باغداری در اصفهان شناخته می شود؛ 
شهرستانی که به علت دارا بودن وضعیت مناسب 
در زمینه پــرورش پرندگان، صنعــت و باغداری 
می توانست به یکی از قطب های اقتصادی استان 
تبدیل شــود؛ اما همواره طی ســال های گذشته 
وضعیت اشــتغال و کار در آن از حد نرمال استانی 
پایین تر بوده اســت. این مســئله موجب شده تا 
بارها امام جمعه و سایر مســئوالن این شهرستان 
هشــدارهای جدی را از تریبون های رسمی اعالم 
کنند؛ هرچند به نظر می رسد در بدنه مدیریتی این 
شهرستان عزم جدی برای رفع این معضل تا کنون 
وجود نداشته است. در ســال های اخیر بسیاری از 
کارگاه های این منطقه تعطیل شده و خشکسالی نیز 
کشاورزان و باغداران این ناحیه را دچار ضرر و زیان  
کرده اســت. اگر چه اخبار برگزاری نشست هایی 
در کارگروه اشتغال این شهرســتان مرتبا مخابره 
می شود؛ اما به نظر می رسد که این جلسات بیشتر 
تشریفاتی و کمتر با دستاوردهای عملی همراه بوده  
اســت. همراه نبودن بانک ها با شبکه اشتغال زایی 
در این شهرستان از جمله مهم ترین چالش هایی 
اســت که نجف آباد را امروز دچار بحران بیکاری 
کرده است. این مســئله را معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان نیز 
مطرح و نسبت به عملکرد بانک ها در این شهرستان 

در زمینه جذب اعتبارات اشــتغال انتقادات تندی 
را اظهار کرد.وی با گالیه از خواب بودن بانک های 
نجف آباد در عرصه اشــتغال زایی افزود: شهرستان 
نجف آباد در بحث اشــتغال زایی از وضعیت خوبی 
برخوردار نبوده و دارای نرخ بیکاری 13/1 اســت 
 که شایســته یک شهرســتان با فرمانداری ویژه 

نیست.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری اصفهــان از عــدم جــذب اعتبارات 
اشتغال زایی خبر داد و گفت: شهرستان نجف آباد از 
5/5میلیارد تومان اعتبارات اشتغال زایی در بخش 

روستایی تنها 5 طرح سهمیه داشته و در طرح های 
معرفی بــه بانک رتبــه هفتم اســتان اصفهان را 
داراست؛ همچنین این شهرستان در انعقاد قرارداد 
رتبه ۲3 اســتان اصفهان را دارد.وی خاطرنشــان 
کرد: چرا باید شهرستانی که در بحث کشاورزی و 
صنعت در رتبه های باالی استان اصفهان قرار دارد، 
تنها در یک بانک که مربوط به کشاورزی است، از 
39 طرحی که ارائه شده دو مورد در دست انعقاد و 
یک مورد پرداختی داشته باشد؟شجاعی، عملکرد 
سیستم ثبت طرح های اشتغال زایی در شهرستان 
نجف آباد را فعال عنوان کرد و اذعان داشت: در طرح 

کارورزی با وجود دارا بودن 4۰ هزار دانشــجو در 
شهرستان نجف آباد، تعهد این شهرستان 318 نفر 
بوده که تنها 17 نفر به صنایع معرفی شــدند و در 
بحث اشتغال فراگیر 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیده 
شده که با وجود دارا بودن هزار و 6۰۰ واحد صنعتی 
در این شهرســتان، تنها 3 میلیــارد تومان جذب 
شده است.وی با انتقاد از اینکه یکی از معضالت در 
عدم اجرایی شدن طرح ها تنها »ان شاءا...« گفتن 
مسئوالن است، تصریح کرد: »ان شاءا...« به معنای 
وعده دادن های توخالی بــه درد مردم نمی خورد، 
 باید در طرح های ارائه شــده زمان دقیق به مردم

ارائه داد.
معاون اقتصادی و توســعه منابع استانداری درباره 
مصوبات شهرستان که در این جلسه تصویب شد، 
یادآور شد: مطالبات گازســوزان ظرف یک هفته 
پیگیری شــود، واگذاری معادن حتمــا با حضور 
فرمانداران هر شهرســتان صورت گیرد، سیستم 
فاضالب شــهرک صنعتی ظرف یک هفته تعیین 
تکلیف شــود و آب رســانی به بخش مهردشت از 
کاشان بعد از شــهریور ماه و راه اندازی کامل خط 
کاشــان، پیگیری شــود.وی در پایان با تاکید بر 
برگزاری هر 3 روز یک بار جلسه برای بحث اشتغال 
شهرســتان نجف آباد بیان کرد: فرماندار نجف آباد 
موظف اســت هر 3 روز یک بار جلسه اشتغال زایی 
برگزار کرده و گزارش آن را به دفتر ارســال کند؛ 
هم چنین دهیاری ها و بخشــداری ها باید در ارائه 

طرح های اشتغال زایی فعال تر شوند.

وضعیت اشتغال در نجف آباد بحرانی است

شــهردار اردســتان با بیان اینکه در زیر شــهر  اردستان
اردستان یک شــهر زیرزمینی وجود دارد، گفت: شهر زیرزمینی 
اردستان شبیه شهر زیرزمینی نوش آباد است؛ اما میراث فرهنگی 
نمی گذارد ما آن را اعالم کنیم. این شــهر زیرزمینی را شناسایی 
کرده ایم و حتی تعدادی راه  زیرزمینی از منازل مردم به این شهر 
راه دارد. محســن حیدری در خصوص طرح بازآفرینی و حواشی 
میراثی به وجود آمده پیرامون آن در شهرستان اردستان، اظهار 

کرد: طرح بازآفرینی شهری در دولت یازدهم و دوازدهم مصوب و 
پیگیری شده که در ســطح استان و شهرســتان ها و به دبیری 
شهردار شهرستان مرکزی اجرایی می شود و اردستان در این طرح 
یکی از شهرهای پیشــرو در اســتان اصفهان بوده که هم از نظر 
طراحی و هم اجرا با بررسی همه جوانب تاکنون پیشرفته است.
حیدری با بیان اینکه طبق قول هایی که به میراث فرهنگی داده 
بودیم حتی به کاروانسرای مخروبه جنب مسجد نیز دست نزدیم، 

تاکید کرد: حتی ما پا را فراتر از قول هایمان گذاشتیم و به عمق هم 
نرفتیم چراکه احساس می کردیم در عمق مناطق شهری اردستان 
به خصوص در اطراف مسجد جامع امکان وجود مناطق باستانی 

هست.
وی ادامه داد: اطمینان داریم که در زیر شــهر اردستان یک شهر 
زیرزمینی وجــود دارد و در خصوص آن با پژوهشــکده میراث 

فرهنگی نامه نگاری هایی صورت گرفت و منتظر مجوز هستیم. 

شهردار اردستان مطرح کرد:
شناسایی یک شهر زیرزمینی در اردستان

وقتی بانک ها خواب هستند؛

سمانه زاغی نژاد

ابالغ راي
5/400 شماره دادنامه: 9709976836500585 شماره پرونده: 9609986836501384 
شماره بايگاني شعبه: 961562  خواهان: آقاي امير محمد رشيديان درچه فرزند غالمرضا به 
نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خيابان آتشگاه خ قدس محله گلستان کوچه 36 کوچه 
صدرالدين آخر کوچه درب طوسي رنگ کدملي 1273672712 کدپستي 8186956711 
، خوانده: آقاي غالمرضا رشيديان درچه فرزند حسين به نشاني مجهول المکان، خواسته: 
درخواست صدور حکم رشد، گردشکار: دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده  و با 
اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقاي امير محمد رشــيديان درچه فرزند غالمرضا به طرفيت آقاي غالمرضا 
رشيديان درچه فرزند حسين به خواسته صدور حکم رشد دادگاه با توجه به جامع محتويات 
پرونده از جمله مصاحبه و نظريه پزشکي قانوني به شماره 2035-1397 مورخ 97/3/19 
که اجمااًل رشد وي را محرز دانسته اســت و با توجه به نظر موافق مشاور قضايي لذا رشد 
وي بنظر دادگاه محرز است به اســتناد ماده 1210 قانون مدني با پيشنهاد مزبور موافقت و 
حکم به رشيد بودن نامبرده صادر و اعالم مي گردد اين راي ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان است.  م الف: 217640 شعبه 5 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد قدوسي( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

5/418  شماره درخواست: 9710463624700003 شماره پرونده: 9709983624700111 
شــماره بايگانــی شــعبه: 970121 در خصوص پرونده کالســه 970121 شــعبه اول 
بازپرسی اردستان نســبت به قســمتی از شــکايت آقای قدرت اله جنتی عليه سيف اله 
خرسندی کوهانستانی فرزند حســن داير بر کالهبرداری قرار منع تعقيب صادر شده است 
 مراتب با توجه به مجهول المکان بودن متهم از طريق انتشــار آگهــی اعالم می گردد.  
م الف: 224408 شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 

)71 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/419  آقای ميثم افشاری دارای شناسنامه شــماره 392 به شرح دادخواست به کالسه 
480/97 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تيران از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان اعظم افشاری اسفيدواجانی به 
شناسنامه 5523 در تاريخ 97/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حميدرضا افشــاری، ش.ش 22878، 2- مجيد افشاری، 
ش.ش 9351، 3- ميثم افشاری، ش.ش 392، 4- سعيد افشاری ،ش.ش 13335 فرزندان 
ذکور متوفی می باشند 5- زهرا افشــاری، ش.ش 33046، 6- منصوره افشاری، ش.ش 
1080081909 فرزندان اناث متوفی می باشند و به متوفی به غير از نامبردگان فوق ورثه 
ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 224230 احمدی 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تيران  )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/420 شماره ابالغنامه: 9710106793702829 شماره پرونده: 9709986793700412 
شماره بايگانی شعبه: 970413  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
اسماعيل شمس فرزند علی، خواهان آقای افشين فالحتی دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای اسماعيل شمس به خواسته مطالبه ســفته  مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه 
شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709986793700412 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/06/26 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک 
ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 224090 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/421 شماره ابالغنامه: 9710106793802855 شماره پرونده: 9509986793801391 

شماره بايگانی شعبه: 951394  خواهان آقای قربانعلی کريمی مفرد جونقانی با وکالت خانم 
ام البنين مهدوری دادخواستی به طرفيت خوانده آقايان مسيب بهرامی، رضا و مصطفی هر 
دو انصاری به خواسته انتقال ســند  مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509986793801391 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ 1397/06/27 ســاعت 8/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 224086 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

5/422  شماره درخواست: 9710463740500008 شماره پرونده: 9509983741200270 
شماره بايگانی شعبه: 960941 شکات: 1- آقای مرتضی بخشيانی فرزند علی اکبر 2- آقای 
محمدرضا بخشيانی فرزند علی اکبر 3- خانم مرضيه جديدی فرزند محمد همگی به نشانی 
اصفهان فريدونشهر خ بسيج کوچه شمشاد 1 جنب اداره برق پالک 8، متهمين: 1- آقای 
محمد افضل هوشمند فرزند باخدا 2- خانم آرزو زهرايی منش فرزند فيروز 3- آقای مجتبی 
علی محمدی فرزند عزيز همگی به نشــانی اصفهان فريدونشــهر، اتهام: کالهبرداری، 
گردشکار: دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايــد. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام 1- آقای محمد افضل هوشمند فرزند باخدا کدملی 1754136672 فعاًل متواری داير 
بر مشارکت در کالهبرداری از طريق فريب شاکی و بردن مبلغ چهارميليون و پانصد هزار 
تومان پول  شکات 2- خانم آرزو زهرايی منش فرزند فيروز فعال متواری داير بر مشارکت 
در کالهبرداری از طريق فريب مالباخته و بردن مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار تومان 3- 
مجتبی علی محمدی فرزند عزيز داير بر ارتکاب مشارکت در کالهبرداری از طريق فريب 
مالباخته و بردن مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار تومان به شاکيان دادگاه از توجه به شکايت 
بدوی شاکيان و گزارش پليس و پرينت حساب شــاکيان مبنی بر تبادل پول و استعالمات 
بانکی و مخابراتی اتهام انتسابی را در خصوص متهمين رديف 1 و 2 وارد دانسته مستند به 
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداری هر يک از ايشان را 
به تحمل سه سال حبس تعزيری و رد مال موضوع کالهبرداری به شاکی محکوم می نمايد 
متهم رديف سوم با توجه به عدم دخالت در بزه مستند به ماده 265 از قانون آيين دادرسی 
کيفری تبرئه می گردد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و با انقضا فرجه مزبور ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم 
تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 223990 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهر 

فريدون شهر) جزايی سابق( )329 کلمه، 3 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول

5/423  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده کالسه 962609 ج/2 له آقای محمد صادق صالحی عليه خانم فاطمه شکوهی پور 
مبنی بر دستور فروش پالک 4248 بخش دو اصفهان در تاريخ 97/06/19 ساعت 11/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين جهت فروش شش دانگ 
ملک با مشخصات ذيل ملک مذکور طبق مدارک ارائه شده، دارای پالک ثبتی شماره 4248 
اصلی و پروانه ساختمان به شماره 4098 مورخ 58/05/18 با کاربری مسکونی می باشد. 
ملک دو بر بوده ليکن ناگونيا ) دارای قناسی( می باشد، مساحت عرصه بطور تقريبی 159 
متر مربع و اعيانی به مسا حت تقريبی 250 متر مربع با قدمت حدود 40 سال در دو طبقه و 
زيرزمين احداث گرديده، اسکلت ساختمان آجری، سقف تيرآهن و نمای ضلع جنوبی سنگ 
و ضلع غربی سيمانی می باشد. ديوارها گچکاری با پوشش کاغذ ديواری و نقاشی، ديوار راه 
پله گچکاری و نقاشی شده، کف دارای کف پوش از جنس موکت، دربهای داخلی چوبی و 
پنجره ها پروفيل آهنی می باشد. ديوار آشپزخانه تا نيمه کاشی و جنس کابينت، فلزی است، 
ديوار سرويس بهداشتی کاشی و کف سراميک گرديده، ملک مذکور دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد. بر اساس مندرجات پرونده شهرداری و نقشه های GIS، ضلع غربی و 
جنوبی محل دارای بر اصالحی می باشد. با توجه به موارد پيش گفته و بررسی ها و معاينات 
بعمل آمده و وضعيت فعلی بازار مسکن و لحاظ نمودن جميع جهات موثر در امر کارشناسی 

در زمان انجام ارزيابی، ارزش ملک مذکور به مبلغ 4/500/000/000 ريال معادل چهارصد 
و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعالم می گردد. اين ارزيابی شامل ديون و يا تعهدات احتمالی 
نمی باشد که اکنون در تصرف مالکانه خوانده و خانواده اش می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح فوق ارزيابی شــده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازديد و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. مطابق استعالم انجام شده هر کدام مالک سه دانگ مشاع بوده و وفق ماده 
10 آيين نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزينه عمليات اجرايی 
به نسبت به سهم هر يک از مالکين کســر خواهد شد. م الف: 224092 اجرای احکام 

حقوقی شعبه دوم اصفهان )425 کلمه، 4 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول

5/424  اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالســه 962459 ج/11 له خانم پروانه صالحی اورگانی و عليه آقای احمد 
صالحی مبنی بر مطالبه مبلغ 14 عدد ســکه بهار آزادی و 50 مثقال طالی 18عيار و مبلغ 
972/882/805 ريال وجه نقد و مبلغ 56/435/654 ريال بابت حق االجرای دولتی بابت 
محکوم به و هزينه های اجرايی در تاريخ 1397/6/19 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين خيابان شهيد نيکبخت جهت فروش 110 متر 
مربع)سهم( شش دانگ ملکی فاقد پالک ثبتی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی 
که ذيال درج شده است ملکی آقای احمد صالحی) عادی و بدون مالکيت رسمی( و اکنون 
در تصرف نامبرده می باشد توسط کارشناس رسمی به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبيــن خريد می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده 
شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. تسليم ملک مورد 
مزايده پس از پرداخت تمامی بهای آن صورت خواهد گرفت و هزينه های اجرايی برعهده 
محکوم عليه می باشد. اوصاف ملک مورد مزايده: به محل ملک به آدرس اصفهان خيابان 
زينبيه خيابان عمان سامانی کوچه 37 )لقمان( بن بســت بهزاد سومين منزل سمت چپ 
مراجعه گرديد که جزئيات بازديد به شرح ذيل ارائه می گردد. مشخصات منزل مسکونی: 
منزل مسکونی به آدرس فوق در زمينی به مســاحت حدود 110 متر مربع در يک طبقه با 
ديوارهای آجری باربر ســقف تيرچه بلوک فاقد نماسازی کف سازی حياط و سالن و اطاق 
خواب و پارکينگ به صورت بتنی آشپزخانه کاشی و سراميک و کابينت فلزی حمام و توالت 
کاشی و ســراميک دربهای داخلی چوبی و پنجره ها فلزی) درب حمام آلومينيومی( است.

ديوارهای سالن تا ارتفاع يک متر سراميک مابقی ديوار و سقف گچ و خاک و سفيد و ديوار 
اطاق خواب هم گچ و خاک و سفيد می باشد سيستم گرمايش بخاری و سرمايش يک عدد 
کولرآبی می باشد. منزل دارای انشعاب آب و برق و گازمی باشد و قدمتی حدود 15 سال دارد. 
زمين مذکور فاقد سند و پروانه می باشد و به صورت قولنامه ی دستی به تاريخ 1381/1/28 
معامله گرديده است و از آقای حاج مرتضی شيخان به آقای احمد صالحی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان واگذار گرديده است)تصوير پيوست(. نتيجه ارزيابی: 
با توجه به جميع جهات فــوق الذکر و وضعيت اعيانی موجــود در حال حاضر ارزش ملک 
معادل 912/000/000 ريال ارزيابی می گردد. ضمنا با توجه به عدم مالکيت رسمی محکوم 
عليه و عدم مشخص شــدن پالک ثبتی محل اين اجرا هيچگونه تعهدی در قبال انتقال 
 ملک نــدارد. م الف: 210002 اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 اصفهان )468 کلمه، 

5 کادر( 
ابالغ رای

5/402 کالسه پرونده 970029 شماره دادنامه: 9709976795500757-97/4/31 مرجع 
رسيدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عليرضا فريدنی به نشانی شهرک 
اميريه خ اول فرعی سوم پ 19، خوانده: بيژن رضا زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته:  
مطالبه مبلغ 159/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای عليرضا فريدنی فرزند علی به طرفيت خوانده 

آقای بيژن رضا زاده به خواســته مطالبه مبلغ 159/000/000 ريال بابت تسهيالت بانکی 
خوانده که ضمانت آن را نموده ام به انضمام مطلق خسارات قانونی و با توجه به محتويات 
پرونده و مدارک استنادی خواهان صورت جلسه مورخه 97/3/19 که خواهان مدعی گرديده 
ضمانت وام خوانده را نموده ام که بدليل عدم پرداخت اقســاط توســط خوانده مبلغ مورد 
خواسته از اينجانب اخذ گرديده است شورا با توجه به استعالم اخذ شده از بانک مهر اقتصاد 
به شماره  597 - مورخه 97/3/21 که حکايت از پرداخت مبلغ 155/000/000 ريال توسط 
خواهان دارد دعوی وی را وارد و ثابت دانسته و مســتندا به مواد 198-519-522 قانون 
آئين دادرسی مدنی و مواد 221-222 قانون مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يکصد و پنجاه و نه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و سيصد و هفت 
هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ مطالبه 97/1/28 
 لغايت وصول طبق نرخ شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن برعهده اجرای احکام شورا
می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صــادره غيابی ظرف 20 روز قابل 
واخواهی در همين شــعبه ســپس ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:217651 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/403 کالســه پرونده: 961669 شــماره دادنامه: 97/1/29-9709976797900118 
مرجع رسيدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: الهه محلوجی به نشانی 
اصفهان فلکه احمدآباد خ مفتح ســاختمان اداری اصفهان، خوانده: رضا قربانی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 29/500/000 ريال بابت دو فقره چک به انضمام 
مطلق خسارات قانونی و هزينه دادرســی و تاخير در تاديه، با عنايت به محتويات پرونده و 
نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی الهه محلوجی به طرفيت رضا قربانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 29/500/000 ريال وجه چک شماره 9407/854518-12 مورخ 95/4/27 
و 9407/854521-12 مورخ 95/5/5  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به دادخواست تقديمی تصوير مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول 
مستندات در يد خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اينکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه 
ای به اين شعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
صدور چک حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 29/500/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 1/763/750 ريال هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
95/5/5 به مبلغ 15/500/000 ريال و 95/4/27 به مبلغ 14/000/000 ريال تا تاريخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر واعالم می نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:217656 شعبه 45 مجتمع شماره 

يک شورای حل اختالف اصفهان ) 307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/425 آقای منصور ترکيان والشانی دارای شناســنامه شماره 41  به شرح دادخواست به 
کالسه  426/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان علی ترکيان والشانی به شناســنامه 745 در تاريخ 1397/4/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شهربانو امينی 
والشانی فرزند محمد اسحق، ش.ش 2 )همســر( 2- ناصر ترکيان والشانی فرزند علی، 
ش.ش 56 )فرزند( 3- منصور ترکيان والشــانی فرزند علی، ش.ش 41 )فرزند( 4- زهرا 
ترکيان والشــانی فرزند علی، ش.ش 8 )فرزند( 5- زهره ترکيان والشــانی فرزند علی، 
ش.ش 23 )فرزند( 6- بلقيس ترکيان والشــانی فرزند علــی، ش.ش 54 )فرزند( 7- ندا 
ترکيان والشــانی فرزند علی، ش.ش 30 )فرزند( 8- عفت ترکيان والشانی فرزند علی، 
ش.ش 1081 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 226139 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( ) 186 کلمه، 2 کادر(
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اقامت ۵۲ هزار مسافر تابستانی در مدارس 
چهارمحال

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال اظهار کرد:
 آغاز برداشت هلو

در چهارمحال و بختیاری
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت هلوی 
 پیشــرس از باغات اســتان چهارمحال، آغاز

 شد.
»ابراهیم شیرانی« ســطح زیر کشت باغات 
هلوی استان را سه هزار و ۳۶۰ هکتار اعالم و 
اظهار کرد: زعفرانــی و کاردی، از انواع هلوی 
پیشرس هســتند.  وی افزود: برداشت هلوی 
پیشرس از ســطح ۵۰۰ هکتاری از باغات تا 
آخر مردادماه در استان ادامه دارد و پس از آن 
برداشت هلوی دیررس از باغات آغاز می شود.

 شیرانی تصریح کرد: پیش بینی می شود که 
هفت هزار تُن هلوی پیشرس از باغات استان 
برداشت شود. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
استان خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری 
رتبه ششــم کشــور را در تولید هلو به خود 

اختصاص داده است. 

 مدیرکل امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری:

عشایر ساکن در »اردل« با 
کمبود آب شرب مواجه  شدند

مدیرکل امور عشــایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: عشــایر ساکن در شهرستان 

اردل، با کمبود آب شرب مواجه شدند.
»یحیی حســین پور« اظهار داشت: آبرسانی 
به عشــایر در شهرســتان اردل، با تانکر آغاز 

شده است.
وی عنوان کرد: بهســازی چشمه های تامین 
آب عشایر، از مهم ترین برنامه های امور عشایر 
در این استان است. مدیرکل امور عشایر استان 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشــترین 
طرح های آبرسانی به عشــایر در شهرستان 

اردل در حال انجام است. 
مدیرکل امور عشــایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: در حال حاضر عشایر در 
شهرستان های کوهرنگ، لردگان، اردل و کیار 
با مشکل کمبود آب شــرب مواجه شده اند.

وی ادامه داد:  ۷۰درصد چشــمه های تامین 
آب عشــایر در مناطق عشایری چهارمحال و 

بختیاری خشک یا کم آب شده است.

 جانشین مدیر حج و زیارت 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 بی اثر بودن نوسانات ارزی 
بر هزینه های حجاج ایرانی

جانشین مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه نوسانات ارزی تاثیری بر هزینه ها و قیمت 
کاروان ها نداشته است، ادامه داد: این هزینه ها قبل 

از گرانی دالر برای حجاج تهیه شد.
»ســعید محمدی« از اعزام حجاج چهارمحال و 
بختیاری به سرزمین وحی خبر داد و گفت: 4۳۶ 
زائر استان در قالب ســه کاروان طی ماه جاری به 
عربستان اعزام شدند. جانشین مدیر حج و زیارت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه حجاج 
یکی از کاروان های مدینه، در تاریخ 1۵ مردادماه 
جاری به عربستان اعزام شــدند و اکنون در شهر 
مکه هستند، افزود: سپس دو کاروان دیگر مدینه 
در تاریخ 1۷ و 18 مردادماه جاری به عربستان اعزام 

شدند و اکنون در شهر مدینه هستند.
وی اضافــه کرد: مــدت اقامت حجاج در کشــور 
عربستان یک ماه تعیین شده که با توجه به لیست 
پروازها، چهار تا پنج  روز بعد از عید قربان اســت.

محمدی با بیان اینکه نوســانات ارزی تاثیری بر 
هزینه ها و قیمت کاروان ها نداشته است، ادامه داد: 
این هزینه ها قبل از گرانی دالربرای حجاج تهیه شد.

 اجرای ۱۵۰ عنوان برنامه 
در هفته ازدواج

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
گفت: همزمان با هفته ازدواج، 1۵۰ عنوان برنامه 
با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی در تمام 

نقاط استان اجرا می شود.
»حمید کریمی« افزود: جشــنواره و نمایشــگاه 
ازدواج و خانواده، تجلیل از زوج های موفق، ایجاد 
کمپین رسانه ای ازدواج، نشست با سازمان های 
مردم نهــاد، ایجاد کمپیــن مشــاوره رایگان، 
جشــن های ازدواج دانشــجویی، برپایی کارگاه 
آموزشی برای جوانان در آستانه ازدواج و زوج های 
جوان و برگزاری نشست های تخصصی با حضور 
صاحب نظران از جمله برنامه های این هفته است.

به رغم اینکه وزیر بهداشــت در ماه گذشــته اعالم 
کرد که مشکلی برای تامین دارو نداریم و تحریم ها 
مشــکلی برای تامین دارو ایجــاد نخواهد کرد، اما 
افزایش قیمت ها در ماه های اخیر منجر به مشکل 
نقدینگی در جهت تامین داروها شــده است. این 
مشــکل عمدتا در میان دانشگاه های علوم پزشکی 
دیده می شود. بر همین اساس، سرپرست معاونت 
غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان 
کمبود برخی داروهای حیاتی و اساسی در ماه های 
اخیر، تامین این داروها را با توجه به کمبود نقدینگی 
دانشگاه، دشــوار عنوان کرد. این موضوع نه تنها از 
سوی دانشگاه ها مطرح می شود، بلکه شرکت های 
داروسازی نیز به این علت با بحران روبه رو شده اند. 
در همین رابطه  عضوکمیســیون بهداشت مجلس 
اعالم کرد: دانشــگاه های علوم پزشکی سهم دارو 
را در جای دیگــر هزینه کرده انــد؛ بنابراین هنوز 
شــرکت های پخش و داروخانه ها با مشکل کمبود 
نقدینگی برای تامین دارو مواجه هستند. وی تاکید 
کرد: مقرر شده ســازمان برنامه و بودجه، به زودی 
مبلغــی را در اختیار »بیمه ســالمت« قرار دهد تا 
با استفاده از آن، بخشی از مشــکالت حوزه دارو از 
جمله داروهای بیماران خاص برطرف شــود؛ البته 
دانشــگاه ها هزینه های خاص خود را داشته و باید 
هزینه هایی را بابت پرداخت حقوق و دســتمزد به 
برخی از شــرکت ها و گروه هایی که با آنها قرارداد 
می بندند، پرداخت کنند. به نظر می رسد مشکالت 
حاصل از باالرفتن قیمت دارو موجب شده تا مشکل 
نقدینگی در دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و 

بختیاری افزایش یابد.

»محمدباقر ملکپور« در این مورد اظهار داشــت: از 
ابتدای ســال 9۷ قیمت داروها افزایش یافته است؛ 
اما این رونــد، افزایش هرســاله 1۵ تا2۰ درصدی 
را نشــان می دهد که منطقی به نظر می رسد. وی 
کمبود برخی اقالم حیاتی و نبود نقدینگی را مشکل 
اساسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان در شــرایط کنونی دانست. ملکپور 
افزود: خرید دارو در گذشته از شرکت های دارویی 
به صورت مدت دار و اعتباری صورت می گرفت، اما 
با نوسان قیمت ارز، شرکت های دارویی به صورت 

نقدی، اقدام به فروش محصــوالت خود می کنند. 
وی ادامه داد: این درحالی است که بدهی دانشگاه 
به این شــرکت ها و عدم وصــول مطالبات معوقه 
از ســازمان های بیمه ســالمت و تامین اجتماعی، 
نقدینگی در مجموعه علوم پزشــکی را به شــدت 
کاهش داده است. این مسئول بیان کرد: در مواردی 
نیز که احتمال وقوع مشکالت اجتماعی نظیر تحصن 
و امتناع پزشــکان از ویزیت بیماران، دور از انتظار 
نیست، دانشــگاه ناگزیر به اختصاص اعتبارات به 
مطالبات معوقه جامعه پزشکی است و این امر تامین 

نقدینگی برای خرید دارو را از اولویت خارج می سازد. 
وی ادامه داد: در مواردی نیز بیمه سالمت از پذیرش 
نسخه برخی داروخانه ها به دلیل افزایش هزینه های 
بخش خصوصی این ســازمان بیمه گر خودداری 
کرده که همین موضوع، به مشکالت دارویی دامن 
زده است. ملکپور عدم تمایل داروخانه ها برای خرید 
داروهای گران قیمت و حیاتی، به دلیل ســوددهی 
کمتر نسبت به دیگر داروها و گاه کمبود تقاضا را از 
عواملی دانست که در وضعیت نابسامان بازار دارویی 

اخیر، بی تاثیر نبوده است.

نقدینگی؛ عامل بحران تامین دارو

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری از اقامت ۵2 
هزار مسافر تابستانی در مدارس چهارمحال خبر داد.

»بهروز امیدی« با اشــاره به اقامت ۵2 هزار مسافر تابستانی در 
مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار داشــت: از آغاز سفرهای 
تابســتانی تاکنون ۵2 هزار مســافر در قالب 14 هــزار خانواده 

در مدارس این اســتان اسکان داده شــده اند. مدیرکل آموزش 
و پرورش چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به اســکان مسافران 
تابستانی در 89 مدرسه این اســتان، اظهار داشت: 89 مدرسه با 
۷۰۰ کالس در 9 شهرستان چهارمحال و بختیاری وظیفه اسکان 
مســافران فرهنگی و غیر فرهنگی را بر عهــده دارند. وی اظهار 

داشت: خانه های معلم در شهرستان های مختلف این استان نیز 
پذیرای مسافران و گردشگران است. مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کالس های درس بر اساس 
تجهیزات درجه بندی شده اســت و در اختیار مسافران فرهنگی 

گذاشته می شود.

  مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:
اقامت ۵۲ هزار مسافر تابستانی در مدارس چهارمحال

مشکالت دارویی در چهارمحال و بختیاری تشدید شده است؛

ابالغ رای
5/404 کالسه پرونده: 960951 شــماره دادنامه: 97/1/29-9709976795700021 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید صادقی به نشانی 
اصفهان میدان مرکزی میوه و تره بار تاالر 12 غرفه 22، خوانده: نامدار بیژنی دشتپاگردی  
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چــک 277750-93/7/30 به مبلغ 
22/400/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرتبه صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سعید صادقی به طرفیت نامدار بیژنی 
دشتپاگردی به خواســته مطالبه مبلغ 22/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
277750-93/7/30 عهده بانک سپه شعبه خ خیام به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/1/18 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/1/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ 22/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســد چک 93/7/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 375/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
 و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:217862 شعبه 27 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان 

) 365 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/405 کالسه پرونده: 970134 شــماره دادنامه: 97/4/17-9709976796300614 
تاریخ رسیدگی: 97/4/10 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مهرداد جعفری طادی به نشانی اصفهان خ وحید با وکالت سید مصطفی ملکیان به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشــت غربی قبل از چهار راه گلزار ، خواندگان:  1- مریم 
سنقر زاده به نشــانی اصفهان خ کاوه خ غرضی خ ساکت اصفهانی کوچه 5 انتهای کوچه 
سمت راست درب قهوه ای طبقه اول کدپستی 8196918889، 2- اکبر فروتن پارسا به 
نشانی اصفهان اتوبان چمران خ چمران جنب 15 خرداد باطریسازی 110، 3- ابوالفضل 
صفاری به نشانی مجهول المکان، 4- فرحناز عسگری به نشانی اصفهان خ کاوه خ آزادی 
کوچه بهارستان پالک 5 کدپستی 8137686931، خواسته: مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال بابت رســید عادی و مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی 
آقای مهرداد جعفری طادی با وکالت آقای سید مصطفی ملکیان به طرفیت 1- خانم مریم 
سنقرزاده 2- آقای اکبر فروتن پارسا 3- آقای ابوالفضل صفاری 4- خانم فرحناز عسگری 
به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت رسید عادی و مبلغ 50/000/000 ریال 
 وجه چک به شــماره 9236/756975-12 مورخ 95/7/25 به عهده بانک ملی شــعبه 
خ شریف واقفی اصفهان به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و اصول بقای مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت از سوی 
بانک محال علیه و تصویر رســید عادی مورخ 95/2/14 ارائه شــده از سوی خواهان که 
امضا خواندگان در ذیل آن قرار دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده اند لذا شورا 
با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 

بابت اصل خواســته و مبلغ 1/554/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
که در خصوص چک از تاریخ سررسید چک موصوف 95/7/25 لغایت زمانی اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی و در خصوص رســید عادی از تاریخ توافق 95/2/14 لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  م الف:217850 شعبه 33 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 452 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5/406 کالسه پرونده 960786 شماره دادنامه: 9709976795000409تاریخ رسیدگی: 
97/4/24 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباسعلی 
مسیبی به نشانی اصفهان خ عالمه امینی غربی کوچه حق شناس بن بست استقالل پ 7، 
خوانده: حسن عباسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجور معوقه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای عباسعلی حسینی به طرفیت 
حسن عباسی به خواسته مطالبه اجور معوقه از تاریخ 96/8/15 لغایت 97/2/19 بانضمام 
مطلق خســارات قانونی، با عنایت بــه محتویات پرونده و مالحظه قــرارداد اجاره مورخ 
96/4/15 که توسط خواهان ارائه گردیده و احراز رابطه استیجاری فیمابین اصحاب دعوی 
و استماع اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 97/2/19 و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و اینکه مشــارالیه هیچگونه دلیل و مدرک موثر و 
یا الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت شورا خواسته خواهان را ثابت 
تشخیص و مستندا به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55/200/000 ریال 
بابت اجور معوقه از تاریخ 96/8/15 لغایــت 97/2/19 و مبلغ 840/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/1 لغایت زمان وصول 
محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف مدت 
20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:217847 شعبه 20 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/426 شماره پرونده: 139704002121000159/1 شماره بایگانی پرونده: 9700219 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000034 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700219 بدین وســیله به محمد علی صفاری خوزانی، نام پدر: غالمرضا، تاریخ تولد: 
1314/08/03 شماره ملی: 1141375151 شماره شناســنامه: 7757 به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی جنب گز بوعلی ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر 
جهت وصول مبلغ 247/896/000 ریال به اســتناد رای کمیسیون ماده 77 شهرداری به 
شماره 95/7204-1395/5/18 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9700219 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/3/24 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 224395 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/427 شماره پرونده: 139704002121000267/1 شماره بایگانی پرونده: 9700350 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000037 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700350 بدین وســیله به آقای روح اله شکرانی کوشــکی، نام پدر: حسن، تاریخ تولد: 
1358/01/01 شماره ملی: 1141890151 شماره شناسنامه: 79 به نشانی  کوشک بلوار 
امام خیابان آتش نشانی جنب آتش نشــانی ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی 
شهر جهت وصول مبلغ 836/000/000 ریال به استناد چک شماره 941/04187483-

1397/3/24 بانک پست بانک علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9700350 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/5/4 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 224397 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/428 شماره پرونده: 139704002121000196/1 شماره بایگانی پرونده: 9700259 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000036 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700259 بدین وســیله به آقای جعفر رضائــی آدریانی، نام پدر: محمــد، تاریخ تولد: 
1354/06/01 شماره ملی: 1140687816 شماره شناســنامه: 3506 به نشانی خمینی 
شهر بلوار امیرکبیر پ 109 آدرس دوم: خمینی شهر منظریه فیض االسالم پ 13 واحد 2 
ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ 57/000/000 ریال 
به استناد چک  شماره 0481/569799-1397/1/25 و 1396/11/25-0481/569798 
بانک صادرات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700259 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/13 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. م الف: 224398 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/429 شماره پرونده: 139704002121000217/1 شماره بایگانی پرونده: 9700287 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000035 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700287 بدین وســیله به محمد شــریفیان خوزانی، نــام پدر: اســمعیل، تاریخ تولد: 
1337/04/09 شماره ملی: 1140355759 شــماره شناسنامه: 10250 به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران خ البرز کوچه مهتاب 9 غربی ابالغ می شود که شهرداری مرکزی 
خمینی شهر جهت وصول مبلغ 20/000/000 ریال به اســتناد چک شماره 728804-
1396/12/20 بانک تجارت علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9700287 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/24 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 224399 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/430 شماره پرونده: 139704002121000247/1 شماره بایگانی پرونده: 9700323 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000039 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700323 بدین وســیله به آقــای محمد رضائی آدریانــی، نام پدر: رضــا، تاریخ تولد: 
1341/01/01 شماره ملی: 1140677381 شماره شناســنامه: 2445 به نشانی خمینی 
شــهر خ امیر کبیر داخل کوچه 81 واحد صنفی حوله بافی ابالغ می شــود که شهرداری 
مرکزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ 12/115/500 ریال به استناد رای کمیسیون ماده 
77 شهرداری به شماره 97/2/1636-1397/2/20 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9700323 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/5/4 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 224401 یزدانی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()169 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ اجرائیه
5/432 شماره پرونده: 139704002121000219/1 شماره بایگانی پرونده: 9700289 

شــماره آگهی  ابالغیه: 139703802121000038 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9700289 بدین وســیله به آقای ســتار صفاری خوزانــی، نام پدر: اصغــر، تاریخ تولد: 
1366/06/11 شماره ملی: 1142350908 شــماره شناسنامه: 13607 به نشانی خمینی 
شهر گاز دوم کوچه بهشاد ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول 
مبلغ 1/905/405/000 ریال به استناد چک شماره 1828227/33-1397/2/23 بانک 
ملت علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9700289 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/24 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. م الف: 224402 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )واحد اجرای اسناد رسمی()160 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

5/431 آقای علی باز امان الهی دارای شناســنامه شــماره 1033  به شرح دادخواست به 
کالسه  424/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهاب امان الهی به شناسنامه 1130422178 در تاریخ 1396/10/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی باز 
امان الهی فرزند علی همت، ش.ش 1033 )پدر( 2- اشرف مهدور فرزند رضا قلی، ش.ش 
6 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 224276 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( ) 134 

کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره 
سهامی خاص به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 

14004027944
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : علیرضا اعالمــی زواره به کد ملی 
1189592576 و مهدی اعالمی زواره به کد ملی1189412829 
و حیدر علی شریفی به کد ملی 1111579873 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. امیر 
غفاری ده آبادی به کد ملی 0076840603 به سمت بازرس اصلی 
و رضا شریفی کلیشادی به کد ملی1110658885 به سمت بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیرالنتشار زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زواره )214168(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه ملی 10260243777 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/17 حمید 
تباشیری اصفهانی به شماره ملی 1287926770 و احسان اعتماد به شماره ملی 
1950692930 و مرتضی فرزانه وشاره به شــماره ملی 119612944 به عنوان 
اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)217755(

فرزانه رحیمی
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 شیوع 61 درصدی اضافه وزن
 و چاقی در اصفهان

کارشناس مســئول بهبود تغذیه دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با اعالم اینکه ۵۲ درصد عامل 
اصلی بیماری هــای قلبی، عروقی و ســرطان، 
استفاده از نمک است، گفت: بر اساس آمار تقریبا 
۳۰ تا ۴۰ درصد میان وعده های روزانه خانواده ها 
شکالت و شیرینی جات است که مصرف بیش از 
حد اســتاندارد قند ابتال به بیماری های چاقی، 

دیابت و فشار خون را به دنبال دارد.
 ســکینه جعفری تصریح کرد: بر اساس آخرین 
آمار که به ســال ۹۰ بر می گردد، میزان مصرف 
لبنیــات در خانواده ها بین ۸۴.۹ درصد اســت.

کارشناس مســئول واحد بهبود تغذیه معاونت 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بیان 
داشــت: میزان ابتال به دیابت در ســنین باالی 
۲۵ ســال در اصفهان ۱۱.۶ درصد است و میزان 
کلســترول خون باال حــدود ۴۶ درصد اســت 
همچنین شــیوع اضافه وزن و چاقی حدود ۶۱ 

درصد در بین مردم اصفهان ثبت شده است.

جذب ۲۵ هزار دانشجو از مهر 
امسال در دانشگاه فرهنگیان

رییس دانشگاه فرهنگیان کشور اظهار داشت: هر 
ساله دانشــگاه های فرهنگیان در سراسر کشور 
ظرفیت جذب ۲۵ هزار دانشــجو را داشته است؛ 
اما اینکه چرا در ســال های گذشــته این اقدام 
صورت نمی گرفته به مدیران قبلی بر می گردد.
حسین خنیفر بیان داشت: از امسال توانستیم به 
اندازه ظرفیت آموزش و خالی که در دانشگاه های 
فرهنگیان وجود دارد، دانشجو جذب کنیم و اگر 
به مدت ۵ سال، هر سال ۲۵ هزار دانشجو در این 
دانشگاه تعلیم معلمی ببینند به طور قطع دیگر 
کمبود معلم نخواهیم داشــت.رییس دانشــگاه 
فرهنگیان کشــور با اعالم اینکــه معلمی که از 
طریق دانشــگاه فرهنگیان آموزش ببیند ضمن 
اینکه ۴ سال سابقه آموزش دارد و استخدام وی 
حتمی خواهد بود، اضافه کرد: در مدت ۴ ســال 
حقوق هم دریافت می کند و نســبت به معلمی 
که از طریق دانشــگاه های دولتی رشته تربیت 
معلمی را انتخــاب می کنــد دارای مزیت های 
بیشتری اســت.وی با اعالم اینکه تمام معلمان 
فارغ التحصیل دانشــگاه فرهنگیان در سراســر 
کشور استخدام شدند و معلم بیکار نداریم، گفت: 
 طی هفــت ماه ۴۳ هــزار فرصت شــغلی ایجاد 

کردیم.

ساخت دهکده سالمت 
بازنشستگان کلید خورد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید 
بر اهمیت سالمت و پیشــگیری از بیماری های 
بازنشستگان تحت پوشــش، اظهار داشت: طرح 
ایجاد و ساخت دهکده سالمتی برای بازنشستگان 
و ســالمندان یکی از برنامه هایی اســت که در 
صورت همکاری اســتانداری و شهرداری تهران 
در یکی از مناطــق ۲۲ گانه می تــوان اجرایی 
کرد.جمشــید تقــی زاده تصریح کــرد: یکی از 
مشکالتی که بازنشستگان در این دوره جدید از 
زندگی خود با آن مواجه هستند، مسائل درمانی 
و ســالمت اســت و ایجاد یک دهکده سالمت 
 که جزو شاخصه های توســعه شهری محسوب
 می شود، می تواند به ارتقای سالمت این بخش 
از جامعه کمک کند. وی یادآور شــد: در صورتی 
که استانداری و شهرداری تهران نسبت به تامین 
زمین برای این طرح همــکاری کنند، صندوق 
بازنشستگی کشــوری می تواند ساخت دهکده 
ســالمت را کلید بزند. ضمن اینکــه در صورت 
ابالغ رییس جمهــور می توان این طــرح را در 
سایر استان های کشور با همکاری استانداری ها 
اجرایی کرد. تقی زاده اظهار داشت: طرح ساخت 
دهکده ســالمت بازنشســتگان ضمن توجه به 
ارتقای ســالمت بازنشســتگان می تواند زمینه 
پیشگیری از بیماری ها، افزایش نشاط اجتماعی، 
باال رفتن امید به زندگی، مشــارکت و ارتباطات 
اجتماعی، دوری از انزوا و افســردگی، توســعه 
گردشگری سالمت، ایجاد اشــتغال مستقیم و 
 غیرمستقیم و بسیاری آثار مثبت دیگر را فراهم

 کند.

عکس  روز 

گسترش مدارس قرآنی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

جشن سنتی عروس و 
دامادهای بندری

مراسم حنابندان یکی دو شــب قبل از عروسی 
شروع و شب آخر ختم می شود. بدین ترتیب که 
عده ای از نزدیکان عروس و داماد طی مراســمی 
دست و پای عروس و داماد را با خمیر حنا رنگین 
می کنند. در شب حنابندان یک بشقاب حنا از خانه 
عروس به خانه داماد و متقابال یک بشقاب حنا از 

خانه داماد به خانه عروس فرستاده می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان مطرح کرد:

روش های عجیب شکارچیان 
برای شکار پرندگان شکاری

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان 
با اشاره به رهاســازی یک عقاب صحرایی در 
شهرســتان لنجان اظهار داشــت: این عقاب 
صحرایی با توجه به اطالع رسانی های مردمی 
مبنی بــر نگهداری در یک منزل مســکونی با 
همکاری نیروی انتظامی در فوالدشهر کشف 
شــد. مرتضی جمشــیدیان با بیان اینکه این 
پرنده شکاری پس از تیمارهای الزم و اطمینان 
از قدرت پرواز در زیستگاه های لنجان رهاسازی 
شد، ابراز داشت: عقاب شکاری در زمره پرندگان 
حفاظت شــده قرار دارد و نگهداری و شــکار 
آن مشــمول مجازات اســت و بر این اساس 
فرد متخلف بــرای گذراندن مراحــل قانونی 
به مراجع قضائــی تحویل داده شــد.فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
با اشاره به شیوه های ســخت و عجیب به دام 
انداختن این پرندگان شکاری تاکید کرد: برخی 
شــکارچیان از روش ها و تله هایی برای شکار 
استفاده می کنند که به راستی عجیب است به 
نوعی که این امر به ذهن متبادر می شود که اگر 
این شکارچیان هوش خود را در جای دیگری 
استفاده می کردند شاید به جایگاه های بلندی 

دست می یافتند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان لنجان خبر داد:

پلمب یک واحد آلوده کننده 
محیط زیست در لنجان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
لنجان از پلمب یک واحد آلوده کننده محیط 
زیست در لنجان خبر داد.فاطمه محمدی گفت: 
از فعالیت همراه با آلودگی محیط زیست یک 
واحد متخلف در شهرستان لنجان جلوگیری 
شــد.وی افزود: ایــن واحد متخلــف به دلیل 
فعالیت همراه با آلودگی هــوا و توجه نکردن 
به اخطاریه های صادر شــده زیست محیطی با 
حکم قضائی پلمب شــد.رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان لنجان گفت: این واحد 
در زمینه دانه بندی شن و ماسه کوهی فعالیت 
داشت که گرد و غبار ایجاد شده از قسمت های 
سنگ شکن، سرند و نوار نقاله منجر به آلودگی 
هوا شده بود. وی گفت:  این واحد براساس حکم 

مراجع قضائی تا رفع آلودگی تعطیل است.

امضای تفاهم نامه سازمان محیط 
زیست با شورای عالی استان ها

 سازمان محیط زیست با شورای عالی استان ها 
برای ارتقای ســطح کیفی حفاظــت از محیط 
زیست و منابع طبیعي همسو با اصل ۵۰ قانون 
اساســي توافق نامه همکاري امضــا کردند.در 
هشتمین اجالس شورای عالی استان ها، مرتضی 
الویري رییس شــوراي عالي استان ها و عیسي 
کالنتري، رییس ســازمان حفاظــت از محیط 
زیست توافق نامه اي را در ۶ ماده به منظور جلب 
مشــارکت هاي مردمي، پرهیز از انجام موازي 
کاري و حفظ ســرمایه هاي عمومي در جهت 
تضمین حقوق محیط زیســت براي آیندگان 
امضا کردند. بر اساس این توافق نامه استفاده از 
ظرفیت های بالقوه و همکاری های دو جانبه برای 
افزایش حفاظت از محیط زیست صورت خواهد 
گرفت.همچنین ارائه برنامه های دراز مدت برای 
حفاظت از تنوع زیستی در زمینه آب ،هوا، خاک 
و پسماند در همه سطوح، تشکیل کمیته محیط 
زیست در شوراي عالي استان ها و همکاري در 
امر آموزش به شهروندان و روستاییان از جمله 

بند هاي این توافق نامه است.

محیط زیست

اخبار

رییس موسسه مهد قرآن کریم اصفهان از گسترش 
مدارس قرآنی در مقطع متوســطه اول خبر داد.

حسین خاکســار هرندی اظهار کرد: کارشناسان 
معتقدند حفظ قرآن در دوره دوم متوسطه با توجه 
به حجم زیاد دروس و تخصصی شدن آنها توصیه 
نمی شود . بهترین دوره برای حفظ قرآن متوسطه 
اول و همچنین پایه های پنجم و ششم است. از این 
رو مدرســه القرآن در این مقاطع اقدام به پذیرش 
دانش آموز کرده است.وی با اشاره به اینکه مدرسه 
القرآن از سال قبل شروع به فعالیت کرده و اکنون 
دومین ســال فعالیت خود را می گذارند، افزود: در 
حال حاضر دانش آموزان برای حضور در مدرســه 
القرآن باید ابتدا در یک مدرسه دیگر ثبت نام کنند 
و برای انجــام تحصیل در طول ســال تحصیلی با 
هماهنگی های صورت گرفته از طرف موسســه، 
در آنجا حضور نیافته و زمــان خود را در مهد قرآن 
بگذرانند.خاکساری هرندی با بیان اینکه موسسه 
مهد قرآن مراکز دیگری در پایه ابتدایی دارد که این 
مدارس به صورت غیر انتفاعی عام المنفعه فعالیت 

می کنند، گفت: این موسســه تا به حال موفق به 
تاسیس مدرسه در مقطع متوسطه اول نشده است؛ 
اما در نظر دارد برای سال تحصیلی آینده دو مدرسه 
در مقطع متوســطه اول، یکی دخترانه و دیگری 
پسرانه تاسیس کند.وی خاطرنشان کرد: افرادی نیز 
هستند که قبال به حفظ قرآن پرداخته اند و پس از 
آن با ورود به عرصه تحصیل در مدارس عادی، حفظ 
قرآن به فراموشی سپرده شده است از این رو  این 
موسسه قصد دارد مدرسه ای تاسیس کند که این 
افراد هم بتوانند در کنار حفظ به تثبیت محفوظات 

نیز بپردازند.

رییس موسسه مهد قرآن کریم خبر داد:

گسترش مدارس قرآنی در اصفهان
رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه بر اســاس برآورد وزارت 
آموزش و پرورش ۷۳ هزار و ۷۲ نفر دانش آموز ابتدایی 
در اســتان اصفهان الزم التعلیم هستند، اظهار کرد: از 
این تعداد ۷۲ هــزار و ۲۵۷ دانش آموز جذب مدارس 
شده و ۸۱۵ نفر نیز بالتکلیف هستند.نسرین باباپور با 
بیان اینکه تاکنون ۲۹۳ نفر از دانش آموزان بالتکلیف 
شناسایی شــده و هنوز جذب مدارس نشده اند، افزود: 
بیشترین دلیل بازماندگی از تحصیل این دانش آموزان 
مهاجرت بوده که بخشــی از این افراد اتباع هســتند، 
کودکان استثنایی آموزش ناپذیرو بیماران صعب العالج 
نیز بخشی دیگر از این دانش آموزان را شامل می شوند.

رییس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه شناسایی 
دانش آموزان تارک تحصیل در سال های اخیر افزایش 
داشته، افزود: درصد شناسایی در سال ۹۷_۹۶  ۹۹.۲۸ 
درصد و در ســال ۹۶_۹۵  ۹۹.۷۹ و در سال ۹۵_۹۴،  
۶۵.۲۸ بوده که نشان می دهد شناسایی دانش آموزان 
در ســال های اخیر رشد داشته اســت.وی همچنین 

به آمار تارکان تحصیل اشــاره کرد و گفت: در استان 
اصفهــان در دوره ابتدایی ۲۴۳۹ نفــر ترک تحصیل 
کرده اند که از این آمار یک هزار و ۹۴۷ نفر شناسایی و 
جذب شدند و  ۴۴۶ نفر باقی مانده یا به دالیلی فوت و یا 
خانواده از ادامه تحصیل آنها ممانعت می کند.باباپور با 
بیان اینکه با توجه به تصویب قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان در مجلس شورای اسالمی لیست کودکانی 
که خانواده از ادامه تحصیل آنها ممانعت کرده آماده و 
تحویل مراجع قضائی شده است، ادامه داد: با تصویب 
نهایی این قانون در شورای نگهبان این روند با جدیت 

پیگیری خواهد شد.

رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان: 

81۵ دانش آموز اصفهانی از تحصیل باز مانده اند

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان از سقوط تخته سنگ ۳ تنی از کوه خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه روز یکشنبه با مرکز ۱۱۵ تماسی 
گرفته شد مبنی بر گیر کردن فردی ۳۰ ساله زیر تخته سنگ ۳ تنی که از کوه سقوط کرده بود. غفور راستین افزود: مصدوم مردی ۳۰ ساله و راننده لودر معدن سنگ بود، 
این حادثه در معدن سنگ در ۳۰ کیلومتری زفره به سمت سجزی رخ داد. رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان عنوان کرد: شکم و اندام تحتانی 
مصدوم به طور کامل زیر سنگ بوده و در زمان رسیدن پرسنل اورژانس کامال هوشیار و پاسخگو بوده است، اقدامات درمانی از جمله سرم درمانی و اکسیژن درمانی برای 
وی آغاز و همچنین سر و گردن مصدوم حفظ شده بود.وی ادامه داد: پس از جا به جا کردن سنگ، مصدوم به علت از دست دادن ناگهانی خون و مایعات بدن، دچار ایست 

قلبی تنفسی شد، عملیات احیا به مدت ۳۰ دقیقه توسط پرسنل اورژانس انجام گرفت ولی موفقیت آمیز نبود و فرد آسیب دیده فوت کرد.

س
ژان
ور
ا

با مسئوالن

اعظم محمدی

چهره ای معصوم و نگاهی ملتمسانه  داشت که هر فرد 
و رهگذر را متاثر می کرد. »لیال« زن جوان ۲۰ ساله 
ای که  در سن ۹ سالگی به اجبار پدرمعتادش به عقد 
مردی که دو برابر سن او را داشت، درآمده بود و دیری 
نگذشت که  شناسنامه لیال ۱۰ ســاله با مهر طالق، 
سیاه شد. کودکی که هنوز مهر طالق اش خشک نشده 
بود پای سفره عقد مرد دیگری  که  لیال را برای زوجه 
سوم می خواست،  نشست تا تراژدی جدیدی را رقم 
بزند؛ داستان غم انگیزی از ظاهر بسیار آشفته و کمی 
عریان او که نشــان از مصرف باالی مواد مخدراست، 
هویداست. در حین گوش دادن به درد دل لیال ، با من 
تماسی گرفته شد،  بعد از تمام شدن مکالمه منتظر 
شنیدن  ادامه زندگی او بودم که با تردید امتناع کرد و 
گفت خسته ام می خواهم تنها باشم و خرامان خرامان 
دور شد. به یقین این صحنه فکر هر مخاطبی را برای 
چند دقیقه مشغول می کند به اینکه چرا این وضعیت 
نافرجام  بــرای این دختر یا تعــدادی از دختران در 

سنین کم باید اتفاق بیفتد و راه چاره چیست؟  
برای بررسی وجویا شــدن از وضعیت پیشگیری از 
اعتیاد زنان و دختران، به ســراغ معاون پیشــگیری 
اداره کل بهزیســتی اصفهــان رفتیم تــا عملکرد و 
 رویکرد این معاونت را از زبان محمد سعید محمدی 

بشنویم.
معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 

را معرفی کنید؟
معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان متشکل 
از چهار حــوزه اعــم از پیشــگیری از معلولیت ها، 
پیشگیری ازآســیب های اجتماعی، واحد مشاوره 
و خدمات، واحد پیشــگیری از اعتیاد و واحداطالع 
رسانی و تبلیغات اســت؛ لذا فعالیت این معاونت در 
حوزه پیشگیری از اعتیاد بحث مقابله با تقاضاست در 
حالی که بحث مقابله با عرضه مواد مخدر مربوط به 

نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

عملکرد این معاونت در کاهش میزان اعتیاد 
دختران به مواد مخدر چیست؟

بحث پیشگیری در ســطح اولیه با انتشار بسته های 
آگاهی رسانی، برگزاری نمایشگاه هایی در این زمینه 
واجرای برنامه های اجتماعی محور، بخشی از فعالیت 
های ما در زمینه پیشــگیری از اعتیاد به مواد مخدر 

بوده است.
برنامه های اجتماعی محور یا محله محورمعاونت 
شما  بیشتر در چه نقاطی از اصفهان، اجرا می 

شود؟
برخی افــراد از هر گونــه اطالع رســانی مکتوب و 
دیجیتالی محروم هســتند و یا خواهان توجه به این 
موارد نیســتند، معاونت پیشگیری برای جلب توجه 
این افراد در محالت برنامه هایی در قالب پیشگیری از 
اعتیاد به مواد مخدر را پیگیری و اجرا می کند که این 
نتیجه مطلوبی از آگاهی رسانی  و اجرای برنامه های 
فرهنگی در نقاط محروم و کم برخورداراصفهان دارد. 
در بحث درمان افرادی کــه دچار این معضل 

خانمان سوز شدند چه عملکردی داشته اید؟
روش های مختلفی برای درمان معتادان وجود دارد 
شــامل مراجعه به ۵۵ مرکز ترک اعتیاد در استان به 
صورت ســرپایی، بازتوانی زنان و دختران معتاد در 
۵۷ مرکز اقامت موقت )کمپ( در اســتان، دو مرکز 
جداگانه اجتماع درمان مــدارTC برای زنان و مردان 
در سطح استان، یک مرکز تحت ماده ۱۶  برای افراد 
خیابانی که با اختیارتام  به این مرکز معرفی می شوند، 
مرکز کاهش آسیب )DAC( که فرد قصد ترک ندارد 
ولی این مرکز برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد 
خدماتی را به آنان ارائه می دهد که میزان خطرانتقال 
و ابتال به بیمارهای پر خطر کاهش می یابد مثال توزیع 
سرنگ بین معتادان تزریقی که  انتقال بیمارهای پر 
خطر را کاهش می دهــد. همچنین  فعالیت تعدادی 
مراکزثابت DAC که تیم ســیار بــا مراجعه به محل 
تجمع معتادان، وسایل بهداشتی و پزشکی را با هدف 
کنترل و کاهش بیمارهایی پر خطر، توزیع می کند. 
همچنین وجود یک مرکز سرپناه شبانه برای اقامت 

موقت  بی خانمان که می توانند شــب را تا صبح  در 
این مرکزبگذرانند.

عالوه بر توزیع وسایل بهداشتی و پزشکی در 
محالت پرخطر  در بحث آموزش و اطالع رسانی 

نیزاقدامی داشته اید؟
بله، در خودروهای سیاری که در محالت پر خطر ثابت 
است، ضمن تعبیه یک سری وسایل، آموزش، کنترل 

و کاهش رفتارهای پر خطر نیز به افراد ارائه می شود.
معاونت پیشــگیری بــرای پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی به خصوص پیشگیری 
از اعتیاد به مواد مخدر چند محله از استان را 

محوریت قرار داده است؟
بالغ بر ۱۴۱ محله شــهری، ۷۵ محله روستایی، ۳۶ 
محیط کاری و ۱۶۹ مهد کودک را محوریت قرار داده 
ورویکرد این معاونت به عنوان یکی از سیاســت های 
اداره کل بهزیســتی اســتان، توســعه پیشگیری از 
آســیب های اجتماعی در محالت بیشتری از استان 

است. 

برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محالت شهر توسعه می یابد
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود«:

سقوط تخته سنگ، جان 
مرد 30 ساله را گرفت

رییس مرکز فوریت های پزشکی 
اصفهان:

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان مطرح کرد:
ارائه خدمات مشاوره ای، مهم ترین اقدام کاروان سالمت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به حضور کاروان سالمت جمعیت هالل احمر استان اصفهان در شهرستان سراوان، اظهار داشت: تا کنون بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از ساکنان شهرستان سراوان توسط 
پزشکان متخصص، عمومی و دندانپزشک داوطلب هالل احمر به طور رایگان معاینه و درمان شدند.محسن مومنی افزود: کاروان ســالمت با حضور ۴۱ نفر متشکل از پزشک و پیراپزشک داوطلب با تخصص های داخلی، 
عفونی، جراح عمومی، روانپزشک، روان شناس، مشاور، دندانپزشک، دامپزشک، پزشک عمومی، کارشناس شنوایی سنجی، کارشناس غربالگری و آموزش دیابت در قالب تیم های درمانی، فرهنگی، حمایت روانی، خبرنگار، 
مستندساز و کارآفرین از روز شنبه ۱۴ مردادماه کار خدمت رسانی در منطقه را آغاز کرده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه معاینه بیماران به صورت رایگان انجام می گیرد، گفت: بیش از ۵ 
هزار نفر از ساکنان شهرستان سراوان توسط پزشکان متخصص، عمومی و دندانپزشک داوطلب هالل احمر به طور رایگان معاینه و درمان شدند.وی ادامه داد: از زمان استقرار کاروان سالمت و نیکوکاری اعزامی هالل احمر 
استان اصفهان تعداد یک هزار و ۷۲۴ نفر توسط پزشکان عمومی، ۷۴۳ نفر توسط پزشکان متخصص، ۳۶۴ نفر توسط دندانپزشکان ویزیت رایگان شــده  و ۲هزار و ۳۴۵ نفر از خدمات پیراپزشکی کاروان بهره مند شدند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر ارائه خدمات درمانی و پزشکی توسط این کاروان، برای ۶۷۵ نفر خدمات غربالگری و آموزش دیابت، ۱۸۹ نفر معاینه فیزیکی- حرکتی توسط کارشناسان توانبخشی و برای ۱۵۶ نفر خدمات 
شنوایی سنجی ارائه شده است.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به دیگر اقدامات کاروان سالمت اظهار داشت: ارائه خدمات مشاوره ای به ۶۶۵ نفر، برگزاری کارگاه کارآفرینی و توانمندسازی برای ۶۳۳ 
نفر، ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به یک هزار و ۳۶۴ نفر و مشاوره مذهبی به ۳۱۸ نفر از ساکنین منطقه و توزیع ۹۱۷ بسته فرهنگی، ۳۵۹ جفت کفش، ۴۵۰ ثوب پوشاک و ۴۸۷ بسته لوازم بهداشتی از دیگر اقدامات 
کاروان سالمت جمعیت هالل احمر استان اصفهان است.وی بیان کرد: در طول خدمت رسانی این کاروان، ۴۰۶ نفر از ساکنان منطقه در کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی شرکت کرده، ۱۸۱ نفر آموزش پیشگیری 

از بیماری های شایع را فرا گرفته و به ۱۷۷ رأس دام های ساکنین منطقه خدمات دامپزشکی ارائه شد.
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بین الملل ایران،سفر نخست وزیر عراق به تهران را لغو کرد
پیشنهاد سردبیر:

تیرگی و خصومت ایجاد شــده میان ترکیه و ایاالت متحده آمریکا چند وقتی 
است که تیتر یک رسانه های خبری دنیاست. تیرگی روابط دو کشور در حال 
وارد کردن ضربه های جدی به اقتصاد ترکیه است و قیمت لیر این کشور در برابر 
دالر آمریکا هر روز افت فاحشی داشته است، ترکیه نیز در مقابل صحبت ها و 
رفتار تقابل جویانه ای از خود نشان می دهد. رویگردانی کامل ترکیه و آمریکا 
از هم بعید به نظر می رسد؛ چرا که این دو کشور  به عنوان شرکای استراتژیک 
هم در قالب ناتو فعالیت می کنند؛ هر چند که در یک دهه اخیر دیگر از آن ماه 
عسل روابط سیاسی میان آنها خبری نیست؛ اما تنش اخیر شاید بی سابقه ترین 

میزان از خصومت میان دو طرف باشد.
ترکیه و آمریکا از اتحاد تا جدایی

ترکیه از زمان پیوستن به ناتو در سال 1952 یکی از شرکای امنیتی مهم آمریکا 
بوده و رابطه این دو کشور در این مدت فراز و فرودهای زیادی داشته است. در 
زمان بحران در قبرس، ترکیه در اعتــراض به رویکرد آمریکا موافقت نامه دفاع 
مشــترک با آمریکا را لغو کرد و نیروهایش بیش از بیســت پایگاه و تاسیسات 
دفاعی آمریکا در اراضی ترکیه را به کنترل خود در آوردند. پس از آن اما در قالب 
ناتو همکاری های زیادی را با آمریکا و پس از آن با متحد اســتراتژیک اش در 
خاورمیانه یعنی »اسراییل« داشتند.  در زمان اوباما نیز روابط آمریکا و ترکیه در 
موجی از تنش ها و مسائل امنیتی به سر می برد هر چند در این مدت آمریکا به 
دلیل نزدیکی ترکیه و اسرائیل از مواضع این کشور حمایت های زیادی می کرد؛ 
اما پس از باال گرفتن مناقشات در خاورمیانه و به خصوص مصر و سوریه و اشتباه 
محاسباتی ترک ها، آمریکا حاضر نشد تا سهمی از معادالت امنیتی برای ترکیه 
قائل باشد. در سال های اخیر اما آمریکایی ها روی نقطه ضعف های این کشور 
یعنی »کرد«ها دست گذاشتند و با دادن نقشی مهم تر از ترکیه به گروه های 
معارض »کرد« در مقابله با داعش عمال رودرروی اردوغان ایستادند در حالی  
که ترکیه امیدوار بود با آمدن دونالد ترامپ، که در دوران انتخابات شعارهایی 
در تقویت و بازســازی روابط آمریکا و متحدان ســنتی این کشور در مناطق 
مختلف جهان سر داده بود، واشــنگتن در تنظیم سیاست های منطقه ای خود 
منافع آنکارا را بیش از پیش )دوران اوباما( مد نظر قرار دهد اما با آمدن ترامپ، 
اختالفات ترکیه و آمریکا عالوه بر ابعاد سیاسی به واسطه دامن زدن ترامپ به 
جنگ تجاری با جهان به موضوعات اقتصادی نیز گسترش یافت. روابط میان 
دو کشور از زمانی تیره تر شد که فرماندهان نظامی آمریکا فروش موشک های 
»پاتریوت« به ترکیه را نپذیرفتند و دادن هر گونه نقشی به ترکیه در نبردهای 
»موصل« در عراق و »الرقه« در سوریه را نپذیرفتند و نقش برجسته و مهم برای 
حمله به الرقه را به کردها دادند. این مسئله پس از بروز کودتای نافرجام »گولن« 

علیه اردوغان و مقاومت آمریکا در تحویــل دادن وی به دولت ترکیه موجی از 
بدبینی ها را در میان ترک ها و آمریکایی ها ایجاد کرد.

تهدید سیاسی، چرخش اقتصادی 
اخیرا اردوغان در مقاله خود در نیویورک تایمز هشــدار داد که تنش در روابط 
دو کشور آن قدر شدید شــده و مخاطرات به قدری باال گرفته که ممکن است 
ترکیه به دنبال دوستان و متحدان جدیدی باشد. وی در این مقاله نوشت: »اگر 
ایاالت متحده نخواهد به استقالل ترکیه احترام بگذارد و روشن شود که کشور 
ما با مخاطراتی مواجه است، آن گاه ممکن است شــراکت ما در خطر باشد.« 
ترکیه تهدید کرده است که اگر آمریکا از تهدید و تحت فشار قرار دادن ترکیه  
دست برندارد، اتحاد امنیتی با این کشور را لغو خواهد کرد. تهدید ترکیه برای 
بازبینی در روابط راهبردی با ایاالت متحده و غرب اگر بگوییم در ابعاد نظامی و 
امنیتی همچنان در آینده نزدیک علی رغم هشدارهای اردوغان اجرایی نخواهد 
شد؛ اما در بعد همکاری های سیاســی و اقتصادی، اتحاد آنکارا با قدرت های 
شرقی به ویژه چین کامال جنبه عینی و عملیاتی خواهد داشت. به گفته برخی 
از کارشناسان، چینی ها به راحتی می توانند جای خالی آمریکا را در ترکیه پر 
کنند؛ هر چند روسیه نیز در این زمینه بیکار نخواهد نشست. باوجود اقدامات 
و افزایش زمینه های اتحاد پکن- آنکارا که با سیاست های آمریکا حاصل شده 
است؛ اما همچنان برخی اختالفات سیاسی به عنوان موانع عمده پیشرفت این 
روند از سوی ناظران مطرح می شود که یکی از اصلی ترین آنها نگرانی های پکن 
از اویغورهای پیوسته به صفوف گروه های تروریستی در سوریه می باشد که در 
طول سال های گذشته از راه ترکیه وارد سوریه شده اند. هر چند این دو کشور 
به دلیل برخی از مناقشات امنیتی و نگرانی ها از جدایی طلبان در مرزهای خود 

راه درازی برای نزدیکی سیاسی و امنیتی دارند.
آیا ترکیه به یک تابو برای آمریکا هراسی تبدیل می شود؟

اینکه آمریکا تا چه حد می تواند بر ســر پیمان های نظامــی و امنیتی خود با 
 متحدانش باقی بماند، مسئله ای اســت که درآزمون بزرگ رویارویی با ترکیه
 می تواند تاریخ ساز باشد. در برهه حساس کنونی که آمریکا به شدت در حال 
مجاب کردن کشورها برای همراهی با تحریم ها علیه ایران است اینکه در نهایت 
روابط ترکیه و آمریکا به کجا ختم شود بسیار حیاتی می نماید. یکی از بازیگرانی 
که همراهی یا عدم همراهی اش با تحریم های ایاالت متحده می تواند بســیار 
مهم باشد، ترکیه است. هر چند آمریکا برای همراهی با ترکیه باید از جدی ترین 
مناقشات با این کشور مانند مســئله کردها در سوریه و آینده گروه تروریستی 
PKK درست بردارد که این مسئله در چشــم انداز فعلی روابط دو کشور بعید 
به نظر می رسد به همین دلیل ترکیه می تواند به یکی از همراهان جدی ایران 
در برابر تحریم های آمریکا تبدیل شود. این مسئله به خصوص در زمینه نفت 
می تواند معادالت آمریکا را به شدت دچار تنش کند. بیش از 50 درصد نیاز نفتی 

ترکیه توسط ایران تامین می شود و بنا بر آمار غیررسمی، ترکیه خریدار 
حدود 8 درصد مجموع نفت صادراتی ایران است که در صورت تقابل 

بیشتر این رقم می تواند به شدت افزایش یابد.
در نهایت اما برخی از کارشناسان معتقدند که روابط میان 

آمریکاو ترکیه اگر چه به مویی بند است؛ اما هیچ گاه 
گسسته نخواهد شد و آمریکا اجازه نخواهد داد تا 

این متحد اســتراتژیک برای همیشه به دامان 
کشورهای معارض با سیاست هایش یعنی 

روســیه و ایران بیفتد؛اگرچه در موضوع 
ســوریه، ترکیه و آمریــکا اختالفاتی 

دارند اما آمریکا با ترکیه در ســوریه 
هماهنگی بیشــتری دارد تا با ایران 
و روســیه، این فاکتوری است که 
ترکیــه می توانــد از آن به خوبی 
اســتفاده کند و آمریکا آن را در 
نظر دارد. از طرفی برای آمریکا 
بسیار مهم اســت که در منطقه 
خاورمیانه یک کشور غیر عرب 
را با خود همراه سازد.این نقش را 
پیش تر شاه پهلوی برای آمریکا 
ایفا می کــرد و امــروز برعهده 
ترکیه اســت. اگرچه عربستان و 
امارات، همبستگی هایی با آمریکا 
دارند و به دلیل همیــن اتحادها 

از امتیازاتــی هــم برخوردارند؛ اما 
آمریکا به ترکیه نیاز بیشــتری دارد. 

ترکیه، عضو ناتو اســت و پایگاه اصلی 
ناتو در ترکیه قــرار دارد به همین دلیل 

کنار گذاشتن ترکیه می تواند هزینه های 
امنیتی و نظامی ترک ها را به شدت افزایش 

دهد، از سوی دیگر تهدید شدید اردوغان علیه 
علیه آمریکا مبنی بر خروج از ناتو به دالیلی از جمله 

تمایل برای پایان ســریع این بحران مطرح شده است. 
هر چند به نظر می رسد با وجود  تمام خط و نشان های دو 

 طرف برای یکدیگر، آینده سیاسی روابط دیپلماتیک میان ترک و 
یانکی ها بسیار نامعلوم باشد.

»ملک سلمان« بر خالف سال های گذشته ترجیح داد تعطیالت پر زرق و برقش 
را به جای سواحل لوکس خارج، در منطقه ای گردشگری در  سواحل عربستان 
بگذراند؛ اگر چه این اقدام ملک ســلمان حرکتی تبلیغاتی در جهت حمایت از 
صنعت توریسم این کشور عنوان شد؛ اما در مقابل عده ای ترس از جنگ قدرت 
و کودتا علیه پادشاه را مانعی دانستند که  موجب شد تعطیالت الکچری سلمان 
این بار در سواحل داخلی عربستان سپری شود. این در حالی است که در سال های 
گذشته پادشاه عربستان تعطیالت بسیار الکچری را در زیباترین سواحل دنیا 
سپری می کرد. نشریه اسپانیایی »الوانگاردیا« در مطلبی مدعی شد که» هزینه 
تعطیالت پادشاه عربستان در سال گذشته معادل 1/5 درصد از کل درآمد این 

کشور از گردشگری خارجی اعالم شده است«.
سواحل بالی به بهانه اجالس سران عرب

سال گذشته، ملک سلمان به بهانه دیدار با برخی از سران مهم ترین کشورهای 
آسیایی به کشــورهای مهمی مانند مالزی، چین و اندونزی سفر کرد. طی این 
سفر ملک سلمان تعطیالت هفت روزه ای را در سواحل بالی در اندونزی گذراند. 
پادشاه عربســتان به همراه هیئتی  شامل 10 وزیر و 25 شــاهزاده، تعطیالت 
6 روزه ای را در این کشــور گذراند. گفته می شــود تعطیالت پادشاه عربستان 
و صدها عضو تیم همراه او در جزایر بالی اندونزی باعــث اجرای تدابیر امنیتی 
شدیدی از سوی اندونزی شده و مقامات این کشور را مجبور به اجرای یک شبه 
مانور نظامی کرده است. در جریان این تعطیالت دست کم 2500 نیروی پلیس 
و نظامی به همراه کشتی های جنگی در سواحل این جزایر وظیفه محافظت از 
پادشاه عربستان و همراهانش را به عهده داشتند. هواپیمای بویینگ 747 پادشاه 
عربستان در فرودگاه با پلکان طالیی مورد اســتفاده او قرار گرفت. قبل از پرواز 
هواپیمای سلمان، دو هواپیما محموله چند صد تنی بارهای او که شامل فرش، 

بشقاب و دو مرسدس بنز ضد گلوله بودند را به محل تعطیالت انتقال دادند.
مغرب؛ کشور مورد عالقه پادشاه سعودی برای تعطیالت

مغرب و ســواحل آن یکی از مورد توجه ترین مکان ها برای گذراندن روزهای 
تعطیالت خاندان سلطنتی عربستان است . مراسم ازدواج برخی از شاهزادگان 
نیز در »طنجه« شهر توریستی محل اقامت ملک سلمان در مغرب برگزار شده 
است. برخی از منابع از جمله مجتهد، افشاگر مشهور سعودی در توییتری مدعی 
شد» برای برگزاری مراسم ازدواج یکی از پسران ملک سلمان در طنجه اقامت 
گزیدند، هزینه ها به 4 تا 5 میلیارد ریال )بیش از 1 میلیارد دالر( رســید«. در 
سال های گذشــته »کاپ ســوارتیل« که یک منطقه گردشگری شامل نواحی 

ســاحلی و جنگلی اســت برای اقامت پادشاه 
در نظر گرفته می شد که شــامل ده ها اتاق در 
بزرگ ترین هتل های این شهر و نیز آپارتمان ها، 
ویالها و نیز صدها دستگاه خودروی لوکس می 
شود. سفر تفریحی ملک سلمان به مغرب تاثیر 

مثبتی در اقتصاد این کشور دارد.
تعطیالت دردسر ساز در پاریس

اگر چه ملک ســلمان کشــورهای نزدیک به 
عربســتان را برای گذراندن تعطیالت استفاده 

می کند؛ اما پادشاه این کشور 
در گذشــته تعطیالت دردسر 
سازی را در کشورهای اروپایی 
می گذرانــد. در ســال 2015 
ملک ســلمان برای گذراندن 
تعطیالت به سواحل خلیج ژوان 
در فرانســه رفت، برای اقامت 
همراهــان پادشــاه 400 اتاق 

در هتل هــای لوکس 
وی  »الکروازیــت 
کن« و 40 اتاق دیگر 
در »کاپ دانتیــب« 
رزرو شد. از جمله این 
تعطیالت می توان به 
اقامت چند روزه پادشاه 
عربســتان در سواحل 

»نیس« فرانسه اشاره کرد، در این تعطیالت  که در منطقه فالوریس واقع در 
سواحل دریاي مدیترانه بین دو شهر کن و انتي بیس گذرانده شد، قرق کامل 
ساحل توسط عرب ها خشم گردشگران محلی را به همراه داشت. طی این 
اقامت یک حریم امنیتی 300 متری برای اطراف ســاحل اختصاصی ملک 
سلمان ایجاد شده و به منظور آمد و رفت ایمن پادشاه 79 ساله عربستان و 
هیئت همراه او به ساحل در دوره اقامت 3 هفته ای در این منطقه، یک تونل 

امنیتی درست شده بود که داخل آن یک آسانسور قرار داشت. 
گفته می شود در این سفرها چیزی در حدود 1000نفر پادشاه را همراهی 

می کنند.

  عکس روز

پوشیدن »برقع« در افغانستان ممنوع شد

خبرگزاری فرانسه:
ایران،سفر نخست وزیر عراق به تهران را لغو کرد

فرانس پرس نوشــت:دفتر العبادی با اعالم اینکه برنامه ســفر وی به ترکیه 
همچنان برقرار اســت، مدعی شــد به دلیل شــلوغ بودن برنامه های 
نخست وزیر عراق، ســفرش به ایران لغو شده اســت.العبادی به دلیل 
موضع گیری های اخیر در قبال تحریم های آمریکا علیه ایران، از سوی 
تهران مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.یک منبع عراقی  به خبرگزاری 
فرانســه گفت که ایران ابتدا با درخواســت العبادی برای 
سفر به تهران موافقت کرده، اما کمی بعد این 
درخواست را رد کرده است. پیش از این بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه از برنامه سفر 

العبادی به ایران ابزار بی اطالعی کرده بود.

پاریس راز موافقت اسرائیل با ماندن »اسد« در قدرت را برمال کرد
یک دیپلمات فرانسوی از »موافقت« رژیم صهیونیستی با این گفته روس ها که باقی ماندن بشار اسد در قدرت یکی از تضمین ها برای خروج همه نیروهای ایرانی از 

سوریه است، خبر داد، همزمان  از جدیت پاریس در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 2021 سخن گفت.
»ماکرون« طی تماس تلفنی با »پوتین« گفت وگویی طوالنی درباره وضعیت سوریه داشت.این دیپلمات فرانسوی در عین حال گفت: فرانسه از سال 2017 

موضع گیری خود درباره کناره گیری اسد از قدرت را تغییر نداده و تاکید داشــته که این مسئله پیش شرط مذاکرات با دمشق نیست.منبع یاد شده ادامه 
داد: اسرائیل نارضایتی خود از تالش های مسکو برای راضی کردن نیروهای ایرانی جهت عقب نشــینی از ارتفاعات جوالن تا حدود 80 کیلومتر را به 

پاریس اعالم کرده و این اقدامات را ناکافی دانسته و خواستار خروج نیروهای ایرانی از کل خاک سوریه شده است.این منبع فرانسوی در پایان گفت: 
عجیب ترین نکته در این موضوع »موافقت« اسرائیل با گفته روس ها مبنی بر این است که باقی ماندن بشار اسد در قدرت یکی از تضمین ها برای 

خروج تمامی نیروهای ایرانی از سوریه است.

خشکسالی شدید در آلمان باعث پیدا شدن کشتی گمشده شد!
خشکسالی شدید در آلمان و پایین آمدن سطح آب رودخانه »راین« سبب  شد تا  الشه یک کشتی که 23 سال پیش در این رودخانه گم شده 

بود، پیدا شود.این کشتی که دی هوپ )DE HOOP( نام دارد، سال ها پیش در این رودخانه مفقود شده بود. 
الشه این کشتی در منطقه کلیو اوبروسل در شمال آلمان پیدا شده است.رودخانه  راین با 1.320 کیلومتر طول یکی از طویل ترین و مهم ترین رود های 
اروپاست که با سرچشمه گرفتن از کوه های آلپ از کشور های سوئیس، آلمان، فرانسه و هلند عبور می کند. نام این رود از ریشه سلتی رنوس )Renos( به 
معنی آنچه روان و جاری است )رونده( گرفته شده است.گفتنی است؛ گرمای شدید هوا و کاهش بی سابقه بارندگی در آلمان، زمین های زراعی این کشور 
را به زمین های خشک و بی آب و علف تبدیل کرده و ضرر میلیاردی به بار آورده است.انجمن کشاورزان آلمان خواستار برگزاری نشست بحران به منظور 
بررسی مسئله کمک های فوق العاده شده است.براساس اعالم سازمان هواشناسی آلمان، گرمی و خشکی هوا در تابستان سال جاری در این کشور، دستکم 

در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.

آیا جنگ قدرت، مانع خروج پادشاه از عربستان شد؟

تعطیالت الکچری به سبک »ملک سلمان«

سمانه عبدی

 آیا نوعثمانیسم،  ترکیه
 را از آمریکا جدا می کند؟

شراکتی که به مو بند است؛
مرضیه محب رسول
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PSG تاریخ سازی »بوفون« با
پاری  سن  ژرمن، فصل جدید رقابت های لیگ 
فرانسه را با پیروزی آغاز 
کــرد و توانســت با 
ســه گل، رقیب را 
از پیش رو بردارد. 
جــان لوئیجــی 
بوفــون، دروازه بان 
ایتالیایی پاری  ســن  
ژرمن خرید تابستانی این تیم 

در این دیدار در ترکیب اصلی به میدان رفت.
او با حضــور برابر کان، یک رکــورد را در لیگ 
فرانســه به نام خود به ثبت رســاند. بوفون با 
40 سال و 6 ماه به پر سن و سال ترین بازیکن 
تاریخ رقابت های لیگ فرانسه تبدیل شد.این 
ســنگربان ایتالیایی بعــد از نزدیــک به دو 
دهه حضــور در یوونتوس تصمیــم گرفت که 
در تابســتان ســال جاری این تیم را ترک و با 
 قراردادی ســه ســاله راهی پاری  سن  ژرمن 

شود.

 پیشنهاد نجومی رئال
 به ستاره چلسی

مائوریزیو ساری، سرمربی جدید چلسی نشان 
داده که در مقابل تمامی 
پیشــنهاداتی کــه 
برای »هــازارد« 
ارائــه می شــود، 
می کند  مقاومت 
و تا پایــان پنجره 
نقــل و انتقاالتی در 
انگلیس، مانع جدایی هازارد 
شــد. ولی رئال مادرید می خواهد به هر نحوی 
که شده جانشینی برای رونالدو در ترکیب خود 
پیدا کند. از همین رو سپیدپوشان پیشنهادی 
بین 150 تــا 200 میلیون پونــد برای هازارد 
ارائه خواهند کرد. هازارد که در آستانه تمدید 
قرارداد و افزایش حقوقش بــه هفته ای 300 
هزار پوند نیز هست، نمی تواند به راحتی برای 
جدایی فشار بیاورد و پس از تعطیالت تابستانی 
و بازگشت نیز با مائوریزیو ساری صحبت هایی 
داشته است.مدیران ارشد رئال این هفته جمع 
خواهند شــد تا تصمیم نهایی برای وسوســه 
کردن چلسی و شکســتن مقاومت آنها برای 

فروش هازارد گرفته شود. 

واکنش رونالدو بعد از 
نخستین گل خود با یوونتوس

کریستیانو رونالدو سرانجام در نخستین دیدار 
خود با پیراهن یوونتوس 
بــه میــدان رفت. 
یــووه در دیداری 
دوستانه به مصاف 
  B تیــم یوونتوس
رفت و توانســت با 
پنج گل بــه پیروزی 
برسد.کریســتیانو رونالدو، 
فوق ســتاره پرتغالی یوونتوس توانســت در 
نخســتین دیدار خود با پیراهن تیم جدیدش 

گلزنی کند.
او بعد از بازی نوشــت: »روزی هیجان انگیز و 
خاص برای من. فضای بازی بیانگر آغاز داستان 
جالب من با یوونتوس است. از همه تماشاگران 
که این اســتقبال خوب و با شــکوه را از  من 
داشتند تشکر می کنم«.یوونتوس در نخستین 
 A دیدار خود در فصل جدید رقابت های سری

هفته آینده به مصاف کیه وو خواهد رفت.

مسی، پرافتخارترین بازیکن 
تاریخ بارسلونا

مسی که 5 بار توپ طال را از آن خود کرده، سی 
و سومین جام را به همراه 
بارسلونا در پیروزی 
2-1 مقابل سویا به 
دست آورد. بدین 
ترتیب او که پس 
از جدایــی آندرس 
اینیســتا، بازوبنــد 
کاپیتانــی بارســا را دریافت 
کرد، حاال باالتر از کاپیتان ســابق قرار گرفت 
و با ســی و ســه جام، پرافتخارترین بازیکن 
تاریخ باشگاه شد.ستاره 31 ســاله تا به اینجا 
9 قهرمانی اللیگا، 4 قهرمانی چمپیونزلیگ، 5 
قهرمانی کوپا دل ری و 8 قهرمانی ســوپرکاپ 
اســپانیا به همراه 3 قهرمانی سوپرکاپ اروپا و 
 1 قهرمانی جام باشگاه های جهان را به دست

 آورده است. 
مســی و بارســا، در دیدار بعدی خود در جام 
»خوان گامپر« به مصاف بوکا جونیورز خواهند 
رفت و در اولین بازی خود در اللیگا، باید مقابل 

آالوس به میدان بروند.

شاگردان کرانچار  به دنبال  پنجمین قهرمانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان گفت :  صددرصد تالش می کنم 
لژیونر شوم چون ســنم باال نیست و 22 ســال دارم. قراردادم با 
سپاهان دوساله است و ســعی می کنم بهترین عملکرد را داشته 
باشم تا در آینده به یک تیم خوب خارجی بروم. پیام نیازمند افزود: 
از سه بازي 5 امتیاز گرفتیم که خدا را شکر خوب است. ترکیب 11 
نفره در این سه بازي 6 تغییر نسبت به سال گذشته داشته است. 

سعی می کنم »لژیونر« شوم

حسین کعبی، کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود رشت که چندی پیش 01
به دالیلی از جمع سرخ پوشان رشتی جدا شده بود، به صالح دید 
کیومرث بیات، مدیرعامل جدید این باشگاه به جمع سرخپوشان 
بر می گردد.چندی پیش خداداد عزیزی، سرمربی تیم سپیدرود 
رشت بعد از جلسه ای با مالک باشگاه به صورت توافقی از این تیم 

جدا شد.

حسین کعبی به سپیدرود رشت باز می گردد
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تحریم لژیونرها در رسانه ملی!
ایران امسال لژیونرهای زیادی در لیگ های مختلف 
اروپایی دارد؛ اما فعال خبری از پخش بازی هایشان 
نیست. اگرچه شــبکه ورزش ســال قبل توانست 
تعدادی از بازی های لیگ پرتغال را که امیر عابدزاده 
در آن بازی مــی کرد روی آنتن ببرد؛ اما امســال و 
در شــروع لیگ های اروپایی فعال امیدی به پخش 
بازی های لژیونرهای پرشمار ایرانی نیست. بازی های 
لیگ برتر انگلستان که جهانبخش در آن بازی می 
کند  شــاید بهترین گزینه بــرای پخش تلویزیونی 
باشد که فعال تلویزیون رایت پخش بازی های لیگ 
برتر را نخریده و معموال در هفته های نخست هم این 
اتفاق نمی افتد. بقیه بازی ها هم در لیگ هایی مثل 
روسیه و فرانسه و بلژیک یا پرتغال هستند که پخش 
آنها  خیلی برای تلویزیون به صرفه نیست مگر اینکه 
سیگنال تقریبا رایگان شان به دست آنها برسد. پس 
فعال خیلی منتظر تماشــای بازی های لژیونرها در 

تلویزیون نباشید! 

چرا استقالل به رای سوپرجام 
اعتراض نمی کند؟

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دوم مرداد ماه، 
رای سوپرجام را منتشر و پرسپولیس را سه بر صفر 
برنده اعالم کرد و برای اعتراض به رای صادره جهت 
رســیدگی در کمیته اســتیناف یک هفته فرصت 
تجدیدنظر داد. از آن زمان تــا االن، هیچ اعتراضی 
از سوی باشــگاه استقالل به رای ســوپرجام نشده 
است.باشگاه استقالل مدعی است که سازمان لیگ 
حکم کمیته انضباطی را از طریق اتوماسیون اداری 
به باشــگاه ابالغ نکرده و به همین دلیل آنها تا االن 
اعتراض کتبی نکرده اند. مسئوالن استقالل با توجه 
به حساسیت موضوع در حال رایزنی با سازمان لیگ 
هستند و همچنین قصد دارند خودشان دست به کار 
شده و نامه اعتراض به کمیته استیناف را ارسال کنند. 

قرارداد  3/5 میلیون یورویی 
سامان قدوس

از حاال می توان ســامان قدوس را سومین بازیکن 
گران قیمت تاریخ ایران نامید. او با قرارداد 3.5میلیون 
یورویی از تیم اوستر شــوند به »رن« فرانسه رفته 
تا نخستین ایرانی الشامپیونه باشــد. لیگی که در 
سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی در آن شده و 
امسال ستاره های سرشناسی چون »امباپه« و »جان 
لوییجی بوفون« آنجا بازی می کنند.سامان پس از 
عدم توافق با تیم اسپانیایی تصمیم گرفت به فرانسه 
برود تا از آنجــا فرصت بازی در تیــم های بزرگ تر 

اروپایی را داشته باشد. 

وزارتخانه برای بازی های 
آسیایی چقدر هزینه کرد؟

در فاصله چند روز مانده تا آغاز بازی های آســیایی 
2018 وزارت ورزش از میــزان کمــک مالی خود 
به فدراســیون ها جهت آماده ســازی ورزشکاران 
رونمایی کرده است.ژاله فرامرزیان، معاون مدیریت 
منابع وزارت ورزش گفت: خوشبختانه با تدابیر وزیر 
ورزش و جوانان و همراهی سایر بخش ها و مجموعه 
مدیریتی وزارتخانــه  و حمایت های دولت محترم، 
از ابتدای امســال تاکنــون وزارت ورزش و جوانان 
68 میلیارد تومــان در قالب کمک بــه برنامه های 
فدراسیون های ورزشــی از جمله برای آماده سازی 
تیم ها و اردوهای تدارکاتی آنهــا جهت بازی های 
آسیایی پرداخت کرده است.وی ادامه داد:  در آستانه 
بازی های آسیایی در شــرایط اطمینان بخشی به 
لحاظ مالی هستیم و مطابق پیش بینی و قولی که 
به فدراسیون ها داده ام تا اول شهریور هم 15 میلیارد 
تومان دیگر هم در قالب کمک های وزارت ورزش و 

جوانان به آنها پرداخت می شود.

در حاشیه

پیشخوان

پرونده ای بــرای بوقچی های 
فوتبــال ایــران که حــاال لیدر 
حاشیه های فوتبال ایران هستند، 
بوق ها برای چه کســی به صدا در 

می آیند؟

الهه منصوریان که به همراه خواهرش شهربانو در بازی های آسیایی 
جاکارتا حضور می یابد درباره این مسابقات گفت:می خواهم بهترین 
نتیجه را کســب کنم. در دو دوره قبلی یک برنز و یک نقره کسب 
کردم و این بار نوبت طالیی شدن من اســت. در کارنامه ام جای 
طالی بازی های آسیایی خالی اســت و مطمئنم که در این دوره 
می توانم این اتفاق را رقم بزنم. رقیب اصلــی من بازیکن چینی 

اســت و من تفاوتی بین خودم و او از نظر فنی نمــی بینم. فقط 
 می ماند که چه کســی در میدان مبارزه غیرتــی تر و جنگنده تر
 باشد. این بانوی ووشوکار ادامه داد: البته حریف کره ای و ویتنامی 
هم پرقدرت هســتند؛ اما من همیشــه آنها را برده ام. به هر حال 
بازی های آسیایی جای بهترین هاســت چون همه مدعیان در 2 
وزن جمع می شوند.منصوریان افزود: اینکه  هم من و هم شهربانو 

بتوانیم به مدال طال برسیم، پیش بینی اش سخت است؛ اما دور 
از دسترس نیست. شــهربانو از نظر آمادگی شــاید از من هم در 
وضع بهتری اســت؛ اما می توانم بگویم حریفان سخت تری دارد. 
می دانم که شهربانو توانایی کســب مدال طال دارد و امیدوارم هر 
 دوی ما با خوشــرنگ ترین مدال برگردیم تا یک رکورد تاریخی

 ثبت شود.

 الهه منصوریان:
 مطمئنم این بار طالیی می شوم

پدیده لیدرهای استادیومی در 
فوتبال ایران با سایر نقاط جهان، 

بوق ساالری

نه پهنای باند مناسب است و نه  
شبکه های خارجی بازی ها را پخش 
می کنند، تحریم اجباری لژیونرها 

در صدا وسیما

نامجو مطلــق: کاش مدیران 
قبلی استقالل زودتر می رفتند

زمزمه بازگشت دوباره کریمی 
بعد ازکناره گیری خداداد، اجرای 

طرح زوج و فرد در رشت

واریز حق رشد ستاره استقالل به حساب بوشهری ها
حق رشد بازیکن جوان استقالل بعد از مدتی تاخیر به حســاب اولین باشگاه این بازیکن در بوشهر واریز 
شد.در پی مشکالتی که در پرداخت حق رشــد مهدی قائدی رقم خورد و باعث شد تا بوشهری ها برای 
رسیدن به این حق قانونی شکایت کنند، سران باشگاه تهرانی با پرداخت این مبلغ به حساب توحید بوشهر 
موفق به تسویه حساب و بســتن این پرونده شــدند.بازیکن جوان و ملی پوش امید که در حال حاضر با 
کاروان ایران آماده بازی های آسیایی جاکارتا می شود با توجه به قوانین نقل و انتقاالتی باید درصدی از 
مبلغ قرارداد حرفه ای خود را به عنوان حق رشد و آموزش به حساب اولین باشگاه واریز می کرد که این 
مبلغ بعد از تاخیر چندماهه و پیگیری های بوشهری ها به حساب باشگاه توحید بوشهر واریز شد تا قائدی 

مشکلی برای همراهی استقالل در بازگشت از جاکارتا نداشته باشد.

پرسپولیس به دنبال دالر برای تمدید قرارداد هافبک عراقی
باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته اســت تعهدات مالی خود را در قبال بازیکنان خارجی این تیم به طور کامل 
پرداخت کند. از این رو »گادوین منشا « و »بشار رسن« هنوز از این باشگاه طلبکارند.مدیران باشگاه پرسپولیس 
که به دنبال دریافت پول از اسپانسر اصلی خود هستند تا مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند هنوز موفق به دریافت 
دالر به قیمت دولتی نشده اند تا پرداخت به بازیکنان خارجی نیز با مشکل روبه رو شود.حمیدرضا گرشاسبی، 
سرپرست باشگاه پرسپولیس قصد دارد قرارداد بازیکنان مدنظر کادرفنی را زودتر از موعد مقرر تمدید کند. از این 
رو سرپرست باشگاه پرسپولیس در تالش است تا با پرداخت مطالبات بشار رسن، این هافبک عراقی را مجاب به 
تمدید قرارداد با پرسپولیس کند.قرارداد بشار رسن تا پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر است و این بازیکن 

در صورت عدم توافق با مسئوالن پرسپولیس می تواند از این باشگاه جدا شود. 

هنوز چیزی از آغاز لیگ برتر در فصل جدید نگذشته 
است که شاهد اتفاقات عجیب و ناشایستی در همین 
چند هفته بوده ایم. در همین سه هفته ای که از آغاز 
لیگ برتر ایران می گذرد به اندازه 3 فصل حاشــیه 
گریبان این فوتبال در ظاهر زیبا و در باطن بی سرو 
ته را گرفته است؛ فوتبالی که باید آسایش ذهنی ما 
را فراهم آورد به پتکی کوبنده بر اعصاب خط خطی 
این روزهای جامعه بدل شده است؛ فوتبالی که باید 
آرامش 90 دقیقه ای به دور از هر گونه تنش اخالقی 
را برای ما فراهم آورد خــود مایه اخالل در تفکرات 

روزمره  فوتبال دوستان شده است.
کمیته انضباطی، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ 
و تک تک باشگاه های فوتبال هرکدام به نوبه خود 
حاشیه هایی را برای این فوتبال ایجاد کرده اند که 
روح زیبا و مفرح این ورزش پرطرفدار به ســیاهی 
شب بی مهتاب بدل شده اســت. قرارداد کی روش 
در فدراسیون روی هواست، کمیته انضباطی تتوی 
بازیکنان را از اخالق سازی و زمینه سازی فرهنگی 

واجب تــر می داند، ســازمان لیگ بــه هر قیمتی 
می خواهد بازی ها به ســرانجام برســند، باشگاه ها 
ساعت به ســاعت برای خود حاشــیه می سازند، 
بازیکنان بی فرهنگی و مردم ســتیزی را رواج می 
دهند و ... این اتفاقــات نمونه یک جامعه کوچک از 
کشوری است که در آن زندگی می کنیم. خیابان ها 
مملو ازاین گونه بی فرهنگی هاست و هیچ راه چاره 
ای برای آن اندیشیده نمی شود تا روز به روز اینگونه 
رفتارها با زندگی روزمره ما ایرانیان خو بگیرد و به یک 
استراتژی اجتماعی در باطن و ساختار مردم تبدیل 

شود. آیا تصمیمات جزئی که به کلیات این اتفاقات 
دامن می زند بر عهده خود ما نیســت؟ برای نمونه 
سنگ پرانی ها و فحاشــی های هواداران استقالل 
خوزستان سرچشمه از اتفاقات تهران نگرفته بود؟ 
در هر دو صورت این حاشیه ها و صحنه های ناگوار 
را مردمی رقم زدند که خود تصمیم نهایی را در این 
موارد گرفتند. شادی منشــوری دو بازیکن جوان 
اســتقالل آیا جزئی از فعالیت های باشــگاه بزرگ 
استقالل است یا خود این بازیکنان تصمیم به انجام 
چنین حرکت ناشایســتی گرفتنــد؟ و یا درگیری 

کاپیتان های پرســپولیس با لیدر این تیم باید در 
فضای مجازی انتشــار یابد یا اینکه توســط همین 
بازیکنان به مدیریت و ریاســت بخش های مرتبط 
با باشگاه ارجاع داده شــود. داستان باشگاهی مانند 
سپیدرود، داستان هزار و یک شب است، نام باشگاهی 

دیگر در بطن لیگ برتر تغییر می کند و ...
اینگونــه پلیدی هــا در فوتبال ما تا حدود بســیار 
زیادی به خود ما و نحوه رفتار اجتماعی ما که نشأت 
 گرفته از رفتار خانوادگی تک تک ما ایرانی هاســت

 بر می گردد. مقصر اصلی این اتفاقات تفکراتی است 
که باعث چنین تصمیمات اشتباهی در لحظه هایی 
حساس در ذهن ما می شود. حال اگر یک شخصیت 
اجتماعی معروف و محبوب باشــیم کــه دیگر باید 
فاتحه این فوتبال را خواند که حتی در لحظه هایی 
که در مظان توجه همگان هســتیم از خود بی خود 
شده و با انجام حرکات و رفتارهایی ناشایست خود 
 را از عرش به فــرش می کوبیم بــی آنکه فهمیده

 باشیم.

واکاوی اتفاقات اخیر فوتبال ایران؛

تتو، سنگ و انگشت نماها

 

 تیم ملی امید ایران در شرایطی از فردا رقابت های 
خود را در هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا 
آغاز می کند که این تیم راه دشــواری برای کسب 
پنجمین قهرمانی در رقابت های المپیک قاره کهن 

در پیش دارد.
تیم ملی امید ایران که عنوان پرافتخارترین کشور 
تاریخ رقابت های آسیایی را یدک می کشد در سال 
1951 نخســتین حضور خود در این مســابقات را 

تجربه کرد.
 این تیم در آن دوره از بــازی ها که در دهلی برگزار 
می شد توانست به مقام نایب قهرمانی دست یابد ؛ اما 
پس از آن فوتبال ایران در سه دوره از رقابت ها حضور 
نداشــت تا  این تیم تنهــا در 14 دوره از بازی های 
آسیایی حضور داشته باشد که در مجموع این دوره ها 

موفق به کسب 4 عنوان قهرمانی در سال های 1974 
، 1990 ، 1998 و 2002  و دو نایب قهرمانی در سال 
1951 و 1966 و یک عنوان سومی در سال 2006 

شده است.
تا پیش از ســال 2002 میالدی بازی های آسیایی 
با حضور تیم های بزرگساالن کشورهای قاره کهن 
برگزار می شد؛  اما با توجه به ترافیک مسابقات ملی و 
باشگاهی در رده بزرگساالن همچنین عدم مشارکت 
برخی از کشورها از ســال 2002 تیم های زیر 23 
ســال با حضور 3 بازیکن کمکی در این مســابقات 
حضور یافتند که تیم ایران بعد از تصویب این قانون 
تنها در ســال 2006 به مقام سومی رسید و در بقیه 
دوره ها نتوانست به نتایج خوبی دست یابد تا کسب 
جام قهرمانی بازی های آسیایی و درخشش تیم ملی 

امید در این رقابت ها به 
آرزویی برای فوتبال دوســتان 

ایرانی تبدیل شود.
اگرچه شرکت در بازی های آسیایی 2018  جاکارتا 
به عنوان میدان تجربه ای بــرای حضور در رقابت 
های المپیک 2020 محسوب می شود و فدراسیون 
فوتبال تالش کرده است تا با استفاده از نسل مستعد 
و بازیکنان توانمنــد زیر 21 ســال  و انتخاب یک 
استراتژی متفاوت به طلسم 40 ساله دوری این تیم 
از رقابت های المپیک پایان دهد؛ اما هواداران فوتبال 
کشور امیدوار به موفقیت شاگردان کرانچار در این 
بازی ها هستند تا تیم ایران به پنجمین قهرمانی خود 

در این رقابت ها دست یابد.
 تیم امید ایران در این دوره از بازی های آسیایی در 
مرحله گروهی با تیم های عربســتان، کره شمالی 
و میانمار هم گروه اســت که در اولین بازی فردا  به 

مصاف تیم عربستان می رود.

در ترکیــب تیمــی کــه کرانچــار 
با خــود بــه جاکارتا برده اســت، نــام 20 بازیکن 
لیگ برتری به چشــم می خورد، شــهاب عادلی و 
مهدی امینی دو دروازه بان تیــم امید در تیم های 
سپاهان و پیکان حضور دارند، در خط دفاع محمد 
مســلمی پور)تراکتورسازی(، شــاهین عباسیان 
)پرســپولیس(، عارف آقاســی )فوالد خوزستان(، 
ابوالفضــل رزاق پور)پیکان(، علیرضــا آرتا )مس 
کرمان(، مهدی رحیمی )سپاهان( و در خط هافبک 
ســینا زامهران،محمد آقاجانپــور )پدیده(، محمد 
سلطانی مهر ) سایپا(، احمدرضا احمدوند و مهدی 
قائدی)استقالل(، محمد خدابنده لو، امیر روستایی 
)پیکان( و محمدرضا آزادی مهاجم)تراکتورسازی(، 
رضا جبیره )صنعت نفت آبادان(، محمد امین اسدی 
) پرســپولیس( مهدی مهدیخانی ) پدیده( یونس 
دلفی )استقالل خوزستان( همه در تیم های مطرح 
 فوتبال ایران بازی می کنند  و این مســئله نشــان

 می دهد که تیم کرانچار یک تیم کم تجربه نیست و 
 می توان روی  قهرمانی آنها در این بازی ها حساب باز 

کرد. 

شاگردان کرانچار  به دنبال 
پنجمین قهرمانی 

 ایران- عربستان در ایستگاه اول بازی های آسیایی؛

سمیه مصور
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معابروپلهایاصفهانشناسنامهدارمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

میزبانی اصفهان از هفتمین 
نمایشگاه آرایشی، بهداشتی  

برگــزاری دو نمایشــگاه تخصصــی در حوزه 
»ســامت، ورزش و تغذیــه« و »آرایشــی، 
بهداشتی و پوست و مو«، پل شهرستان اصفهان 

را به پاتوق جوانان تبدیل خواهد کرد.
ششمین نمایشگاه تخصصی سامت، ورزش، 
تغذیه و خدمات وابســته و هفتمین نمایشگاه 
تخصصی آرایشی، بهداشتی و مراقبت از پوست 
و مو، طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ مردادماه در محل 
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان واقع در پل شهرســتان برگزار خواهد 

شد.
در ششــمین نمایشــگاه تخصصی سامت، 
ورزش، تغذیه و خدمات وابســته بیش از ۴۰ 
مشارکت کننده در حوزه های مختلف بازرگانی 
تجهیزات ورزشی، هیئت های ورزشی، کلینیک 
سامت پا، فروشگاه های محصوالت ارگانیک 
و ســالم، تولیدکنندگان مکمل های ورزشی و 
مجموعه های ورزشــی حضور دارند و به ارائه 

فعالیت های خود می پردازند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۱۶۰۰ مترمربع 
برگزار می شــود و فعاالن حوزه هــای مرتبط 
از اســتان های تهران، اصفهان و یــزد در آن 
حضور خواهند داشت. در کنار این نمایشگاه، 
هفتمین نمایشگاه تخصصی آرایشی، بهداشتی 
و مراقبت از پوســت و مو برگزار می شــود که 
۴۵ مشارکت کننده از اســتان های کرمانشاه، 
تهران، البرز، خراســان رضــوی، آذربایجان 
شــرقی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در 
آن حضور دارنــد. این نمایشــگاه نیز به مدت 
چهار روز برپا خواهد بود که آخرین محصوالت 
حوزه تخصصی محصوالت آرایشی و بهداشتی 
و مراقبت از پوســت و مو را به نمایش عمومی 
می گــذارد. همچنیــن حضــور کلینیک ها و 
آموزشــگاه های برتر اصفهان و دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و ارائه خدمات ویژه از سوی 
آنها، شرایط ویژه ای را برای بازدیدکنندگان از 

نمایشگاه رقم خواهد زد.

 مسئول سیاسی 
لشکر ۱۴ امام حسین )ع(:

شرایط امروز ایران به ساعت 
پایانی صفین تشبیه شده است

مســئول سیاسی لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( 
در جلسه سیاســی در جمع رزمندگان لشکر 
مقدس امام حسین )ع(، اظهار داشت: دشمن 
همواره به دنبال یاس و نامیدی در میان مردم 
ایران است و با ترفندهای مختلف، به دنبال این 
 اســت که این انقاب به دست خود مردم نابود 

شود.
سروان پاسدار »محسن حاجیان« تصریح کرد: 
جنگ اقتصادی، آخرین حربه دشــمن برای 
براندازی نظام است و بازگشت به عقب، هدف 
مهم دشمن در راســتای ضربه زدن به انقاب 

اسامی است.
مســئول سیاسی لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( 
خاطرنشــان کرد: جنگ چندمنظوره و تهاجم 
گسترده به زیرســاخت های اقتصادی کشور، 
جنگ فرهنگــی و روانی و ایجاد شــایعات، از 
اهداف دیگر دشــمن برای ناامیدکردن مردم 
اســت.حاجیان ادامه داد: آمریکا به دنبال این 
است که با محدودیت فعالیت ایران در منطقه، 
گســترش انقاب را متوقف کند؛ این در حالی 
اســت که تفکر مقاومت در منطقه حاکم شده 
است.وی گفت: امروزه فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری 
ایران با اســرائیل به ۵۰ کیلومتر کاهش پیدا 
کرده است؛ این مســئله به عنوان یک تهدید 
جدی بــرای رژیم صهیونیســتی محســوب 
می شــود؛ البته رییس جمهور این کشور نیز 
ضمن دیدار با سران کشورهای مختلف، نگرانی 

خود را از این مسئله ابراز داشته است. 
مســئول سیاسی لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( 
ادامــه داد: گزینــه نظامی به عنــوان گزینه 
آمریکایی ها مطرح شده است اما به طور حتم 
این گزینه اتفاق نخواهد افتاد؛ آمریکا در طول 
 تاریخ به هیچ یــک از قراردادهای خود پایبند 
نبوده اســت و پس از نقض »برجام« باز هم به 

دنبال مذاکره است.
حاجیان اظهار داشــت: »ترامــپ« با مطرح 
کــردن گزینه نظامــی و ایجاد جنــگ روانی 
به دنبــال برجام های ۳،۲ و ۴ اســت تا قدرت 
 موشــکی و حضور ایران در منطقه را محدود 

کند.
وی تصریح کرد: از نظر تاریخی شــرایط امروز 
ایران به ســاعات پایانی »جنگ صفین« شبیه 
شده اســت و برخی به دنبال این هستند که با 
شمشیر گذاشتن بر سر نظام، دشمنی خود را با 

انقاب اسامی تثبیت  کنند.

استاندار اصفهان خبر داد:
تشکیل قرارگاه ویژه برای 
 اجرای مصوبات حفاظت 

از منابع آب
استاندار اصفهان در نشست شــورای حفاظت از 
منابع آب که پیرامون رهاســازی آب زاینده رود 
برای آبیاری باغات غرب استان برگزار شد، اظهار 
داشت: با هرگونه تخلف و برداشت غیرقانونی در 

زمان رهاسازی آب، به شدت برخورد خواهد شد.
»محسن مهرعلیزاده« با اشاره به تشکیل قرارگاه 
ویژه اســتانی به منظور حســن اجرای مصوبات 
شــورای حفاظت از منابع آب برای رساندن آب 
به باغات به ریاســت معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتانداری، تصریح کرد: باید نظارت و 
کنترل الزم در این خصوص صورت گیرد. استاندار 
اصفهان تاکید کرد: بندهای غیرقانونی و نهرهایی 
که در مسیر رهاســازی، آب غیرقانونی برداشت 
می کنند باید بســته شــود. وی با تاکید بر اینکه 
مسیر و جریان آب با دقت و ظرفیت کافی کنترل 
و مدیریت شود، افزود: شرکت آب منطقه ای مکلف 
است با به کارگیری ظرفیت های الزم مانند صنف 
کشاورزی، اجرای دقیق مصوبات از جمله برخورد با 
برداشت های غیرقانونی را پیگیری کند. مهرعلیزاده 
با بیان اینکه نیروی انتظامی مکلف است در اسرع 
وقت نیروی مورد نیاز را در اختیار فرمانداران برای 
مواقع بحران قرار دهد، اظهار داشت: برق پمپ های 
مسیر رودخانه نیز باید رصد و پایش موارد غیرمجاز 

جهت قطع برق اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: با هرگونه اهمال و مماشات 
برخورد خواهد شــد و موارد در اسرع وقت برای 
رســیدگی به هیئــت تخلفات اعام می شــود. 
استاندار اصفهان تاکید کرد: تیم بازرسی نیز باید 
کوتاهی های احتمالــی در هر زمینه ای را گزارش 
کند. وی بر ساماندهی رودخانه زاینده رود تاکید 
کرد و افزود: باید در اخذ اعتبــارات مورد نیاز این 

پروژه از مرکز یا استان تسریع شود.

شهردار می گوید اوضاع اقتصادی خوب 
نیست، مردم کمک کنند، ساخت مترو هم 

پول می خواهد؛
 هر کیلومتر مترو؛

 400 میلیارد تومان
شهردار اصفهان در رابطه با خطوط دوم و سوم مترو 
گفت: احداث این خطوط نیاز به بودجه دارد؛ البته 
درصدد احداث آن هستیم، اما با توجه به وضعیت 
اقتصادی کشور و بدهی ها، نیاز به کمک مردم در 
زمینه پرداخت عوارض و تحمیل نکردن هزینه های 
بیجا داریم تا این تابستان سخت را نیز بگذرانیم. 
البته باید توجه کرد که احداث مترو، پول بسیاری 
می خواهد؛ به گونه ای که ساخت هر کیلومتر از آن 
که در گذشته ۱۴ میلیارد تومان بودجه نیاز داشته، 
در سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت و 

امسال ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
»قــدرت ا... نــوروزی« در رابطه بــا افزایش نرخ 
بلیت های اتوبوس گفت: نرخ بلیت های حمل ونقل 
عمومی افزایش اندکی داشته و به میزان ۱۵درصد 
بوده اســت. البته توصیه می شود برای استفاده از 
اتوبوس های شهری از اصفهان کارت استفاده شود 

تا سوءاستفاده ای از پول مردم نشود.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری:

ایمنی ساختمان برج زاینده رود 
بررسی می شود

مدیرعامل ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
 ایمنی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: ســاکنان

 »برج زاینده رود« که از ناایمن بودن ســاختمان 
محل ســکونت خود نگــران هســتند، باید یک 
درخواســت به صورت مکتوب به ســازمان آتش 
نشــانی ارائه دهند تا کارشناسان ایمنی به محل 

اعزام شوند و موارد نا ایمن را شناسایی کنند.
»محســن گابی« تصریح کرد: چنان چه ناایمن 
بودن بــرج زاینــده رود محرز شــد، موضوع به 
شــهرداری منطقه چهار اصفهان اعام می شود، 
ســپس این منطقه می تواند مراتب را طی نامه ای 
به دادستان اطاع داده یا تخلفات صورت گرفته 
را به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش کند. مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، به برگزاری مانورهای ایمنی این سازمان 
اشاره کرد و گفت: مانور اول در یکی از مجتمع های 
بزرگ مسکونی خیابان برازنده برگزار شد و دومین 
مانور نیز با موافقت هیئت مدیره برج زاینده رود در 
این ساختمان اجرا و در آن، نردبان ۵۶ متری آتش 
نشانی نیز به کار گرفته شــد.گابی ادامه داد: این 
سازمان قصد دارد هر یک از مانورهای خود را در 

مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان اجرا کند.

» تعداد تاکســی های فرودگاه زیاد 
است؛ هر راننده باید پنج تا شش ساعت برای 
سوارکردن مسافر منتظر بماند تا نوبتش برسد. 
اگر بر فرض روزی ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته 
باشــیم، ۳۵ هزار تومان آن هزینه سوخت 
می شود جدا از اینکه هزینه استهالک ماشین 

هم بسیار باالست.« 
ایــن روایت تاکســیرانان فرودگاه اصفهان اســت؛ 
رانندگانی که کارشــان همانند کارگــران روزمزد 
است با این تفاوت که باید ســرمایه گذاری چند ده 
میلیونی کنند.کرایه هایی که دریافت می کنند، تنها 
صرف امرار معاششان می شود. اما سوال اینجاست در 
روزگاری که رقابت میان تاکسیرانان، مسافربرهای 
شخصی و شرکت های اینترنتی تا این اندازه تنگاتنگ 
است، یک راننده تاکســی چگونه امرار معاش کند؟ 
»رضایی« از رانندگان تاکســی فرودگاه، از فعالیت 
تاکســی های اینترنتی گایه دارد: » تاکســی های 
اینترنتی، نان ما رانندگان تاکسی را آجر کرده اند؛ االن 
 درآمد خیلی کمی داریم، حتی خرج ماشینمان هم 

در نمی آید.«
او از مراحل ســخت صدور مجوز تاکسی می گوید: 
»بخواهیم شغل رانندگی تاکســی را انتخاب کنیم 
باید از فیلترهای زیادی عبور کنیم مانند: داشتن عدم 
سوءپیشینه، گواهی سامت روان و سامت بهداشت؛ 
اما مدتی است که تاکسی های اینترنتی خیلی راحت 
کنار خیابان ثبت نام کرده و مشغول کار می شوند؛ در 
حالی که تاکســی باید پاک و رنگ مشخص داشته 
باشد.« معتمدی راننده ۳۸ ســاله فرودگاه از خرید 
تاکسی های گران قیمت گایه دارد: » سال گذشته 
تاکســی های گران قیمت ۱۷۰ میلیون تومانی را به 
اجبار به مــا فروختند و امروز ما در پرداخت قســط 
ماشین خود مشکل داریم. اســتهاک خودروهای 
»آریو« به دلیل اتوماتیک بودن بسیار باالست، قطعات 
آن هم در بازار به ســختی پیدا می شود و اگر خدای 
نکرده تصادف کنیم، باید تا دو ماه معطل تعمیر آن 

باشیم، چون قطعات آن کمیاب است.«  
مسافربرهای اینترنتی در فرودگاه جریمه 

می شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان در این خصوص به ایمنا می گوید: 
در حال حاضر ۱۷۰ دستگاه تاکسی در فرودگاه شهید 
بهشــتی اصفهان نقل و انتقال مســافران به شهر و 

بالعکس را انجام می دهند.
»هادی منوچهری« با بیان اینکه قیمت هر کدام از 
تاکسی های فرودگاه  با احتســاب امتیاز خط، ۱۷۰ 
میلیون تومان اســت، ادامه می دهــد: طبق قوانین 
موجود، رانندگان می توانند نســبت به نقل و انتقال 
تاکسی و امتیاز خط، مانند سرقفلی مغازه اقدام کنند؛ 
البته طبق مصوبه شورای اسامی شهر، تاکسیرانی نیز 
مبلغ اندکی معادل ۴درصد ارزش خودرو را دریافت 
می کند. خرید و فروش خط تاکسی همچون خرید و 
فروش ملک است؛ اگر قیمت غیرواقعی مطرح شود 
کسی خریدار نیست. مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان می گوید: 
ارزش افزوده ای که برای خودروهای تاکسی در دنیا 
وجود دارد، بر اساس سه شاخص هزینه، در دسترس 
بودن و طرح های تشویقی تعیین می شود؛ حاال اگر 
این تاکسی ها را نه با مســافربرهای اینترنتی بلکه با 
تاکسی های خطی و آژانس های مسافربری مقایسه 

کنیم، هزینه حمل و نقل از فرودگاه به مقاصد مختلف 
زیاد است؛ ضمن اینکه مسیر دسترسی مناسبی به 
فرودگاه در شــهر اصفهان وجود ندارد. منوچهری با 
اشاره به فعالیت مسافربرهای اینترنتی ادامه می دهد: 
مسافربرهای اینترنتی معموال از داخل شهر به فرودگاه 
می روند، امــا از فرودگاه با توجه به غیرفعال شــدن 
اپلیکیشن مربوطه امکان سرویس دهی ندارند؛ البته 
شرکتی که در فرودگاه تاکسی ها را تحت پوشش خود 
قرار داده است، یک گشت سیار در محوطه فرودگاه 
با حکم دادستانی و همراهی یک مامور پلیس فعال 
کرده تا از فعالیت تاکســی های اینترنتی جلوگیری 
کند. همچنیــن نرم افزاری طراحی شــده که ورود 
خودرو مسافربر اینترنتی به محوطه فرودگاه را نشان 
می دهد که بافاصله گشت سیار، خودرو را توقیف و 
جریمه می کند. وی تاکید می کند: مجوز شرکت های 
مسافربرهای اینترنتی توسط وزارت صنعت و معدن 
صادر شده است؛ اما در آینده نزدیک با اقدامات انجام 
شــده و پیگیری های در حال انجام، فعالیت آنها با 

محدودیت رو به رو خواهد شد.
مسئوالن، مشکالت صنف تاکسیرانان شهر 

را برطرف کنند

 مدیر شرکت تاکسیرانی فرودگاه اصفهان از مشکات 
رانندگان تاکســی فرودگاه می گوید: در یک مقطع 
زمانی، یعنی تا دو سال پیش با توجه به اینکه تعداد 
پروازهــای خارجی خوب بود، میانگیــن درآمد هر 
راننده بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومــان در روز بود؛ اما 
از زمانی که مســافربرهای اینترنتی به عنوان رقبای 
رانندگان تاکسی فعال شدند و البته تعداد پروازها نیز 
تا حدودی کاهش پیدا کرد، روز به روز تعداد مسافران 
کاهش یافت؛ به طوری که بعضی از رانندگان تاکسی 
درصدد فروش و واگذاری امتیاز تاکسی خود هستند.

»علی حســینی« ادامه می دهد: تاکسی های ویژه 
فــرودگاه، خودروهایی لوکس تر هســتند و البته با 
توجه به تعــداد باالی آنها، مدت زمــان زیادی باید 
طی شــود تا نوبت به هر کدام از رانندگان برسد. وی 
درخصوص علــت تفاوت کرایه۱۰ تــا ۱۵ درصدی 
تاکســی های فرودگاه نســبت به تاکسی های فعال 
در آژانس های مســافرتی، اظهــار می کند: قیمت 
خط تاکسی فرودگاه تعریف شــده نیست؛ چون به 
صورت سهام و نوعی ســرقفلی در اختیار رانندگان 
 است و خودشان بر اســاس عرف، قیمت را مشخص 

می کنند.
راه اندازی ُمدهای جدید حمل و نقلی برای 

فرودگاه
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان نیز 
در این باره می گوید: دو دســتگاه اتوبوس از میدان 
احمدآباد هــر۳۰ دقیقه یک بار به ســمت فرودگاه 
شهید بهشتی و بالعکس تردد می کنند که امید است 
به زودی، مدهای جدید حمــل و نقل برای فرودگاه 

راه اندازی شود.
»علیرضا صلواتی« درخصوص تاکســی های ۱۷۰ 
 میلیون تومانی فــرودگاه اظهار می کند: شــرکت 
»امین سیر سپاهان« برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
اقدام و مذاکرات الزم را با شرکت ســایپا انجام داد. 
وی افزود:  شهرداری اصفهان در بحث خرید ناوگان 
دخالتی نداشــته و فقط دغدغه نوســازی ناوگان را 
داشت؛ متولی خط فرودگاه شرکت امین سیر سپاهان 
است، اما شهرداری تاکنون از ارائه هیچ خدمتی دریغ 

نکرده است.

تاکسیهایلوکسیکهبدونمشتریشدهاند
وقتی مسافربرهای اینترنتی دردسرساز می شوند؛

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:
معابر و پل های اصفهان شناسنامه دار می شود

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: سامانه مدیریت شناســنامه معابر )pms( و سامانه مدیریت 
شناسنامه فنی پل های اصفهان )bms( راه اندازی می شود. 

»ایرج مظفر« در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ســامانه مدیریت شناسنامه فنی پل های شهرداری 
اصفهان )bms( پایگاه جامعی از اطاعات مربوط به تمامی پل های شهر است، این اطاعات به منظور پایش، 
نگهداری بیشتر و دقیق تر و تعمیرات پل ها در صورت نیاز در کمترین زمان ممکن جمع آوری شده است. وی 
افزود: پس از بهره برداری از سامانه مدیریت شناسنامه فنی پل های شهرداری اصفهان )bms(، پس از کسب 
اطاعات الزم از مناطق جهت تکمیل سامانه مدیریت شناسنامه معابر)pms( و اباغ آن به مناطق ۱۵ گانه 

شهرداری اصفهان در نیمه دوم سال جاری اقدام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تاکید کرد:
لزوم صدور کارت های حمل و نقل دانش آموزی 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با در اختیار داشتن مشخصات دانش آموزان، 
می توان کارت های شناسه دار با عکس دانش آموزان مخصوص حمل و نقل عمومی صادر و در اختیار آنها 

قرار داد.

»قدرت افتخاری« اظهارکرد: برای صدور کارت های حمل و نقل دانش آموزی باید با مدیریت اصفهان کارت 
و آموزش و پرورش هماهنگی برقرار شود که در این راستا تاکنون جلسات مختلفی برگزار شده است. وی 
افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان روزانه به صورت متوسط نزدیک به ۵۰ سرویس دانش آموزی را پوشش 
می دهد.  افتخاری اضافه کرد: با شناسایی کریدورهای دانش آموزی نیز می توان سرویس دهی مناسب تری 

برای دانش آموزان در سطح شهر داشته باشیم.

 مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان، از 
افتتاح چهاردهمیــن »بازار روز کوثــر« در بلوار 
شفق، محدوده منطقه ۱۳ شهرداری به مناسبت 

عید سعید قربان خبر داد. 
هشت سال پیش بود که شــهرداری اصفهان در 
راستای رفاه حال شــهروندان اصفهانی، کاهش 
اتاف وقت و  کاهش آلودگی هوا با ایجاد بازارهای 
روز بــه منظور عرضــه و فروش انــواع تولیدات 
کشــاورزی)میوه وتره بــار(، فرآورده های لبنی، 
پروتئین و سایر نیازهای ضروری مردم در جهت 
خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان با اعمال 
برخی تغییرات در شیوه ارائه بازار های روز به سبک 
فروشگاه های زنجیره ای، اقدام جدیدی را در ارائه 
خدمات و افزایش رضایت مندی در شهروندان آغاز 
کرد. بازارهایی که تاش کردند با نظم بخشیدن 
به بازارهاي روز، عرضه کاال به نرخ تضمین شــده 
را گســترش دهند تا عاوه بر حفظ نظم عرضه و 
تقاضا، واژه مشــتري مداري، حفظ حقوق مصرف 

کننده و حمایت از آن را جامه عمل بپوشانند.
اهمیــت حضور ایــن بازارها در جوامع شــهری 
امروزی که بــا ایجاد حلقه اتصال مســتقیم بین 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش تعدیل 
قیمت ها،  فرصت مناســبی را برای خرید مردم 
فراهم می کرد، سبب شد تا بیشتر مناطق شهری 

به بازارهای روز کوثر مجهز شــوند. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد این بازار ها توانسته اند 
رضایت مردم را به دســت آورند؛ بــه طوری که 
در این بررسی ها تنـــوع کـــاال، کاهش قیمت 
کاال، کاهـش آلودگــــي هـوا، حذف واسطه هاي 
غیرضروري، کمک در بهبـود ترافـیک شهـري و 
کاهش سفرهاي درون شهري، تثبیت قیمت کـاال 
در مناطق مختلــف شهـري و .... از جمله دالیل 
استقبال شهروندان از این بازارها معرفی شده اند.

در حال حاضر، سیزده بازار روز کوثر تحت نظارت 
شهرداري اصفهان مشــغول به فعالیت هستند و 
قرار است چهاردهمین بازار روز کوثر در بلوار شفق 

منطقه ۱۳ شهرداری افتتاح شود.
مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان  دراین 
باره می گوید: بــازار روز کوثــر ۱۴ در فضایی با 
عرصه ۲۷۷۰ مترمربع و مساحت ۴۷۰۰ مترمربع  
اجرایی شده است. همچنین در طبقه زیرین این 
بازار پارکینگی به مساحت ۲۷۰۰ مترمربع احداث 

شده است.
»محمــد مجیری« مــی افزاید: در ایــن بازارها، 
شهرداری تمام مایحتاج عمومی و سبد کاالهای 
مورد نیاز خانواده ها را با ۱۰ تا ۴۰ درصد تخفیف 
نســبت به دیگر فروشــگاه های موجود در شهر 
عرضه می کنــد. اگرچه بازارهــای روز کوثر طی 
سالیان گذشته تاش کرده اند با ارائه کاالهایی با 
قیمت مناسب و کیفیت باال، رضایت شهروندان را 
فراهم کنند، اما با این وجود هنوز مشکاتی  مانند 

کمبود پارکینگ و  بهره بردارانی غیر از اصناف در 
این بازارها، عملکرد آنها را تحــت تاثیر خود قرار 

داده است.
مدیر عامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در این 
باره می گوید: در واقع زمانی که این طرح  ها کلید 
خورد، فکر نمی کردند قرار است چه اتفاقی بیفتد 
و این پیش بینی را نکردند که مردم تا چه اندازه از 
این بازارها استقبال خواهند کرد؛ به همین دلیل 
مشــکاتی چون پارکینگ و ترافیــک در برخی 
مناطق ایجاد شــد؛ ولی ما تــاش کردیم تا روی 
بحث پارکینگ و بهینه ســازی بازارها کار کنیم 
به طوری که مشــکل بازارهای کوثر ۷ در خیابان 
مسجد سید و کوثر شــماره۲ و کوثر همدانیان و 

امیرحمزه، تا حدودی رفع شده است.
مجیری همچنیــن می افزایــد: مردم بــه برند 
شــهرداری اطمینان دارند، از این رو شــهرداری 
باید به عنوان دســتگاه خدمت رســان اطمینان 
 مــردم را در جهــت افزایــش کیفیــت خدمات

 ارتقا دهد.
 وی ادامه می دهد: این سازمان نظارت ویژه ای بر 
چگونگی نگهداری مواد  غذایی، مواد پروتئینی خام 
دامی نظیر گوشت، مرغ و ماهی و چگونگی رعایت 
موازین بهداشت محیط و حرفه ای و فردی در مراکز 
عرضه و کیفیت کاالها دارد و از بروز هرگونه تخلف 
و تقلب در عرضه مواد خام دامی در سطح میادین و 

بازارها جلوگیری می کند.

افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر نشان می دهد؛

مردم به برند شهرداری اطمینان پیدا کرده اند

سمیه مصور

دیدگاه
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یادداشت

 براي خريد چند قلم لوازم التحرير ضروري، مجبور شدم عازم 
شهر مجاورمان شوم. هر چه در ايستگاه منتظر ماندم خبري از 
تاكسي نشد. عجيب بود! هميشه مسافر نبود، تاكسي ها صف 
كشيده بودند؛ اما حاال مسافرها قطار شده بودند ولی تاكسی 
نبود! يكي از خانم هاي منتظر ادعا كرد كه به خاطر بي ثباتي 
قيمت ها كار نمي كنند. به دو خانم كه كنارم بودند، پيشنهاد 
دادم آژانس بگيريم. از قيمتش پرســيدند. گفتم: »چند روز 
قبل كه رفتم هشت هزار تومان بود.« موافقت كردند و آژانس 

گرفتيم.
 دو خانم، همه مســير را فقط درباره شــخصی غايب صحبت 
كردند. يكي گفت: »خوب نيســت با فالن عــروس خود اين 
طور رفتار مي كنيد؛ مگر چه گناهــي دارد. چطور با آن يكي 

عروستان اين طور برخورد نمي كنيد؟« 
يكی از خانم ها كه مسن بود، خشمناك گفت: »آفتابه لگن را 
مي گذاري كنار تنگ طال؟!« و هر چه توانست از مال و دارايی 
پدر و اقوام تنگ طال صحبت كــرد. آن يكي گفت: »خوبيت 
ندارد؛ از اقوامتان است. دختر نجيب و سازگاريست؛ حتی  از آن 
يكي عروستان خوش اخالق تر است«. پيرزن باز گفت: »پس 
نه مي خواهي خوش اخالق و ســازگار هم نباشد. توي خانه 
پدرش از اين خبرها بود؟ صدتا دختر براي پسرم صف كشيده 
بودند، همين است كه هست، راضی نيست برود خانه پدرش!« 
پيرزن با تكيه بر پول آن چنان جسارتی به خرج مي داد كه هر 

دختري را براي هميشه از پذيرش ازدواج پشيمان مي كرد.
وقتي رسيديم، 10 هزار توماني را گذاشتم توي دست راننده 
و گفتم : »بفرماييد« خانم راننده به جاي اينكه دو هزار تومان 
بقيه پول را پس بدهد، طلب دو هزار تومان بيشتر كرد. به هر 
صورت پيش دو تا خانم روسياه شدم و چهار هزار تومان اضافي 
را  تنها پرداخت كردم. دوتا خانم كه پياده شدند، از خانم راننده 
خواســتم،  تا فالن فروشــگاه برود، توضيح داد: »نمي صرفد؛ 
نوبتم را از دست مي دهم باز هم چون مشتري هستيد مي شود 

4 هزار تومان، بروم؟«
  پياده شدم؛ ده دقيقه فقط بايد راه می رفتم. توي راه كنار چند 
مغازه ايستادم براي خريد چند كاالي خوراكي خيلي معمولي. 
گفتند نداريم. از ديدن قيمت چند پوشاك، نزديك بود چشمم 
از حدقه بيرون بزند. وارد مغازه لوازم التحرير كه شدم، مغازه 
دار اقالم ليســت را يكي يكي گذاشــت روي ويترين و گفت: 
»چند دقيقه صبر كنيد تماس بگيرم بــا تهران ببينم قيمت 
چقدر است و بعد حساب كنم.« همه پول تو جيبي يك ماهم 
به اضافه هديه مسابقه را براي چند تا مدادرنگي و كاغذ و مقوا 
گرفت. حتي كرايه برگشت نداشتم. دست به دامن كارت شدم 
و باالخره رسيدم منزل. از شرمندگي و شكستن غرور جوانان 
بيكار و نا اميد شدن اميدها، از شكستن دل برخي سرپرست 
هاي خانوار و برخي كودكان بي سرپرســت، از غم به دل امام 
زمان )عج( كردن و قيامت كه بگذريم، خدا بيامرزد پدر دالر و 
دالالن جنگ رواني را، خيلي هم برايشان بد نشد. مرده شناسي 
چقدر ساده شده است. مرده هايي كه روي دوپا راه مي روند و 
ارزش ها را با پول معاوضه مي كنند. قبل از ثبات قيمت ها، بايد 
فكري به حال مرده ها  كرد؛ نزديك است شهر را تصرف كنند.  
اين روزها »پول مرده را زنده مي كند« يا »پول زنده را مرده مي 

كند«  و درست حس و حال واژه »گرگ« را دارد.  
»گرگ«را از هر طرف بخواني گرگ اســت. با اين تفاوت كه 
دو تا »گرگ« كنار هم اين قدر ترســناك نيستند كه اين دو 
 حقيقت را با هم بخوانيم: »پول مرده را زنده مي كند و زنده را 

مرده«!

گرگ را از هر طرف بخوانی گرگ است

 زهره جمالی زواره

گشتی در بلگراد
بلگراد، پایتخت صربستان 
در طول زمان همانند 
اکنون زیبا نبوده است. 
شهر »بلگراد« تا به حال 
درگیر ۱۱۵ جنگ بوده 
سوخته  نیز  بار   ۴۴ و 
است. شده  ویران   و 
امروزه این شهر در صلح 

به  سر  می برد.

عکس روز

یک زمین پهناور بذر بپاشد، دوخط کتاب
هــم می تواند کشــاورزی 
خــود را به یک قطعــه زمین 
کوچــک محــدود کنــد و از 
همان قطعه کوچک نهایت 
اســتفاده را ببرد.مــن هــم 
می خواهم کشــت و کارم 
را به یک قطعه زمین کوچک 
محــدود کنــم. می خواهم 
از لحظــه لحظــه عمــرم 
لذت ببرم و بدانــم که دارم 
لذت می برم. بیشــتر مردم 
زندگــی نمــی کننــد، فقط 

می دوند!
جین وبستر/بابا لنگ دراز

خوشــبختی  رمــز   
واقعی را یافته ام

رمــز خوشــبختی واقعــی 
را یافتــه ام. بایــد حــال را 
دریابــی، نه اینکه همیشــه 
افسوس گذشته را بخوری 
و فکــر آینــده باشــی. باید 
قــدر لحظاتــی را کــه در 
اختیار داری بدانــی. مثل یک 
کشــاورز، آدم می تواند در 

يكی از جذابيت های ســفر، اقامت درجاهايی اســت كه غيرعادی به نظر 
می رسند! مثال يك »برج راديويی« يا »دكل مخابراتی«. 

يك برج رايويی در »جرزی« به اقامتگاهی سه خوابه تبديل شده است. اين 
برج در طول جنگ جهانی دوم توسط نازی ها در اين جزيره كه نزديك به 
ساحل نرماندی-فرانسه- است و اكنون وابسته به بريتانياست، ساخته شد.

پس از بازسازی، برج ســه اتاق خواب دو نفره، حمام، آشپزخانه، سالن با 
 پنجره های كف تا ســقف دارد. اين برج برای هر نفر شبی 32 پوند قيمت

تعيين كرده است.

اقامت در برج رادیویی؛ یک هتل ویژه وجالب! 

»ويكتور ويند« در سپتامبر2009موزه ای را در شــهر لندن تاسيس كرد كه 
به اعتقاد  بســياری از بازديد كنندگان، يكی از عجيب ترين موزه های جهان 
به حســاب می آيد. قرار بر اين بود كه موزه عجايب به مدت 6ماه فعاليت كند 
اما به دليل استقبال چشمگير مردم، با گذشــت چند سال همچنان پذيرای 
عالقه مندان اســت. موزه عجايب، ويترين مناســبی اســت برای اشيائی كه 
»ويكتورويند« از نقاط مختلف جهان جمع آوری كرده است. زيرزمين و روح 
اين موزه با رنگ قرمز خونی نقاشی شده و ديوارهای آن با اشيای عجيبی چون 

فسيل، سنگ های معدنی و اسباب بازی های »مك دونالد« تزئين شده اند.

عجیب ترین ها در موزه ای به رنگ خون!

مکه جای دیگری است
اولين بار است كه مشرف می شوم. پيش تر خيلی ها گفته  بودند كه »مكه« با جاهای ديگر فرق می كند. من به حرف آنها احترام گذاشته ام اما 
هيچ وقت جدی  نگرفته ام. با خودم فكر كرده ام كه اغلبشان جاهای زيادی را در دنيا نديده اند،  از همين رو شهر مكه، به ويژه »مسجد الحرام« 
و كعبه برايشان به شدت تماشايی بوده است. يك ماه قبل تر، »محمد« ايميل زد كه تلويزيون می خواهد جمعی از بچه ها را به حج بفرستد و ما 

هم جزو آنهاييم، سفری يك باره و دور از انتظار.
 از همان لحظه چيزی درون  دلم تكان خورد كه نمی دانم چه بود! اما بيقرارِ آمدن به تهران می شوم تا زودتر كارهايم را انجام دهم. 

حاال در مكه ام. چند روز اول را در مدينه می مانيم و بعد در »مسجد شجره« محرم می شويم. فاصله چند ساعته  مدينه تا مكه، به زمزمه های 
تنهايی می گذرد و مرور آنچه تا آن روز در زندگی انجام داده ام. بيش از آنكه به نداشــته هايم فكر كنم، به داشته هايم می انديشم و خدا شكر 
می كنم. اين چند ساعت محرم شدن، ساعت های عجيبی است. هزار ويك چيز را بايد رعايت كنی. هرچه تو را با منيت پيوند می دهد، بايد دور 
بريزی؛ از كشتن يك جانور ضعيف كه قدرت انسانی ات را به رخ می شكد تا نگاه كردن در آيينه كه زيبايی ات را جلوه گر می كند. بی توجهی 

حتی به نزديك ترين كسانت و عبور از زن و زندگی.
 آخر شب به مكه می رسيم. پيچيده در لباس احرام، حوله هايی كه پوشيدنش حسی از شرم و آرامش را  بر پوستت می نشاند و تو را نزديك می كند 
به لحظه  تولد. اتاق هايمان را نشانمان می دهند در هتلی مجلل.  حسابی خسته ايم. می شود تا صبح صبر كرد و بعد به مسجدالحرام رفت و حاجی 
شد؛ اما غلغله ای در ماست كه به زمين وزمان بند  نيستيم. می خواهيم زودتر برويم و ببنيم كجاست اين جای عجيب! عده ای از ما كه رفيق تريم به 
هم خبر می دهيم كه راه بيفتيم. تعلل جايز نيست رهبرمان »احسان«  می شود كه از بچه های شبكه قرآن است و از قبل همديگر را می شناسيم 
و به اندازه يك درخت بيد دوستش دارم.  از بس كه مهربان است و بی منت. حاال حسی از شوق و ترس دارم؛ شوق ديدن و ترس ديدن... می ترسم! 

آن قدر كه گاهی خودم را سرزنش می كنم كه چرا آمدم!
ادامه دارد...

به روایت »منصور ضابطیان«

روایت روز

گوشواره طاليی كه گفته می شــود قدمتی بالغ بر 2000 سال دارد، در نزديكی 
معابد باستانی در قدس اشغالی پيدا شــد. باستان شناسان اين گوشواره را يكی 
از شــواهد نادر از نفوذ و ســلطه يونانيان توصيف می كنند. اين گوشواره چهار 
سانتی متری و دايره ای شكل است و راس آن مانند سِر قوچ طراحی شده است. 
يك قطعه سفال و چند سكه هم در جريان كاوش در اين منطقه از قدس كشف 
شده است. اين گوشــواره با تكنيك درهم تنيدن رشته های طال و براساس يك 

الگوی پيچيده طراحی شده است.

کشف گوشواره با قدمت 2000 سال در قدس!

اینستاگردی

 واکنش »مهناز افشار« پس از دیدن خبری
 درباره پرونده قضائی همسرش

 بیژن بنفشه خواه و محمدرضا شریفی نیا 
در »کلوپ همسران«

مهناز افشار به اظهارنظر يكی از مسئوالن هالل احمر درباره شايعاتی كه در مورد همسرش 
مطرح شده است، واكنش نشان داد. او در اينستاگرام نوشت: »خدا رو شكر كه باالخره يك 

آدم شريف پيدا شد كه اصل پرونده رو برای همه اعالم كنه. خدا خيرتون بده.«

»بيژن بنفشــه خواه« با انتشــار عكســی در اينســتاگرامش نوشــت: فيلم ســينمايی 
»كلوپ همســران« تهيه كننده و كارگــردان:  »مهدی صباغ زاده«. ايــن فيلم اكنون در 
مرحله فيلم برداری است. اين عكس را مدير فيلم برداری، »سيروس عبدلی« به درخواست 
بنده در محل كار گرفتند. در عكس از سمت راســت: علی جناب )دستياراول كارگردان(، 

علی انصاريان، مهدی صباغ زاده و محمدرضا شريفی نيا حضور دارند.

یک ماه خون گرفته 
همزمان با فرا رسيدن ماه محرم كتاب »يك ماه خون گرفته 

12«  جديدترين اثر »غالمرضا سازگار« زير چاپ رفت.
مجلدهای »يك ماه خون گرفته12« شــامل ســروده های 
»غالمرضاسازگار« ويژه ماه های محرم و صفر به همراه آموزش 
سبك های اجرای نغمه ها، بيش از يك دهه است كه درآستانه 
ماه محرم چاپ و به صورت رايگان در بين مداحان و ذاكران 
اهل بيت )عليهم السالم( در سراسر كشــور توزيع می شود. 
ويرايش جلد دوازدهم مجلدها، يك ماه خون گرفته در گروه 
كارشناسی موسسه هنر و ادبيات هالل به پايان رسيده است و 
اين كتاب با تيراژی بالغ بر 10 هزار نسخه همزمان با فرارسيدن 
ماه محرم در بين مداحان و ذاكران اهل بيت )عليهم السالم( در 
سراسر كشور توزيع می شود.كتاب »يك ماه خون گرفته 12«  
در قطع جيبی منتشــر و آموزش سبك های اجرايی نغمه ها 
  www.madayeh.com نيز در سايت مدايح به نشــانی
به صورت رايگان در درســترس عالقه مندان قرار می گيرد.

همچنين عالقه مندان به مطالعه ســاير آثار اســتاد سازگار 
می توانند با دريافت و نصب رايگان اپليكيشــن نخل ميثم، 
تمام سروده های او  را مطالعه و از آموزش سبك های اجرايی 

نغمه ها بهره مند شوند.

 آقای »پرستویی« سینما ! 
قدر خودت را بدان!

وطن امــروز نوشــت: »پرويز پرســتويی در اينســتاگرام، پرويز 
پرستويی نيست؛ آدم ديگری اســت، شكلی است كه ما هيچ كدام 
نمی خواهيم ببينيمش! اصال برای ما اين پرويز پرســتويی خيلی 
تصوير نشده اســت! اينها را كه نوشــتم البته به اين معنا نيست 
كه ما پرســتويی معترض نمی خواهيم، اتفاقا نقطه اشتراك همه 
اســطوره هايی كه پرويز پرســتويی به ما شناســانده، اعتراض به 
وضع موجود بوده اســت؛ هم »حاج كاظم دهه هفتاد« و هم »حاج 
حيدر دهه نود« معترض به وضع موجود بودند. اتفاقا پرســتويی 
منتقد مورد عالقه ماســت؛ اما منتقدی كــه از دريچه آرمان های 
انقالب اعتراض می كند با منتقد ســطحی فضــای مجازی فرق 
دارد! ما پرويز پرستويی را كه هميشــه آوانگارد در كمك به مردم 
و دستگيری از مستضعفان است را دوســت داريم؛ همان كه برای 
كمك به زلزله زدگان پيش قراول است، همان كه برای تهيه اقالم 
آموزشــی برای دانش آموزان محروم غرفه می زند و پشــت غرفه 
می ايســتد تا مردم را به اين كار خير دعوت كند، همان كه صدای 
 اعتراضش بر سر دشــمنان انقالب و مردم بلند است و دوست دارد

 ناو آمريكايی را نابود كند، همان كه قدر شهدا و جانبازان را می داند! 
آقای پرستويی سينما! قدر خودت را بدان!«

يعنی مثال اگه تو خونه»ديويد بكام« اينا، يكی از بچه ها دِر 
باتری كنترل تلويزيون  رو گم كنه، ديويد دور كنترل رو چسب 

نواری می زنه؟! 
درحالــــی كه يــك عده دارن حســــاب می كنن چقدر 
ســود كــردن، ما هم آرزوهامون رو به دالر حساب می كنيم كه 

ببينيم چقدر دست نيافتنی تر شدن!
 تو گوگل سرچ كردم: چاره چيســت؟ رفتم چای ريختم و 

اومدم هنوز نتيجه ای نياورده!
بليت هواپيما يه جوری گرون شــده كه واقعــا ديگه از تو 

آشپزخونه به اتاق خواب اومدن هم گردشگری حساب ميشه! 
رفتم پيش روان شــــناس  وگفتم: بدبختم، افســرده ام، 
بيچاره ام. گفــت: نصف پــول ويزيت رو بهــت برمی گردونم. 

خوشحال اومدم بيرون! 
 هيــچ وقت نفهميدم چرا زرشــك پلو با مرغ مامان ها تو 

مهمونی ها، با روزهای عادی زمين تا آسمون فرق داره؟!
تو ســوئيس بر اثر رانش زمين، گل و لجن فوران كرده. از 
كشــوری مثل ســوئيس اصال انتظــار فــوران گل و لجن رو 

نداشــتم؛ اون جا فقط بايد پشــمك و شــيرموز فوران كنه!
سريال ديدن فقط اون جاش جالبه كه اون قدر غرق فيلم و 
شخصيت ها ميشــی كه اگه يكيشــون بميره تو هم تا دو روز 

ناراحتی!

خندوانهکتابکیوسک
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