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خون توریست ها رنگین تر است
  جنجال دوباره ورود خودرو به میدان  نقش جهان؛   

5

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح کرد:

اصفهان رکورد دار بیشترین سوانح جاده ای

جذب ۱۴۰۰ حامی یتیم و فرزند نیازمند اصفهانی 
در ماه محرم

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان خبر داد:

5
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حفظ کرامت مردم خط قرمز شهرداری است
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

7

نامهربانی شهر با عصای سفید
به بهانه روز جهانی نابینایان؛

روز جهانی عصای سفید ؛
 نابینایان هم از اعضای جامعه 
 هستند امروز  به جای ابراز ترحم

   سعی  کنیم حقوق  آنها را 
رعایت کنیم.

سخنگوی آبفای اصفهان:

 به حداقل رسیدن آسیب های کمبود آب
 در گرو مدیریت مصرف است

ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: مدیریت منابع آبی یکی از 
موضوعات مهم در مصرف بهینه آب اســت، در واقع اگر بخواهیم آسیب های ناشی از 
 کمبود آب را به حداقل ممکن کاهــش دهیم باید مدیریت مصرف را اعمال کنیم.ســید اکبر

 بنی طباء اظهارکرد: امسال در استان اصفهان سعی کردیم از تمام ظرفیت های فرهنگی به عنوان 
ابتکار جدید در صنعت آب و فاضالب کشور  برای مدیریت مصرف آب استفاده کنیم...

صفحه  3
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نمایش استرالیا
کارگردان: پیمان کریمی

کوچه سعدی-حوزه هنری-
تماشاخانه ماه/  10 مهر الی 4 آبان

 گالری نگرش
ضمیری هنری در کالبدی بیمار

13 الی 24 مهر

محسن حیدری- شهردار اردستان

آگهی مناقصه

شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیات محترم وزیران و آیین نامه 
اجرایی وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد عملیات بهبود عبور و مرور سطح شهر اردستان از ردیف اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و داخلی بالغ بر 10/504/000/000 ریال از طریق آگهی 
مناقصه عمومی براســاس قیمت مقطوع بدون ضرایب و تعدیل و مابه التفاوت 
و تجهیز کارگاه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای ســابقه کار واگذار نماید ، 
لذا متقاضیان دارای صالحیت حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه 
97/07/28 جهت اخذ اسناد مناقصه به شــهرداری اردستان مراجعه نموده و 

قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

نوبت دوم
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»حسن روحانی« امسال بر خالف 
روال رؤسای جمهور قبلی زودتر از 
9آذر به دانشــگاه رفت و این بار به بهانه بازگشایی 
رسمی دانشــگاه ها و آغاز ســال تحصیلی جدید. 
سخنرانی رییس جمهور در دانشگاه تهران، در حالی 
انجام گرفت که محافل علمی دانشگاهی و اساتید 
دانشگاه تهران یکی از اصلی ترین منتقدان سیاست 
داخلــی و خارجی روحانــی و دولتش هســتند؛ 
منتقدانی کــه روزگاری روحانی آنها را بی ســواد 
خواند؛ معترضانی که نه تصویب برجام و نه فرجام 
آن را قبول نداشتند و همواره اعتراضات تند وتیزی 
به تیــم دیپلماتیک روحانی نشــان مــی دادند. 
اعتراضاتی که در عمل موجب شد تا رابطه روحانی 
و دانشگاه چندان دوستانه نباشد. بر این اساس روز 
سخنرانی روحانی در دانشگاه هم چندان روز آرامی 
نبــود، تجمــع و انصــراف برخی از تشــکل های 
دانشجویی در مراسم سخنرانی رییس جمهور در 
دانشگاه از جمله حاشــیه های حضور روحانی در 
دانشــگاه تهران بــود. در جایی کــه روحانی در 
ســخنرانی خود عنوان کرد دانشــگاه نقش بسیار 
مهمی در علم،  فرهنگ و در جامعه پذیری نســل 
جــوان در انضبــاط و قانون مــداری و در نقــش 
مهارت هایی که دانشجویان از این محیط می آموزند، 
دارد. رییــس جمهــور در تمجید از دانشــگاه و 
دانشگاهیان پا را فراتر گذاشت و تصریح کرد: »این 
مراسم به عنوان احترام و کرنش در برابر علم، دانش، 
پژوهش و فناوری است و مخاطب این کرنش اساتید 
و دانشجویان عزیز ما هســتند.«  وی در بخشی از 
سخنان خود اظهار کرد:  علت موفقیت ها در دولت 
یازدهم  از امید به آینده شــروع شد و دیدگاه مردم 
نسبت به آینده بود که جامعه را در مسیر خود قرار 
داد. در سال 92 که بنده انتخاب شده بودم و دو ماه 
بعد دولت تشکیل می شــد به محض انتخاب، دالر 
کاهش یافت . بازار آرام گرفت و امیدها باال رفت در 
حالی که ما هنوز کاری نکرده بودیم.وی خاطر نشان 
کرد: گاهی اوقات نقد به اندازه بسیار مفید است و 

نقد بیش از حد همان مثال نمک اســت که اگر به 
اندازه باشد الزم و اگر به اندازه نباشد بی مزه و زیاد 

هم باشد نمی توان آن را خورد.
دانشگاه ها باید نقاد و پرسشگر باشند

رییس جمهور با تاکید بر اینکه دانشــگاه می تواند 
مبدأ تحوالت و مظهر اقتدار باشــد، اظهارداشت: 
دانشــگاه نقش مهمی در علم، فرهنــگ، جامعه 
پذیری نسل جوان، انضباط، قانون مداری و مهارت 
آمــوزی دارد.وی تصریح کرد: دانشــگاه همانطور 
که امــام)ره( فرمود می تواند مبدأ تحوالت باشــد 
و  اقتدار باشــد. همانگونه که مقام معظم رهبری 
بر آن تاکیــد کردند.روحانی، با اشــاره به حضور 
و نقش آفرینی فــارغ التحصیالن دانشــگاه ها در 
عمــده مدیریت های جامعــه ، نقش دانشــگاه را 
برای آینده جامعه و مدیریت آینده کشــور بسیار 
مهم برشــمرد و گفت: اگر امروز نقصی از مدیران 
گرفته و نقد واردی مطرح می شــود، باید بپذیریم 
به نوعی نقد بر دانشــگاه هم هســت؛ چراکه  اینها 
در همین مرکز تربیت شــده و دانش آموخته اند.

رییس جمهور خاطرنشــان کرد: گاهــی وقت ها 

ممکن اســت از لحاظ عاطفی پذیرش انتقاد برای 
انسان ، زیاد سخت باشد. من هم وقتی در روزنامه 
ها و  فضای مجازی، 10 الــی 15 انتقاد می خوانم 
می گویم امروز بس است، کنار می گذارم. چون هم 
وقت بیشــتر ندارم و هم نقد بیش از حد می تواند 
 مفید نباشــد اما  نقد به اندازه ، هم مفید و هم الزم

 است.
ما از این دوره عبور خواهیم کرد

روحانی با تاکیــد بر این که »ما از ایــن دوره عبور 
خواهیم کرد« ، گفــت:  باید از این مســیر و برای 
رســیدن به آینده و روزهای بهتر ، امیدوارانه و از 
ساده ترین و کم هزینه ترین راه عبور کنیم. ناامیدی 
و ناامید کردن مشکالت را حل نمی کند . یک وقتی 
ما می خواهیم انکار کنیم و بگوییم مشکلی نیست، 
این بد است و نباید مشــکل را انکار کنیم. مشکل 
وجود دارد اما اینکه بگوییم مشکل حل نمی شود، 
این درست نیست. می خواهیم بگوییم آینده بدتر 
می شود، ممکن است آینده کوتاه مدت بدتر شود، 
ولی آینده بلندمدت حتما بهتر خواهد شد، چرا بهتر 
نشود. چرا نتوانیم از مشکالت عبور کنیم؟روحانی 

با طرح این پرسش که »دالیل امیدوار کننده برای 
وضعیتی بهتر در آینده چیست؟«، گفت: در تاریخ 
آمریکا  طی 40 سال گذشته ، کینه توزتر از تیم فعلی 
دولت آمریکا نسبت به ایران، ایرانی، نظام جمهوری 
اسالمی شکل نگرفته بود.دشمنی ها بوده اما یک نفر 
بوده و بقیه در دشمنی متوسط بودند اما االن در کاخ 

سفید بدترین ها دور هم جمع شده اند.
رییس جمهور با بیان اینکــه »امروز در جامعه مان 
نیاز به تقویت امیــد به فردا داریــم«، اظهار کرد: 
نمی خواهم بگویم امروز مردم ما مشــکل ندارند، 
شما ممکن است، قیمت اجناس را هر زمانی که به 
فروشگاه می روید چک کنید، اما من به عنوان رییس 
جمهور هر روز لیســت قیمت اجناس را می بینم و 
می دانم وضع زندگی مردم چگونه است مخصوصا 
آنهایی که حقوق ثابت دارند؛ اما آیا ما باید در برابر 
مشکالت و شرایط جدید تسلیم بشویم و یا باید به 

همدیگر امید بدهیم و به یکدیگر کمک کنیم.
از لحاظ سیاسی ما پیروزیم یا آمریکا؟

وی با بیان اینکه »در شرایط کنونی از لحاظ سیاسی 
ما پیروزیم یا آمریکا؟«، اظهار کرد: از لحاظ سیاست 
خارجی قطعــا ایران پیــروز این ماجــرا و آمریکا 
شکست خورده این ماجراست و فکر نمی کنم هیچ 
کس در این مسئله تردید داشته باشد. همه می دانند 
آمریکا از لحاظ حقوقی، سیاســی و زیرپاگذاشتن 
تعهدات بین المللی، حتما دچار شکســت شــده 
اســت و ما موفقیت و پیروزی به دســت آوردیم.

رییس جمهور با اشاره به اینکه »از لحاظ حقوقی چه 
کسی در این ماجرا پیروز است؟«، گفت:  ما همیشه 
افتخار می کردیم که در دوران مرحوم دکتر مصدق، 
انگلیس از ما در الهه شکایت کرد و تیم دکتر مصدق 
رفتند آنجا بگویند این دادگاه برای رسیدگی به این 
موضوع صالحیت ندارد و دادگاه در نهایت در مسئله 
صالحیت به نفع ایران رای داد و گفت من صالحیت 
ندارم زیرا یک طرف دولت است و یک طرف شرکت 
است و من نمی توانم وارد این موضوع شوم و البته 

توصیه های اجرایی کرد که به ضرر ما بود.

شیوه جدید کسب درآمد دولت 
ترامپ از طریق فروش اطالعات 
مشــاوران کمپین دونالــد ترامــپ از این پس 
اطالعات حامیان رییس جمهور آمریکا را به افراد 

متقاضی می فروشند.

از زمانی که دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه تایید شد، 
تیم او روند ســاخت یک بانک اطالعاتی شامل 
آدرس ایمیل و شماره تلفن بیش از 20 میلیون 
نفر از حامیانــش را آغاز کرد.مشــاوران نزدیک 
کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در تالش هستند 
این بانک اطالعاتی شــامل آدرس های ایمیل و 
شــماره های تلفن حامیان او را به نامزدها، گروه 
های محافظه کار و مشاغل مختلف اجاره دهند. 
در واقع این بانک اطالعاتی مــی تواند به حزب 
جمهوری خــواه در دوره انتخابــات کمک کند 
و در عین حــال به عنوان یک راه کســب درآمد 
برای کمپین انتخاباتی ترامپ اســتفاده شــود.
در هفته های اخیــر، کمپین انتخاباتی ترامپ به 
صورت محرمانه یک توافق با شرکت »اکسلسیور 
استراتژیز« مستقر در ویرجینیا امضا کرده است 
که بر اساس آن این آدرس های ایمیل و شماره 
های تلفــن حامیــان را در اختیار درخواســت 
کنندگان قرار دهد.گزارش ها حاکی از آن است 
که در حال حاضر تعدادی از این شماره های تلفن 
و آدرس های ایمیل به تعدادی از نامزدهای حزب 
جمهوری خواه از جمله »ران دی ســنتیس« در 
فلوریدا و »جاش هالی« در میزوری و همچنین 
یکی از نویســندگان کتابی در حمایت از دونالد 

ترامپ اجاره داده شده است.

صادرات یک میلیارد دالری 
مواد غذایی ترکیه به قطر

اتحادیه صادرکننــدگان »اژه« از افزایش جدی 
میزان صادرات کاال به قطر خبر داد.بیرول جلپ، 
معاون رییس اتحادیه صــادر کنندگان اژه اعالم 
کرد: قطر یک کشور سه میلیون نفری است، اما 
میزان واردات باالیــی دارد و باید از این امکان به 
درستی استفاده کرد. وی در ادامه افزود: در سال 
2016 میالدی میزان صادرات مــواد غذایی ما 
به قطر 421 میلیون دالر بود. این رقم در ســال 
2017 به 630 میلیون دالر رســید و در ســال 
میالدی جــاری تاکنون بــه 707 میلیون دالر 
رسیده و تا پایان ســال به رقم  یک میلیارد دالر 

خواهد رسید.

 واکنش نیوزیلندی ها
 به حکم دادگاه صهیونیستی

دادگاهی در رژیم صهیونیستی دو نفر از حامیان 
فلســطینی نیوزیلند را به بیش از 12 هزار دالر 
محکوم کرد؛ امــا آنها در واکنش بــه این حکم 
در یــک کارزار اینترنتی خواســتار کمک مردم 
نیوزیلنــد به فلســطینیان شــدند.یک دادگاه 
صهیونیستی دوفعال فلســطینی نیوزیلندی را 
به اتهــام متقاعد کردن خواننده پــاپ نیوزیلند 
برای لغو کردن کنســرتش درتــل آویو جریمه 
کرده است.آنها در واکنش به این حکم همچنین 
با ایجاد یک صندوق خیریه از حامیان فلسطین 
در نیوزیلند خواســتند که مردم نیوزیلند کمک 
های خــود را به مرکز بازپــروری ذهنی زنان در 
 غزه ارائه کنند که این صنــدوق تا آخرین لحظه
  14 هزار دالر کمک و هدایای نقدی دریافت کرده

 است.

می دانم وضع زندگی مردم چگونه است

از سوی دفتر رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اعالم شد: 

تکذیب خبر بستری شدن 
آیت ا... شاهرودی

خبر بستری شــدن رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام تکذیب شــد.دفتر آیت ا... 
هاشمی شــاهرودی، اخبار منتشر شده در 
شــبکه های مجازی مبنی بر بستری شدن 
نایب رییس مجلس خبرگان و رییس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در بیمارســتان را 
تکذیب کرد. به گفته یکی از اعضای دفتر آیت 
ا... هاشمی شــاهرودی، حال عمومی ایشان 
هم اکنون خوب است و مراحل درمانی  وی به 

روال طبیعی در حال انجام است.

واکنش »فتاح« به احتمال 
حضورش در کابینه روحانی

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نسبت 
به احتمال معرفی اش از سوی رییس جمهور 
به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار واکنش 

نشان داد.
پرویــز فتــاح، رییــس کمیته امــداد امام 
خمینــی)ره( در پاســخ به ســوالی درباره 
پیشــنهاد دولت به وی برای تصدی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: درباره این 
موضوع با بنده صحبتی نشــده است.چندی 
پیش خبری در برخی رسانه ها منتشر شد که 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از سمت 
خود در این وزارتخانه استعفا داده و احتمال 
دارد پرویــز فتاح از ســوی رییس جمهور به 
عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس 

معرفی شود.

 ۷ ماه حبس به اتهام توهین
 به رییس جمهور

معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی 
دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس 
جمهــور، از صدور حکم 7 مــاه حبس برای 
»حسن عباســی« به اتهام توهین به رییس 
جمهور و وزیر راه خبر داد و گفت: این حکم 

قطعی است و به زودی اجرا می شود.
علیرضا آذربایجانی در این بــاره اظهار کرد: 
در طول سال های گذشــته افرادی که اهل 
ســخنرانی هســتند و بعضــا از نمایندگان 
مجلس یا کســانی که به شکل های مختلف 
در دانشگاه ها و مراســم های مختلف حاضر 
می شــوند مطالب کذبی علیه هیئت دولت 
یا رییــس جمهور مطرح کــرده و می کنند. 
ما ســعی کردیم همیشــه با اغماض از کنار 
ایــن مســائل بگذریم امــا بعضا مــواردی 
پیش می آیــد کــه ســخنرانان محترم در 
صحبت هایشــان رســما نشــر اکاذیــب 
 یــا توهین بــه مقامــات اصلــی حکومتی

 می کنند.

رییس فراکسیون زنان مجلس:
الیحه خشونت علیه زنان در 
قوه قضائیه متوقف شده است

رییس فراکســیون زنان مجلس گفت: طرح 
اصالح قانون خروج زنان از کشــور درانتظار 
قرار گرفتــن در نوبت رســیدگی در صحن 
اســت. فریده اوالد قباد، درباره طرح اصالح 
قانون خروج زنان از کشور گفت : طرح اصالح 
این قانون بــه هیئت رییســه مجلس برای 
بررســی در صحن علنی ارسال شــده و در 
نوبت بررسی است؛ اما مخالفانی در داخل و 
خارج از مجلس دارد.اوالدقباد درباره الیحه 
خشــونت علیه زنان نیز گفت: این الیحه در 
قوه قضائیه متوقف شده اســت که پیگیری 
کردیم، با توجه به اینکــه موارد جرم انگاری 
نیز انجام شــده باید هرچه ســریع تر برای 
 بررســی در صحن علنی به مجلس ارســال

 شود.

جابری انصاری 
معاون وزیر امور خارجه:

حســن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی ، درباره آخرین وضعیت تحقیق و 
تفحص از مجلس اظهار داشت:  اولین مانع تحقیق 
و تفحص از مجلس شورای اسالمی، شخص رییس 
مجلس است. نماینده مردم اصفهان  درباره آخرین 
وضعیت تحقیق و تفحص از مجلس اظهار داشــت:  
اولین مانع تحقیــق و تفحص از مجلس شــورای 
اسالمی، شخص رییس مجلس اســت. وی افزود: 
پس از اینکه ما تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس 
را ارائه کردیم، این درخواست به کمیسیون برنامه و 
بودجه ارجاع شده اســت. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس ادامه داد: پس از ارجاع طرح تحقیق و تفحص 
از مجلس به کمیســیون بودجه، آقای تاجگردون 
رییس این کمیسیون طرح را متوقف کرد، در واقع 
اجازه ادامه روند آن را نداده؛ اما این کار بر اساس ماده 
214 آ ئین نامه خالف قانون است. کامران عنوان کرد: 
کمیســیون باید پس از دو هفته از ارجاع این طرح، 
پاسخ بررسی ها و نتایج ارزیابی های خود را به صحن 

ارائه کند.

 رییس مجلس مانع تفحص 
از مجلس است 

نماینده مردم اصفهان:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار صبحگاهی آذری 
جهرمی با فرمانده ناجا

عکس های جنجالی، پای عکاسان را از مجمع برید

پیشنهاد سردبیر:

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی 
صلح سوریه و یمن گفت: بحث بازسازی سوریه 
به صــورت جــدی در دســتور کار طرف های 
مختلف قــرار دارد،موضع برخــی دولت ها به 
ویژه کشور های غربی این است که شروع روند 
بازسازی منوط به پایان بحران به شکل نهایی و 
مطابق با فرمول های مدنظر آنها باشد، درحالی 
که براســاس دیدگاه جمهوری اسالمی ایران 
شــروع روند بازســازی یک امر طبیعی بوده و 
نبایدهیچ شــرطی برای آن قائل شوند. جابری 
انصاری تصریح کرد: این روند باید آغاز شــود، 
البته تحقق آن منوط به پیشرفت روند سیاسی 
در سوریه خواهد بود و در این مرحله هم شاهد 
شروع بازسازی در مفهوم گسترده آن نخواهیم 
بود، زیرا  معموال سرمایه گذاری چه از سوی فرد 
یا شرکت باشد یا به وسیله دولت ها انجام شود، 

کمتر پذیرای ریسک خواهد بود.

ایران در بازسازی سوریه 
کمک بالعوض نمی کند

مصباحی مقدم 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: 

معــاون اول رییس جمهــور با بیــان اینکه برای 
نفت، مشتریان جدیدی پیدا کردیم، گفت: هنوز 
هم از صادرکننــدگان دولتی، خصوصی و شــبه 
دولتــی بابت بازگشــت ارز گله مندیم. اســحاق 
جهانگیری گفــت: بایــد صنعتگــران و فعاالن 
اقتصادی متناسب با شــرایط دنیا حرکت کنند؛ 
در دولت گزارش داده اند که 10 شرکت برتر دنیا 
بیشــترین ترن آور در اقتصاد جهانی را دارندگان 
معادن و کارخانجات داشــتند ولی امروز مسائل 
فیزیکی حداقل ســهم را دارند و بیشترین سهم 
مربوط بــه فناوری هــای نوین در اقتصــاد دنیا 
بوده اســت.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: 
صادرات غیرنفتی کشور روند خوبی گرفته اگرچه 
ایران ظرفیت باالیی دارد. این در حالی اســت که 
کاالهای دانش محور سهم باالیی دارند و در بخش 
کاالهای صنعتی صادرشــده بایــد ارزش افزوده 
مغز در آنها باالتر باشــند. االن چند هزار شرکت 
 دانــش بنیان به ثبت رســیده که آمار مناســبی

 است.

 مشتریان جدیدی برای نفت 
پیداکردیم

معاون اول رییس جمهور:

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه 
رهبر انقالب از مواضع خود درمورد پیوســتن 
به کنوانسیون ها عدول نکرده اند،  گفت: رهبر 
انقالب این حق را به مجلس می دهند تا لوایحی 
که دولت قصد به تصویب رساندن آن را دارد، از 

کانال قانونی عبور کند.
مصباحی مقدم اظهار داشت: رهبر انقالب در 
دیدار با نمایندگان مجلــس فرمودند به جای 
اینکه به کنوانســیون ها ملحق شویم راه حل 

دیگری هم وجود دارد.
 سخنگوی جامعه روحانیت مبارز  با بیان اینکه 
رهبر انقالب از مواضع خــود عدول نکرده اند،  
تصریح  کــرد: البته ارســال این نامــه به این 
معناست که در عین حال رهبر انقالب این حق 
را به مجلس می دهند تا لوایحی که دولت قصد 
به تصویب رساندن آن را دارد از کانال قانونی 

عبور کند.

رهبری در مورد لوایح 
تصمیم گیری نمی کنند

پیشخوان

بین الملل

  رییس جمهور: 
فقط عزرائیــل  می تواند 
بعضی ها را از میزشان  جدا کند

تکذیب یک نقل قول از آیت ا... مکارم
 دفتر آیت ا... العظمی مکارم شیرازی، نقل قول منتسب به ایشــان در مورد الیحه مبارزه با تامین مالی 
تروریسم را تکذیب کرد.پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
نقل قولی از حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی پیرامون نظر مقام معظم رهبری در مورد الیحه مبارزه 
 با تامین مالی تروریســم از سوی برخی خبرگزاری ها منتشر شــد. به اطالع عموم مخاطبین می رساند،

 معظم له از چنین نقل قولی اظهار بی اطالعی کردند. خاطر نشان می شود برخی رسانه ها، مطلبی را از 
حجت االسالم والمسلمین مصباحی مقدم نقل کردند و نوشتند: سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره 
به نظرخواهی آیت ا... مکارم شیرازی از رهبر انقالب پیرامون الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار 
داشت: حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقالب داشتند از حضرت آقا سوال 
می کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می فرمایند »من این ها را دیدم خودم 

به جمع بندی نرسیدم و  چون خودم به جمع بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم«.

عکس های جنجالی، پای عکاسان را از مجمع برید
جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون حضور عکاسان برگزار شد که به نظر می رسد عکس های 
جنجالی منتشر شد طی چند وقت اخیر علت این امر باشد.چند جلسه بعد از آنکه هاشمی شاهرودی بر صندلی 
ریاست مجمع تکیه زد تصاویری از او منتشر شد که نشان می داد ایشان از حال مساعدی برخوردار نیست و 
از آنجایی که صورت آیت ا... هاشمی شاهرودی مورد توجه لنز دوربین خبرنگاران قرار گرفت، حواشی هم در 
این رابطه ایجاد کرد. تمام عکس های جنجالی که تا کنون از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون 
آمده است یک طرف، عکسی هم که روز 20 تیرماه در ماجرای بررسی بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر 
یزد ثبت شد، یک طرف. واکنش ها به این عکس آنقدر زیاد شــد که روابط عمومی مجبور شد به آن واکنش 
نشان دهد و در بیانیه ای اعالم کرد عکسی که منتشر شد مربوط به یک رای گیری دیگر است و هیچ ربطی به 
موضوع سپنتا ندارد.این ماجرا تنها جنجالی نبود که دوربین خبرنگارها به پا کرد همین دو هفته پیش بود که 

حضور احمدی نژاد و نشان دادن عالمت پیروزی به جنجالی تازه تبدیل شد.

چهره ها

واعظی پا را بیرون از گلیم 
نگذارد

خرد شدن مصرف کننده 
زیر چرخ مافیای توزیع

احترام پاســپورت ایرانی 
پیشکش امنیت دیپلمات هایتان 

را  تامین کنید
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طراحی و تولید ورق گالوانیزه با استحکام باال در فوالد مبارکه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

بررسی آثار و دالیل معافیت های 
مالیات بر ارزش افزوده

کشــش قیمتی کاالها و خدمات نیز در میزان 
تاثیــرات و پیامدهای این نــوع مالیات نقش 
دارد. به عنوان مثال، طبیعی است که با افزایش 
قیمت طال تقاضای آن کاهــش خواهد یافت. 
وارد کننده، جواهرســاز، عمده فروش و خرده 
فروش تا آنجا مالیات را به مصرف کننده منتقل 
می کنند کــه کاهش فروش ناشــی از کاهش 
تقاضا زیان او را بیشــینه نکند، یعنی طالساز 
یا طالفروش در انتقال مالیات به مصرف کننده 
ناچار اســت به کاهش تقاضا هم توجه داشته 
باشــد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در 
تقاضای کاالها و خدمات مختلف با هم تفاوت 
خواهد داشت و این باعث ایجاد توازن در بازار 
عرضه و تقاضا و عادالنه تر شدن قیمت کاالهای 

لوکس خواهد شد.

اما از منظر اقتصاد کالن هــم می توان به این 
مسئله نگریســت. افزایش مالیات ها منجر به 
کاهش تقاضای کل خواهد شــد و در شرایطی 
که عرضه تغییری نکرده، انتظار می رود سطح 
عمومی قیمت ها کاهش یابد؛ اما دولت درآمد 
ناشــی از مالیات را در دوره زمانــی بعد خرج 
خواهد کرد. این سیاســت انبساطی می تواند 
تقاضای کل را مجــددا افزایش دهد و کاهش 
قیمت در دوره قبل را خنثــی کند. به عبارت 
بهتر این سیاســت مالی در بلنــد مدت تاثیر 
قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد 

داشت.

بازار

هارد اکسترنال

رييس نظام صنفي يارانه استان اعالم کرد:
حضور پررنگ استارت آپ ها در 
بیست و چهارمین نمایشگاه اتوکام

رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان گفت: در 
بیست و چهارمین دوره نمایشگاه اتوکام اصفهان، 
یک سالن برای حضور استارت آپ ها تدارک دیده 
شده است.»محمد اطرج« در خصوص برپایي این 
دوره از نمایشگاه، اظهار کرد: با توجه به وضعیت 
موجود کشور و در سالي که منتسب به حمایت از 
کاالي ایراني است، شعار سیاست گذاري نمایشگاه 
»توســعه اقتصاد دیجیتال با توان ایراني« است.

رییس نظام صنفي یارانه اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اتوکام، بزرگ ترین رویداد فناوري اطالعات 
بعد از الکامپ تهران است، افزود: در این دوره عالوه 
بر شرکت نمایشگاه اصفهان، شرکت هاي سخت 
افزاري و نرم افزاري نیز درگیر این رویداد هستند.

رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان تاکید کرد: 
این نمایشــگاه با حمایت اصلي شرکت نمایشگاه 
اصفهان در نظر دارد تــا در جنگ اقتصادي امروز 

توان ایراني را بروز دهد.

 مراکز مجاز فروش بلیت 
پروازهای اربعین اعالم شد

 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از 
اعالم مراکز فروش بلیت هواپیما برای ایام اربعین 
حسینی خبر داد و گفت: مجوز پروازهای اربعین 
برای شــرکت های هواپیمایی صادر شده است.

رضا جعفرزاده اظهار کرد: طبق هماهنگی سازمان 
هواپیمایی کشوری، نرخ پروازهای اربعین از تهران 
و سایر شهرســتان ها به نجف و بغداد و بالعکس، 
۲.۲ میلیون تومان و از مشــهد به نجف و بغداد و 
بالعکس، ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده که تغییری 
نمی کند و یک طرفه هر کدام نصف مبلغ اعالم شده 

خواهد بود.
وی افزود: در این بین ممکن است به دلیل افزایش 
تقاضا، بعضی واسطه  ها قیمت های غیرواقعی برای 
پروازها ارائه دهند که سازمان هواپیمایی کشوری 
طبق قانون با آنها برخورد جدی خواهد کرد. وی 
تصریح کرد: اســامی مراکز معتبر و مجاز فروش 
www.بلیت پروازهای اربعین، روی سایت سازمان

cao.ir )لیست مراکز مجاز فروش بلیت( و سایت 
انجمن شرکت های هواپیمایی قرار گرفته است و 
انتظار می رود زائران بلیت هــای خود را از مراکز 

مذکور تهیه کنند.

فاز بعدی رجیستری شامل 
کدام وسایل می شود؟

پس از گوشــی ها و تبلت های ســیم کارت خور، 
نوبت به مودم ها و مسیریاب هایی که از سیم کارت  
اســتفاده می کنند، رســیده که مشمول طرح 
رجیســتری شــوند. بنا بر اعالم کارگروه طرح 
رجیســتری، این طرح برای مودم هــا، دانگل ها 
و روترهــا در حال هماهنگی اســت که به زودی 
اجرا می شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
هم درباره اجرای طرح جیســتری برای مودم ها 
و مســیریاب ها که عمدتا وارداتی هستند، اظهار 
کرد: ظرف دو یا ســه هفته آینده این اتفاق رخ 
خواهد داد و مراحلی شــبیه آنچه در بحث ثبت 
تلفن همراه پیگیری شــد، بــرای این تجهیزات 
هم خواهیم داشت.وی درباره میزان واردات این 
کاالها نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷ میلیون 
مشترک پهن باند موبایل فعال هستند. برآوردها 
این است که حدود ۱.۵ میلیون مشترک در حال 
حاضر از مودم اســتفاده می کنند و با استفاده از 
سیم کارت های موبایل از مودم بهره می گیرند و 
این عدد روزبه روز در حال افزایش است و تقریبا 

همه  آنها به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

هارد اکسترنال ری دیتا مدل 
RPD E30 ظرفیت 1 ترابایت

 650,000
تومان

هارددیسک اکسترنال 
ترنسند ظرفیت 1 ترابایت

 795,000
تومان

هارد اکسترنال ای دیتا مدل 
HD710 Pro ظرفیت 1 ترابایت

 990,000
تومان

امروزه کار کــردن یک نفر در چند شــغل، موضوع 
عجیبی نیست. این مســئله در حالی است که اغلب 
افراد خانواده نیز باید کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد 
به خصوص در میان خانواده هایی که سرپرست آنها 
بازنشسته شده است. دو شغله بودن افراد در جامعه 
بیشتر از آنکه نشان دهنده سیگنال های مثبت باشد 
بیانگر ناکافی بودن درآمدها و مشکالت اقتصادی و 
معیشتی است موضوعی که در جدیدترین آمار ارائه 
شده از سوی مرکز آمار و اطالعات وزارت کار نیز به آن 

اشاره شده است.
دو شغله بودن معضل يا راه حل؟

در سال های گذشــته به دنبال اعمال سیاست های 
بازار کار و دستمزد و شکاف عمیقی که میان درآمدها 
و هزینه های خانوار ایجاد شــده، پدیده ای به نام دو 
شغله ها شکل گرفته است؛ این پدیده اگر چه تا مدت ها 
قبل به شکل پنهانی بود و اعداد و ارقام خاصی از آن 
توسط دستگاه های متولی ارائه نمی شد، اما با گسترش 
تعداد دوشغله ها به تدریج جدی گرفته و جداولی به 
آن اختصاص داده شد .در طرح آمارگیری نیروی کار، 
افرادی که اظهار کرده اند  کار دیگری هم داشته اند، 
چند شغله به شمار می روند. مالک در نظر گرفتن شغل 
اصلی یا شغل دوم، تشخیص فرد است و اگر فرد نتواند 
شغل اصلی خود را تشخیص دهد، شغلی که ساعت 
کاری بیشتری را به خود اختصاص داده است، به عنوان 
شغل اصلی در نظر گرفته می شود و در صورت مساوی 
بودن ساعات کار همه مشاغل، آن شغلی که فرد در آن 
سابقه بیشتری داشته به عنوان شغل اصلی وی درنظر 
گرفته می شود. مسئله دو شغله ها البته تنها در مورد 
افراد کم درآمد نیست، این پدیده طی سال های اخیر 
در سطح مدیریت کالن و مهم کشور نیز دیده می شود؛ 
موضوعی که اگر چه با ورود مجلس تالش شد تا جلو 
آن گرفته شود؛ اما همچنان به صورت زیر پوستی در 
میان مدیران دولتی و اشتغال آنها در بخش خصوصی 

یا خصولتی دیده می شود.
۷۲۷ هزار نفر با يک شغل راضی نمی شوند!

بر اســاس آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در 
کشور، از مجموع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل 
کشور در سال گذشته، حدود ۷۲۷ هزار نفر از شاغالن 
اظهار کرده اند که بیش از یک شغل داشته اند. از این 
میزان ۱۰.۵ درصد از افراد چند شغله در شغل اصلی 
خود مزد و حقوق بگیــر بخش عمومی، ۲۰.۲ درصد 

مزد و حقــوق بگیر بخش خصوصــی و ۶۳.۹ درصد 
در سایر بخش ها مشــغول فعالیت بوده اند. بیشترین 
درصد چند شغله ها هم در گروه کارکنان مستقل قرار 
داشته  است. کارکنان مستقل در واقع کسانی هستند 
که برای انجام فعالیت های شــغلی خود حقوق بگیر 
کسی نیستند و هیچ حقوق بگیری هم در استخدام 
ندارند. بررســی های بازار کار نشــان می دهد که در 
طرح آمارگیری نیروی کار، فقــط حدود ۳.۱ درصد 
کل شاغالن ۱۰ ساله و بیشتر اظهار کرده اند که دارای 
دو شغل و بیشتر هستند. ۱۱ هزار و ۵۷۸ نفر از چند 
شغله ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است در 
شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند، 
به عبارتی دیگر هر دو شــغل آنها در بخش عمومی 
اســت.۱۱۲ هزار و ۸۳۸ نفر از چندشغله ها که شغل 
اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود 
به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی 

بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
دو شغله های خبرساز

یکی از جدی ترین مباحث مطرح شده در مورد دو 
شغله ها و مشکالتی که این رویه برای اقتصاد کشور 

ایجاد کرده است را می توان در زمینه چالش دو شغله 
بودن مهندســان یافت. تحصیل کردگان مهندسی 
بیکار یکی از اصلی ترین چالــش های این روزهای 
بازار کار در کشور است. این مسئله در حالی همچنان 
الینحل مانده که تعداد مهندسان چند شغله در کشور 
کم نیست. عدد شغلی برخی مهندسان و استفاده از 
پروانه اشتغال به کار به طور همزمان با سایر مشاغل 
در حالی اســت که به برخی مهندسان بیش از دو یا 
سه سال،  هیچ پروژه ای ارجاع نشده است. در نهایت 
بحران به جایی کشیده شده که هزاران مهندس عضو 
سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور به صورت 
خودجوش دست به کار شده و در سال ۱۳۹۴ کمپین 
مخالفت با »صدور پروانه اشــتغال برای کارکنان با 
اشتغال تمام وقت دولتی «را راه اندازی کردند. هرچند 
واکنش مســئوالن وزارت راه و شهرسازی و برخی 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی نیز در حمایت 
از اهداف این کمپین، مبنی بر اشــتغال تمام وقت 
مهندسان و کاردا ن ها در ساخت و سازهای روستایی 
و شهری به صورت یک حرفه بود؛ اما این امر تاکنون 
به دلیل مقاومت جدی چندشغله ها مسکوت گذاشته 

شده اســت. حتی کار به جایی کشــید که برخی از 
مهندسانی که خود در شهر حضور نداشتند اقدام به 

فروش امضای شان می کردند.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان، مهم ترین دلیل 
گرایش افراد به مشاغل دوم را پایین بودن دستمزد 
در شغل اصلی، نبود امنیت شغلی، ازدیاد قراردادهای 
موقت و فاصله میان حداقل دســتمزد و هزینه های 
سبد معیشت عنوان می کنند. به زعم آنها، مشکالت 
اقتصادی و تالش برای تامیــن هزینه های زندگی 
اصلی ترین دلیلی است که افراد ناگزیرند به شغل دوم 
روی آورند. فراموش نکنیم که دو شغله یا چند شغله 
بودن افراد هر چند ممکن است وضعیت معیشتی یک 
خانواده را بهبود بخشد، اما قطعا بر میزان بهره وری، 
سالمت جسمی و روحی افراد، میزان تعامل با اعضای 
خانواده و امید به زندگی تاثیرگــذار خواهد بود،  از 
ســوی دیگر انجام چندین شغل توســط یک فرد، 
می تواند موجب سلب فرصت های شغلی از افراد فاقد 
کار شود. به نظر می رسد تعادل میان درآمد،  نرخ تورم 
و پایداری شغلی تا حد زیادی از روی آوردن افراد به 

انجام چند شغل جلوگیری کند.

پدیده ای به نام دو شغله ها
  بيشتر افراد  به يک شغل راضی نمی شوند؛  

ورق های گالوانیزه با قابلیت استحکام باال  با مشارکت متخصصان فوالد مبارکه و شرکت ورق خودروی چهارمحال 
وبختیاری طراحی وتولید شد.کارشناس متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: گرید 
S350 GD  مطابق با استاندارد های فوالد طراحی وتولید شده اســت.علیرضا مولوی، تولید محصوالت ویژه با 
ارزش افزوده باال را از راهبردهای این مجموعه فوالدی در کشور دانست و افزود: این گرید فوالدی در ساخت قطعات 
اتوبوس، پروفیل مورداستفاده در مینی بوس ســازی و دیگر مصارفی که نیاز به استحکام دارند، کاربرد دارد.وی 
گفت: این نوع ورق با شرایط مناسب نورد گرم همچنین اعمال متغیرهای مناسب در نورد سرد،  با ارائه متغیرهای 

مناسب به صورت گالوانیزه ورق خودرو با پوشش ۱۸۰ گرم بر مترمربع تولید شده است.

طراحی و تولید ورق 
گالوانیزه بااستحکام 
باال در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه پيشرو در توليد ملی؛

عت
صن

نوآوری ذوب آهن در ارسال محموله های تولیدی
مدیر بخش راه آهن و ترابری شرکت ذوب آهن گفت: از حدود دو سال پیش تحقیقات و محاسبات برای احداث 
سکوی بارگیری در ایستگاه پوالد )جنب در راه آهن( آغاز شــد و در حال حاضر به طور آزمایشی بارگیری 
انجام می گیرد. عباسعلی قیصری در خصوص حمل محصوالت ذوب آهن به صورت انبوه از طریق شبکه ریلی 
کشــور اظهار کرد: حمل مواد اولیه از مبادی به ذوب آهن به دو روش ریلی و جاده ای در حال اجراست؛ اما 
انتقال محصوالت از ذوب آهن به بنادر یا داخل کشور به جز در مقاطع زمانی محدود آن هم به صورت جزئی، 
عمدتا توسط وسایل نقلیه جاده ای )کامیون و تریلر( بوده است.وی صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی 
)سوخت(، کاهش آالیندگی محیط زیست و کاهش تلفات جاده ای را از مزیت های حمل ریلی محصوالت 

شرکت را برشمرد و تصریح کرد: اصوال حمل و نقل ریلی بین هزار تا ۲ هزار کیلومتر توجیه اقتصادی دارد.

نخستین کارخانه تولید موتورهای برقی در اصفهان راه اندازی می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان گفت: خط مونتاژ نخستین و بزرگ ترین کارخانه موتور برقی 
در شهر اصفهان در روزهای آینده با حضور مدیران ملی و استانی در شهرستان شهرضا افتتاح می شود.علیرضا 
صلواتی اظهار داشت: خط تولید کارخانه کویرموتور با توجه به درخواست بازار، ظرفیت تولید ۱۳۰ هزار دستگاه 
در سال را دارد.وی افزود: این موتورها دارای گواهینامه استاندارد ملی و مهم تر از آن با پالک ملی به شهروندان 
ارائه خواهد شد.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداري اصفهان گفت: از نقاط مثبت این محصوالت پاکرو 
می توان به شارژ شدن آن با استفاده از برق شهری اشاره کرد که به ازای ۸ ساعت شارژ مسافتی نزدیک به ۵۰ 
کیلومتر را طی مي کند.صلواتی خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک با همکاری این تولید کننده 

درحال رایزنی با بانک های عامل جهت فروش اقساطی این محصوالت به شهروندان است.

بانک، نرم افزار حســابداری 
شخصی است که پايه اصلی آن 
بر سهولت در استفاده قرار داده 
شده اســت. در اين نرم افزار از 
پيچيدگــی هــا و اصطالحات 
موجود در عموم نرم افزارهای 
اين زمينه خبری نيســت. نرم 
افزار به گونه ای طراحی شــده 
اســت که بخش های مورد نياز 
هميشه به سريع ترين روش در 

دسترس باشند.

 حسابداری
 شخصی بانک

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضيه محب رسول

تولید میوه ای با 4 طعم متفاوت  
»عروس پشت پرده« از گیاهان بسیار نادر است 
که چهار طعم خوشمزه از میوه های توت فرنگی، 
گیالس، کیوی و آناناس دارد. این گیاه برای اولین 
بار در استان اصفهان توسط یک کشاورز آران و 

بیدگلی به ثمر نشسته است.

عکس روز

سخنگوی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: 
مدیریت منابع آبی یکــی از موضوعات 
مهم در مصرف بهینه آب است، در واقع اگر 
بخواهیم آسیب های ناشی از کمبود آب را به 
حداقل ممکن کاهش دهیم باید مدیریت مصرف 
را اعمال کنیم.سید اکبر بنی طباء اظهارکرد: امسال 
در استان اصفهان سعی کردیم از تمام ظرفیت های 
فرهنگی به عنــوان ابتکار جدیــد در صنعت آب و 
فاضالب کشــور  برای مدیریت مصرف آب استفاده 
کنیم.وی افزود: مدیریت استان بخشی از فعالیت ها 
را برای دستگاه های اجرایی الزام آور کرد، به عنوان 
مثال صنایع بــزرگ را مکلف کرد از همین امســال 
استفاده از آب تازه برای سیستم های فرآیندی خود را 
کاهش داده و در یک دوره زمانی دو تا سه ساله پساب 
فاضالب را جایگزین آب تازه برای این سیســتم ها 

کنند، این اقدام و ابالغ خوب تاکنون نتایج 
خوبی داشته است.سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تصریح کرد: مکلف کردن دستگاه های 
اجرایی دولتی به مدیریت منابع آبی نقطه عطفی است 
تا همگام با ســایر مصرف کنندگان نسبت به کاهش  
مصرف اقدام کنند.وی با بیان اینکه در ســال جاری 
دســتگاه های اجرایی باید تا ۳۰ درصد مصرف آب 
را کاهش می دادند، گفت: این مهم توسط استاندار 
ابالغ شد و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز 
آموزش ها و راهکارهای کاهش مصرف آب در ادارات 
را اعالم کرد.بنی طباء خاطرنشان کرد: با همت یک 
سازمان مردم نهاد، جمعی متشــکل از متخصصان 
علوم رفتاری در قالب جمع ۳۵ نفــره آموزش های 
الزم در حوزه آب را در تمام دســتگاه های اجرایی و 
آموزشــی، با ارائه راهکارهای آموزش اصالح سبک 
زندگی و چگونگی رفتار مصــرف را بیان کردند که 
خوشبختانه تالش آنها موثر بوده است.وی ادامه داد: 

تا اوایل شهریور ماه امســال حدود ۴۰ برنامه توسط 
این سازمان مردم نهاد اجرا شد و نزدیک به سه هزار 
نفر شاغل در ادارات و دستگاه های مختلف به عنوان 
بخشــی از نخبگان جامعــه، در آموزش های چهره 
به چهره متخصصان علوم رفتاری شــرکت کردند.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
برگزاری گردهمایی با هنرمندان، روحانیون، اصحاب 
رسانه، مدیران و کارشناســان واحدهای آموزشی و 
درمانی بــرای ارائه راهکارهای کاهــش مصرف را از 
دیگر فعالیت های انجام شده این شرکت عنوان کرد 
و گفت: شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از هر 
ظرفیتی کــه احتمال می رفــت کالم آنها در جامعه 
نافذ باشد، استفاده کرد و به عنوان مثال ویژه برنامه 
»جاری حیات« را بــرای پنجمین ســال متوالی از 
طریق رادیو اصفهان پخش می کند.وی با بیان اینکه 
در نیمه نخست امســال فعالیت های فرهنگی انجام 
شده رشد قابل توجهی داشته است، اظهارکرد: عالوه 
بر اجرای ۲۴۰ برنامــه ۱۵ دقیقه ای جاری حیات، از 

ابتدای خرداد تا پایان شهریور برنامه »خط تعارف« 
با موضوع مدیریت مصرف در ۱۲۰ قســمت هر شب 
از شبکه پنج ســیمای اصفهان پخش شد.بنی طباء 
تصریح کرد: در ســال جاری شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان حدود ۸۰ فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای 
تولید کرد، همچنین بیش از ۵۰ انیمیشن تولید شده 
که در شــبکه های مجازی بارگذاری یا از شبکه های 
سیما پخش شــده اســت.وی با بیان اینکه شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان محصوالت فرهنگی 
را در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا در سراســر کشور 
توزیع شود، تاکید کرد: این شرکت در تابستان امسال 
برای گذر از بحران آب از انجام هیچ تالشی فروگذار 

نکرده است.

سخنگوی آبفای اصفهان:

 به حداقل رسیدن آسیب های کمبود آب
 در گرو مدیریت مصرف است
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مفاد آراء
7/411 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای صــادره هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شــماره 139760302016000187 مورخ 97/05/10 مالکیت خانم زهرا 
کیانی خوزانی در ششدانگ قســمتی از یک درب باغ به مساحت 700/1 متر مربع پالک 
1376/1 فرعی از یک اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که بایستی با پالک 
1376 فرعی از یک اصلی تجمیع گردد خریداری با واسطه از لیال صغیر و قنبرعلی صغیر 

به قیومیت فاطمه قنبری
2- برابر رای شماره 139760302016000210 مورخ 97/06/05 مالکیت آقای علیرضا 
حاج ناصری در ششدانگ یک باب گلخانه به مســاحت ششدانگ 3467/78 متر مربع و 
یک باب ساختمان به مساحت 210/51 متر مربع مجزی از یکدیگر، مجزی شده از پالک 
35 اصلی واقع در روستای نسیم آباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مرتضی قلی 

صائبی.
3- برابر رای شــماره 139760302016000239 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اختر 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
4- برابر رای شماره 139760302016000240 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اقدس 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 مترمربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
5- برابر رای شماره 139760302016000241 مورخ 97/06/19 مالکیت خانم اشرف 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 مترمربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
6- برابر رای شماره 139760302016000242 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای حمید 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
7- برابر رای شماره 139760302016000243 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای حبیب 
اله ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 متر مربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
8- برابر رای شماره 139760302016000244 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای اسماعیل 
ســلطانی در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ مشــجر به مساحت ششدانگ 
4259/20 که از این مساحت 2032/09 متر مربع آن پالک شماره 96/6 فرعی از 8 اصلی 
و 2227/11 مترمربع آن پالک 96/7 فرعی از 8 اصلی واقع در تیران مزرعه بالن بخش 

12 ثبت اصفهان خریداری با واسطه از اسماعیل سلطانی
9- برابر رای شماره 139760302016000245 مورخ 97/06/19 مالکیت آقای غالمرضا 

مطلبی در پنج سهم مشاع از شصت ســهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت ششدانگ 
6641/22 مترمربع پــالک 2465 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشــهر بخش 12 ثبت 

اصفهان خریداری با واسطه از سکینه سادات حسینی اسفیدواجانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/9  
 م الف: 267317 ســید محمد حســن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران و کرون
اجراييه

9710426794700146  شــماره  7 شــماره: 95-40 شــماره اجراییــه: /397
پرونده:9509986794700012 شــماره بایگاني شــعبه:950012 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976794703054 محکوم 
علیه محمد صادقي درچه به نشــاني مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
50/330/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/265/000 ریال بابت هزینه دادرسي و 
هزینه نشــر آگهي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چــک )93/11/15-94/02/12( لغایت تاریخ اجراي حکــم در حق خواهان 
غالمرضا مهدي فرزند رحمت ا... به نشاني اصفهان هاتف کوچه یخچال مجتمع پردیس 
فروشگاه مهدي با وکالت محمود سنجري به نشــاني اصفهان خ امام خمیني خ شریف 
شرقي کوچه 35 )شهید رفیعیان( پالک 194 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394(. 4-خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیــزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانــده اموال براي پرداخت دیون 
کافي نباشــد موجب مجازات تعزیري درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مي شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجراي محکومیــت مالي 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســي روز ارائه شــود آزادي محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 256141 
 شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( ) 427 کلمه،

 4 کادر(
مزايده اموال منقول

7/412  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962684 ج/2 له آقای احســان آقابابایی و علیه 1- خانم پریوش 
امین پور 2- بهزاد کامیار مبنی بر مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال بابت محکوم به هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/8/15 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک دستگاه اتومبیل بنز 
سواری به شماره انتظامی 459 ض 49 ایران 53 که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، پارکینگ جنوب 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف 

ملک مورد مزایده: ارزیابی یک دستگاه ســواری بنز E 240 به شماره انتظامی 459 ص 
49 ایران 53 به رنگ سفید روغنی و مدل 2003 به شماره موتور 1129133144508 و به 
شماره شاسی WDD 2110611 A 190209 در پارکینگ جنوب اصفهان از سواری فوق 
بازدید به عمل آمد. سواری فوق از ناحیه جلو تصادف نموده و نیاز به تعویض درب موتور، 
سپر جلو کامل گلگیر جلو سمت چپ )باز شده( و چراغهای جلو و سیستم خنک کننده دارد. 
ضمنا در زمان بعدازتصادف قطعات داخلی موتور مانند دینام،کمپرسور کولر، رادیات آب 
و کولر، باطری، سیستم مدارهای کولر، آینه ســمت چپ، میل گاردان و متعلقات باز شده 
و بر روی خودرو نبود. داشبورد و تودوزی ســالم ولی کنسول وسط داشبورد )محل بستن 
سیستم صوتی( نیز باز شده است. شیشه جلو شکسته اســت. با توجه به وضعیت موجود 
این خودرو و مدل آن قیمت پایه به مبلغ سی و پنج میلیون تومان یا 350/000/000 ریال 
برآورد و اعالم می گردد. م الف: 248240 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان 

)345 کلمه، 3 کادر(
مزايده 

7/413  شــعبه چهارم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالســه 970083 ش 4/ا/ا/م ش که آقای مجتبی باقری علیه آقای علیرضا نظافتی به 
آدرس اصفهان خیابان جی شرقی چهار راه اریســون شهرک بانک ملی نیلوفر 3 تاکسی 
تلفنی ســپهر بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 140/739/846 ریال اموال 
توقیفی به شرح یک دستگاه سواری ســایپا تیپ sx 141 مدل 1390 رنگ سفید، سفید 
روغنی ظرفیت جمعا 4 نفر، تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین، تعداد محور 2، تعداد چرخ 
4، شماره موتور 4122439 شماره شاســی )s 3482290346518( حجم سیلندر 1323 
به شماره انتظامی 533 ب 88 ایران 67 وضعیت خودرو در موقع بازدید و نقاط آسیب دیده 
در پارکینگ ارغوانیه )امین( بازدید شد، موتور خاموش، بدنه آثار خط و خش مختصر دارد 
باطری بعلت توقف طوالنی فرسوده است. الســتیک ها کار کرده در حد 35 درصد قابل 
استفاده است. موتور گیربکس معمولی است بیمه نامه رویت نشد قیمت پایه کارشناسی با 
توجه به وضعیت خودرو به مبلغ 3/000/000تومان برآورد می شود که مورد اعتراض هیچ 
یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 97/8/20 در ساعت 
10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی  پمپ بنزین ساختمان 
شماره 2 شورای حل اختالف برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با 
واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از 
اموال بازدید نمایند شماره حساب 2171350205001 بانک ملی می باشد پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 263199 اجرای احکام شعبه چهارم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  اصفهان )269 کلمه، 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/414 شــماره صادره : 1397/42/524794-1397/7/15 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4786/438 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رسول کریمی فروز فرزند فتح 
اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/08/14 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 263586 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)147 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/415 شماره ابالغنامه: 9710106795901915 شماره پرونده: 9709986795900525 
شماره بایگانی شعبه: 970525  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمد مهدی رسولی جزی فرزند اسمعیل، خواهان آقای محسن کریمی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای محمد مهدی رسولی جزی به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795900525 شعبه 29 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 

مورخ 1397/08/26 ساعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 263119 شعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

7/416 شماره ابالغنامه: 9710106797102369 شماره پرونده: 9709986797100540 
شماره بایگانی شعبه: 970541  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد اســماعیلی چمگردانی فرزند علیرضا، خواهان آقای مرتضی رفیعی دادخواستی 
به طرفیت  خوانده آقای محمد اســماعیلی چمگردانی به خواســته مطالبه مطرح که به 
این شعبه ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986797100540 شعبه 
41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهیدحججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/08/26 ساعت 15/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 263334 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید حججی( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/417 شماره ابالغنامه: 9710100354305656 شماره پرونده: 9709980358100232 
شماره بایگانی شعبه: 970762  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای مهدی سلیمیان ریزی 
فرزند محمد، شاکی خانم دل آرام فقیهی شکایتی به طرفیت متهم آقای مهدی سلیمیان 
ریزی به اتهام ترک انفاق مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 458(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980358100232 شــعبه 117 و بایگانی 970762 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/26 ساعت 
11/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:256138 شعبه 117 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظريه کارشناسی

7/418 بازگشت به قرار کارشناسی موضوع پرونده کالسه 95024 باستحضار می رساند 
پس از مطالعه پرونده و رویت ســند مورد اختالف خواســتار حضور خوانده )آقای مهدی 
علیخاصی( جهت اســتکتاب و ارائه چند نمونه از امضاهای مسلم الصدور وی گردیده که 
با توجه به الیحه آقای امیر جاللی مبنی بر عدم دسترسی به خوانده بناچار خواستار ارائه 
تعدادی از امضاهای مســلم الصدور خوانده در پرونده 930807 مطروحه در شــعبه دوم 
بازپرسی اصفهان گردیده که پس از ارائه امضاهای مذکور و دستور مندرج در ذیل الیحه 
وکیل خواهان و بشرح زیر اعالم نظر می گردد: نظریه کارشناسی: با توجه به عدم دسترسی 
به خوانده )جهت استکتاب و اخذ امضاهای مســلم الصدور وی( امکان اظهار نظر قطعی 
دشوار معهذا با توجه به مراتب فوق و مدارک مسلم الصدور ارائه شده به نظر اینجانب: گر 
چه ظاهرا امضا مندرج در ذیل سند مورد اختالف )ســفته به شماره 82959 سری /ق( با 
امضاهای اساســی منطبق از نظر آرایش خطوط زینت امضا دارای اختالفات جزئی بوده 
معهذا بررسی های فنی انجام شده نشان دهنده هماهنگی در ترسیم خطوط اصلی و زینب 
امضا با امضاهای اساسی منطبق می باشد. بدیهی است در صورت حضور خوانده )استکتاب 
و اخذ امضاهای مسلم اصدور همزمان ( موضوع قابل بررسی می باشد. م الف:267486 

شعبه 43 مجتمع شماره یک )زندان( شهرستان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(

اجراييه
9710426794700145  شــماره  7 شــماره: 95-38 شــماره اجراییــه: /419
پرونده:9509986794700013 شماره بایگانی شعبه:950013 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976794703055 محکوم علیه 
کامران سخایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/505/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
چک )94/10/26-94/11/26( لغایــت تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان غالمرضا 
مهدی فرزند رحمت ا...به نشانی اصفهان هاتف کوچه یخچال مجتمع پردیس فروشگاه 
مهدی با وکالت محمود سنجری به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 
35 )شــهید رفیعیان( پالک 194 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
 اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که
 اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
 کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم

 به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکــم علیه از 
زندان منوط بــه موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهــد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
م الف: 256142 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)424 

کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/420 شماره اجراییه:9710426796100177  شماره پرونده:9609986796100694 
شــماره بایگانی شــعبه:960694 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
1397009000175992 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796103561 حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان 1- فردین باللی فرزند غالمرضا 2- محمد تولری فرزند 
حسین هر دو به نشــانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ 81/200/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر قراردادی از قرار هر روز 40/000 ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/8/23 لغایت زمان پرداخــت و پرداخت مبلــغ 2/245/000 ریال بابت 
اصل هزینه دادرســی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشــر 
 حق االجرا در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی به نشــانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان با وکالت محمود سنجری 
فرزند اسکندر به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریفی شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان 
پالک 194، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 

قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 256143 
شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )450 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

7/421 شماره اجراییه:9710426793800349  شماره پرونده:9609986793800477 
شــماره بایگانی شــعبه:960477 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800334 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793803781 محکوم علیه 
مرضیه ملتجی اصفهانی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و چهل و شش میلیون ریال وجه چک به شــماره 375870-95/12/28 به 
عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و نود و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ یکصد و بیست هزار ریال و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/12/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له امیر حسین هیبتی گوجانی فرزند اسماعیل به نشانی اســتان چهار محال و بختیاری 
شهرستان شهرکرد خ یاسر کوچه 52 پالک 1 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 263244 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان)443 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

7/422 شماره: 22/95 به موجب رای شماره 232 تاریخ 95/3/16 حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد صالحی وند به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 11/600/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 825/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 95/3/16 تا اجرای حکم در حق خواهان 
غالمرضا مهدی با وکالت محمود سنجری به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شریفی 
شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک 194 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:256135 شعبه 
16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )191 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
7/423 شماره: 24/95 به موجب رای شماره 234 تاریخ 95/3/16 حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مهدی صادقی درچه 
عابدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 53/700/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  93/11/5-94/5/12 تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان غالمرضا مهدی با وکالت محمود سنجری به نشانی اصفهان 
خ امام خمینی خ شریفی شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک 194 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:256136 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )193 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

7/425 شماره اجراییه:9710426795900166  شماره پرونده:9709986795900081 
شــماره بایگانی شــعبه:970081 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795900166 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976795900345 محکوم 
علیه پگاه اســالم پور فرزند یداله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 14/200/000 ریال بابت اصل خواسته وجه سه فقره چک به شماره های 522968 
مورخ 1396/7/25 و 522965 مورخ 1396/5/25 و 522951 مورخ 1396/6/10 و مبلغ 
887/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی تا حصول نتیجه 
و پرداخت نیم عشــر حق االجرا درحق محکوم له محمدرضا مهرپور فرزند حســینعلی 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شــاهپور جدید خ مشــیر الدوله تعمیرگاه ایران 
تراشکاری ســپاهان ک. پ 8161118791 با وکالت جمال صلواتی فرزند جواد و فرشته 
ترکیان والشانی فرزند رمضانعلی هر دو به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتع پارک 
طبقه سوم پالک 606،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 263268 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)463 

کلمه، 5 کادر(

اجراييه
7/426 شماره اجراییه:9710420351400211  شماره پرونده:9609980351400858 
 شــماره بایگانی شــعبه:960991 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9709970351400839 محکوم علیه شــهال شیرانی فرزند 
 حبیب اله به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی از دفترخانه های
 اصفهــان و انتقــال ســند مالکیــت یــک دســتگاه اتومبیــل آزرا بــه شــماره 
پــالک 943 ل 34 ایــران 53 بــه نــام خواهــان و پرداخــت مبلــغ 5/754/004 
ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی در حــق محکــوم لــه مجیــد هاشــمی 
 شــورابی فرزند ســیف الــه به نشــانی اســتان اصفهــان شهرســتان نجــف آباد
 یزدان شهر نبش نگارستان 10 بلوار مطهری امالک هاشمی کدپستی 8519678111 
کدملی 1091578664 تلفــن 09133316669 و پرداخــت 10/000/000 ریال بابت 
 هزینه عملیــات اجرایی در حــق صندوق دولت.  محکــوم علیه مکلف اســت ازتاریخ
 ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
 به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات
  مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی که او بــه هر نحــو نزد اشــخاص ثالــث دارد 
 و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقــل و انتقاالت و هــر نوع تغییر
 دیگر در امــوال مذکــور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار بــه ضمیمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت
  مــی شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس
 تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت  مدنــی و مــاده 20 ق.م.
نتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه  مالــی 1394( 5- ا
 فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
 تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 263316 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( )426 کلمه، 4 کادر(

اعالم مفقودی 

کارت بازرگانی به شماره 350536 و 
تاریخ صدور 1397/03/02 متعلق به 
آقای ناصر شاوردی شهرکی فرزند 
مهدیقلی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برپایی جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

برپایی جشنواره فیلم کوتاه 
مهر سالمت در اصفهان

جشــنواره فیلم کوتاه مهر سالمت در اصفهان 
برگزار می شود .سید حســن رضا زاده، رییس 
نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت گفت: 
برنامه ریزی این جشنواره از یک سال پیش کلید 
خورد که با انتخاب اعضای شــورای سیاست 
گذاری و نیز تبیین اهداف و محورهای فراخوان 
این جشنوار با اســتقبال بی نظیر عالقه مندان 
مواجه شدیم.رییس این جشــنواره ادامه داد: 
تا آخرین لحظات  بالغ بر 900 اثر به دبیرخانه 
این جشــنواره ارسال شــد که  39  فیلم پس 
از اخذ مجــوز  از اداره کل ارشــاد مورد داوری 
قرار گرفتند.رضا زاده با اشــاره بــه رونمایی از 
تمبر یادبود جشنواره مهر سالمت اضافه کرد: 
در این جشــنواره از ســامانه حامیان سالمت 
رونمایی می شود. کارگاه های تخصصی فیلم 
سازی و سالمت با حضور اساتید حوزه سینما 
هم برگزار خواهد شد.سید مهدی سیدین نیا، 
دبیر جشــنواره  هم گفت: ســاختار اصلی این 
جشنواره  بر اساس بخش های مستند داستانی 
و فیلمنامه اســت و  بخش دانش آموز ی که با 
همکاری آموزش و پرورش سبب تولید 60 فیلم 
به دست خود دانش آموزان شده از اتفاقات خوب 
این جشنواره است.دبیر جشــنواره اعالم کرد: 
فیلم ها به لحاظ کیفی در سطح باالیی هستند 
و فیلم سازان کامال حرفه ای به تولید این فیلم 
ها پرداخته اند.گفتنی است افتتاحیه جشنواره 
مهر سالمت امروز در سالن ســوره اصفهان و 
اختتامیه 26 مهر در سالن دکتر شریعتی برگزار 

می شود.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور:
سرانه فضای آموزشی در 

کشور کمتر از حد استاندارد 
است

معــاون توســعه مدیریــت، پشــتیبانی و 
مشــارکت های مردمی ســازمان نوســازی 
مدارس کشــور گفت : هم اکنون سرانه فضای 
آموزشی به ازای هر دانش آموز، پنج متر مربع 
و کمتر از حد استاندارد است. محمد جمالزاده، 
سرانه اســتاندارد فضای آموزشی را به ازای هر 
دانش آموز هشــت متر مربع اعالم کرد و افزود: 
برای رسیدن به این اســتاندارد باید سرانه را تا 
حد سه متر مربع افزایش و ارتقا دهیم که این 
مهم تنها با ســاخت مدارس جدید در کشــور 
محقق خواهد شد.وی اظهارداشت: این درحالی 
است که قبل از انقالب، سرانه فضای آموزشی 
یک و نیم متر مربع بــه ازای هر دانش آموز بود 
و امروز بــه برکت جمهوری اســالمی و تالش 
های دولت و کمک خیرین مدرســه ساز تا حد 
بسیاری نســبت به گذشــته ارتقا یافته است.

معاون سازمان نوســازی مدارس کشور، یکی 
از ماموریت های مهم این ســازمان را ساخت 
مدارس ایمن برشمرد و گفت : مدارس باید به 
 گونه ای احداث شوند که دانش  آموزان در فضای 
آموزشی ضمن احســاس لذت، امنیت داشته 
باشند. جمالزاده با بیان اینکه اکنون 30 درصد 
مدارس کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است، 
افزود: برای این منظور 400 هزار میلیارد ریال 
نیاز است در حالی که مجموع اعتبار ساالنه این 

سازمان 20 هزار میلیارد ریال است. 

شبکه های اجتماعی راهی 
برای درمان افسردگی در 

سالمندان
محققــان دانشــگاه میشــیگان در تحقیقات 
جدید خود دریافتند که شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی می توانند افسردگی را در افراد سالمند 
و بیماران افسرده ناشی از درد کاهش دهند. این 
نتیجه گیری برخالف بسیاری از پژوهش های 
پیشــین است.پژوهشــگران مدعی شدند که 
رسانه های اجتماعی ممکن است افسردگی را 
کاهش دهند. بر اساس بررسی های این تحقیق، 
میزان افســردگی افراد مبتالبه درد که دچار 
افسردگی شــده اند، با اســتفاده از رسانه های 
اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.این پژوهش ها 
در کشــور ایاالت متحده آمریکا انجام گرفته و 
نشــان داده که ارتباط اجتماعی آنالین ممکن 
است درد را در افراد مسن و افسرده تضعیف کند. 
کسانی که از درد مزمن رنج می برند، می توانند 
افســرده شــوند، زیرا تمایل دارنــد در خانه 
باقی مانده و معموال عالقه ای ندارند تا با دوستان 
و خانواده خود تعامل داشته باشند.پیش ازاین 
 مقاله هایــی در مجــالت علم پیری شناســی
 )Gerontology( بــه چاپ رســیده که در 
آنها ارتباط درد مزمن و ایجاد افسردگی نشان 
داده شده اســت. از دالیل ایجادکننده این امر، 
خارج نشــدن بیماران افســرده از خانه و تنها 
ماندن و کاهش تعامل فرد بیمار با دوســتان و 

خانواده ذکرشده است.

خواب آلودگی راننده علت 
واژگونی اتوبوس اصفهان-شیراز

رییس پلیس راه شــمالی اســتان فارس گفت: 
براساس نظر کارشناسان، علت واژگونی اتوبوس 
در محور سعادت شهر- مرودشت، خواب آلودگی 

و خستگی راننده بوده است.
عبدالهاشم دهقانی اظهار کرد: بامداد شنبه، 2۱ 
مهر یک دستگاه اتوبوس در مسیر سعادت شهر به 
مرودشت، واژگون و منجر به کشته شدن ۵ نفر و 

مصدومیت ۱6 نفر شد.
دهقانی با بیان اینکه اتوبوس یاد شده حامل 22 
سرنشین بود، گفت: کارشناسان پلیس راه علت 
وقوع حادثه را بی احتیاطی و عدم توجه به جلو، 
ناشی از خستگی و خواب آلودگی از سوی راننده 

اتوبوس تشخیص داده اند.

 انهدام باند قاچاق سوخت 
در سمیرم

باند سه نفره قاچاق سوخت با 43هزار و ۵00لیتر 
گازوییل قاچاق در سمیرم شناسایی و دستگیر 

شدند. 
فرمانده انتظامی شهرستان ســمیرم گفت: در 
راســتای برخورد با قاچاقچیان عمده سوخت، 
ماموران انتظامی حین گشــت زنــی دریکی از 
محورهای فرعی این شهرســتان به یک کامیون 
کشنده تانکر دار ولوو مشــکوک و آن را متوقف 

کردند.
سرهنگ ســهراب قرقاني با اشــاره به اینکه این 
خودرو حامل 30هزار لیتر گازوییل بدون مجوز 
بود، افزود: همچنین ۱3هزار و ۵00لیتر گازوییل 
نیز که در یک مزرعه کشــاورزی جاسازی شده 
بود، کشف شد.وی با بیان اینکه سه نفر دستگیر 
و تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: کارشناسان 
ارزش این میزان گازوییل را یــک میلیارد ریال 

اعالم کردند.

دستگیری متهم اختالس در 
شرکت پخش فرآورده های نفتی

دادســتان عمومــی و انقــالب بوشــهر گفت: 
متهم اصلی پرونده اختالس در شــرکت پخش 

فرآورده های نفتی دستگیر شد.
علی حسن پور از بازداشت و دســتگیری متهم 
اصلــی پرونــده اختــالس در شــرکت پخش 
فرآورده هــای نفتی خبــر داد.وی گفت: در 22 
مهرماه، متهم اصلی پرونده اختالس در شرکت 
پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر )مسئول 
فروش فرآورده های نفتی به شــناورهای سفری 
و صیــادی( با تــالش و پیگیری هــای مجدانه 
پرســنل اداره کل اطالعات اســتان بوشهر و با 
اعطای نیابت قضائی از سوی بازپرس شعبه دوم 
دادســرای عمومی و انقالب بوشــهر در یکی از 
استان های همجوار به همراه دو نفر دیگر که در 
 مخفی کردن این فرد شــرکت داشته دستگیر و 

بازداشت شدند.
دادســتان عمومی و انقالب بوشــهر اظهار کرد: 
همزمان دو متهم دیگر تحــت تعقیب مربوط به 
این پرونده توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( 
نیز در شهر بوشهر دســتگیر و بازداشت شدند و 
در حال حاضر هیچ متهم متواری در این پرونده 
وجود ندارد و تحقیقات توســط بازپرس شعبه 
دوم دادســرای عمومی و انقالب بوشهر در حال 

انجام است.

 زخمی شدن دو محیط بان
 بر اثر تیراندازی شکارچیان

دو محیط بان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشلو، توسط شکارچیان غیر مجاز زخمی و به 

بیمارستان انتقال یافتند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان در این باره اظهار کرد: محیط بانان پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، یک گروه 
متخلف شکار و صید را در این منطقه شناسایی 
کردند کــه متخلفان به محض شناســایی اقدام 
به فرار کردند و پس از دســتگیری از فاصله ای 
نزدیک به محیط بانان و خودروی آنان تیراندازی 
کرده و سبب زخمی شدن و مصدومیت شدید دو 

تن از محیط بانان شدند.
مرتضی جمشــیدیان با بیان اینکه دو محیط بان 
مجروح که از ناحیه سر و دست و پا مورد اصابت 
تیر قرار گرفتند در یکی بیمارستان های اصفهان 
تحت درمان هستند، افزود: یکی از مجروحین به 
دلیل شــدت جراحات به اتاق عمل منتقل شده 
اســت.وی گفت: یکی متخلفان نیز که به طرف 
محیط بانان تیراندازی کره بود زخمی شــد و به 

بیمارستان انتقال یافت.

قائم مقام معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: شــبکه بهداشــت و درمان با همه 
امکانات، نیرو و گستردگی خود تنها 2۵ درصد قادر 
به تامین ســالمت عمومی است.پژمان عقدک ۱۵ 
درصد عوامل ژنتیکی را نیز موثر بر موضوع سالمت 
برشمرد و افزود: اهمیت غربالگری و آزمایش های 
قبل از ازدواج، پیشگیری از بیماری ها و چکاپ های 
مداوم باید بیش از پیش در جامعه امروز مورد توجه 
قرار گرفته و اطالع رسانی شود.عقدک، با بیان اینکه 
۱0 درصد عوامل محیــط طبیعی همچون خاک، 
هوا و آب نیز از جمله گزینه های موثر در ســالمت 
محسوب می شوند، اظهارداشت: بستن یک خیابان 
و احداث معبر جدید یا احداث پاالیشــگاه در یک 
منطقه نمونه هایی است که باید ابتدا بحث سالمت 
عمومی در ایجاد یا تاسیس آنها دیده و مطالعه شود. 
قائم مقام معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان افزود: گسترده ترین عامل تاثیرگذار 
در موضوع ســالمت عوامل اقتصادی به میزان ۵0 
درصدی است که تاثیر ســه تا چهار درصدی خود 

را در خانوارهای فقیر و کم درآمد در مرگ و میرها 
یا هزینه های درمان بیماری های سخت نشان می 
دهد.این مسئول بهداشت و درمان استان اصفهان 
در ادامه با اشاره به شیوع چاقی نوجوانان و جوانان 
در اســتان اصفهان نیز گفت: این عارضه در استان 
اصفهان ۱8 درصد و در سمیرم 20 درصد است که 
افزایش دو درصدی برای این شهرســتان را نشان 

می دهد.

قائم مقام معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
شبکه بهداشت تنها تا 25 درصد قادر به تامین سالمت جامعه است

رییس پژوهشــکده رویان گفت:برای نخستین بار 
در کشور جمعیت حمایت از بیماران »ای ال اس« 
و»نوروپاتی« در اصفهان تشکیل شده است.محمد 
حسین نصر گفت: باالرفتن ســن ازدواج و آلودگی 
هوا مهم ترین علل بیماری ای ال اس در کشور است. 
وی افزود: سن ازدواج، غذا و هوای سالم مهم ترین 
عوامل ممانعت از بروز بیماری ای ال اس است.نصر 
بیان داشت: آلودگی هوا، عدم سالمت غذاهایی که 
می خوریم و سالمت زندگی می تواند به وقوع ای ال 
اس سرعت بخشــد.رییس پژوهشکده رویان گفت: 
علت بیماری ای ال اس، تک علتی نیســت و چند 
علتی است و بیشــترین علتی که برای این بیماری 
شناخته شده تغییرات ژنتیکی در افراد است.نصر با 
اشــاره به اینکه احتمال وقوع بیماران ای ال اس در 
زوج های نابارور  بیشتراز بقیه افراد است، افزود:در 
دنیا به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر به بیماری ال ای 
اس تشــخیص داده می شــوند.رییس پژوهشکده 
رویــان  اظهار کرد: ســلول درمانی، ســیر درمانی 
جدیدی اســت که برای درمان بیماری ای ال اس 

در جهان شکل گرفته اســت.نصر خاطر نشان کرد: 
در شهر اصفهان هنوز یک کلین روم استاندار وجود 
ندارد و پژوهشــکده رویان در تهران چنین اتاقی را 
شکل داده است.عضو هیئت مدیره جمعیت حمایت 
از بیمــاران ای ال اس گفت: در ایــران تقریبا از هر 
۱00هزار نفر دو نفر مبتال به این بیماری هستند که 
متاســفانه  آمار دقیق از مبتالیان به این بیماری در 

کشور نداریم.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
تشکیل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس ونوروپاتی در اصفهان

خبرعلوم پزشکی

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان خبر داد:
جذب ۱۴۰۰ حامی یتیم و فرزند نیازمند اصفهانی در ماه محرم

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان گفت:۱400  نیکوکار اصفهانی در ماه محرم امسال 
با اقتدا به سرور و ساالر شهیدان حمایت از یک هزار و ۷06 یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان را بر عهده گرفتند. مهدی رنجکش، با بیان اینکه در ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان پایگاه های جذب 
حامی این نهاد در نقاط مختلف استان برپا شد، اظهار داشت: مردم نیکوکار اصفهان،  اقدام به پذیرش حمایت 
یکهزار و ۷06  یتیم و فرزند نیازمند اصفهانی کردند. وی به همکاری قریب به ۵9 هزار حامی در طرح اکرام ایتام 
و فرزندان محسنین با کمیته امداد اصفهان اشاره کرد و گفت: این نیکوکاران گران قدر حمایت از ۱6 هزار و 382 
فرزند یتیم و نیازمند را بر عهده دارند و مبالغی را به شکل منظم به حساب آنها واریز می کنند و در مناسبت های 

مختلف نیز کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار آن ها قرار می دهند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان :
طرح های محله محور، موفقیت بیشتری برای مقابله با مواد مخدر دارند

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: طرح های محله محور در مقایسه با سایر طرح ها از 
موفقیت بیشتری برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر برخوردارند.اصغر هدایت افزود: پیشگیری از اعتیاد 
به مواد مخدر نیازمند مشارکت مردم، معتمدان و مسئوالن محلی در طرح های محله محور است.وی گفت : 
با اجرای طرح های محله محور از جمله »طرح کرامت« توانمندسازی و آگاهی بخشی به مردم در برابر آسیب 
های اجتماعی بر اساس نوع آسیب آن منطقه انجام می شود.هدایت، با بیان اینکه با اجرای این طرح ها چالش 
و معضل اجتماعی هر منطقه به مشورت مردم، کارشناســان و دستگاه های اجرایی گذاشته می شود، افزود: 
این هم اندیشی و هم افزایی بین مردم و کارشناسان اجتماعی راهکارهای عملیاتی و موثری را برای کاهش 

معضالت اجتماعی به ارمغان می آورد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشــور گفت: طی پنج ماهه امسال بیشترین 
کشته ها در اســتان های فارس، تهران، کرمان، اصفهان بوده است و کمترین 
کشته ها نیز متعلق به اســتان های ایالم، اردبیل و خراسان جنوبی بود.رییس 
سازمان پزشکی قانونی کشــور در کمیته هماهنگی طرح های ویژه ترافیکی 
اربعین با اشاره به آمار جان باختگان حوادث ترافیکی در پنج ماهه نخست سال 
جاری گفت: در فروردین ماه امسال ۱2/۱  درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

جان باختگان را داشتیم، اما این آمار در اردیبهشت ماه سه درصد کاهش داشت. 
همچنین درماه های بعدی یعنی تیر و مرداد نیز با کاهش جان باختگان حوادث 
جاده ای مواجه بودیم.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تشریح کرد: طی پنج 
ماهه امسال بر اساس رقم مطلق که در آن افزایش خودروها و جمعیت را در نظر 
نگرفتیم، ۷062 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند و همان طور که گفته 

شد این رقم نسبت به سال قبلی ۱/۷درصد افزایش داشته است. نی
انو

ی ق
شک

 پز

اصفهان رکورد دار 
بیشترین سوانح جاده ای

رییس سازمان پزشکی قانونی 
کشور مطرح کرد:

»فرزاد« می خواهد مستقل باشد. او که به تازگی 
تحصیالتش در زمینه کارشناسی ادبیات فارسی 
را تمام کرده، تالش می کند تا برای خودش کاری 
پیدا کند؛ اما خانواده اش نگران تردد او در شهر 
هستند. هر چند طی این سال ها ثابت کرده است 
هر کاری را که بخواهد مــی تواند انجام دهد؛ اما 
مادرش دلواپس شهری است که همه چیز دارد 
به جز راه هایی بی خطر برای فرزند نابینایش. در 
شــهری که تقریبا امکانات برای نابینایانی چون 
او انگشت شمار است، فعالیت روزانه برای فرزاد 
چیزی شبیه کابوس خواهد بود.آنها پس از سال ها 
تالش و کوشش و تحصیل، نگران سرخوردگی و 
ایجاد مشکالت جسمی و روحی برای فرزندشان 
هستند چون جامعه تدبیری برای ورود افرادی 
چون او به بسترهای فعالیت های همگانی فراهم 
نکرده است؛ افرادی مانند فرزاد به جرم نابینایی 

محکوم به خانه نشینی هستند.
سهم معلوالن تنها 10درصد

 ایران، در جرگه ۱6 کشــور اول از نظر جمعیت 
نابینایان است. بر اساس اعالم سازمان بهزیستی 
اســتان اصفهان، در حال حاضر در  اصفهان بالغ 
بر 8 هــزار و 300 نابینا وجــود دارد که نام آنها 
در بانــک اطالعاتی وجــود دارد و از امکانات نه 
چندان کامل استفاده می کنند. با وجود  این آمار 
نسبتا باال اما نابینایان عمال سهم بسیار کمی از 
خدمات اجتماعی دارند؛ خدماتی که از سیستم 
دولتی بهزیستی ارائه می شود تنها ۱0 درصد از 
نیاز این افراد را پاسخگواســت و انجام بقیه آن 
به لحاظ چالش هــا و مباحث، عمال بدون متولی 
رها شده است. این امر در دراز مدت موجب می 
شود تا مستقل شــدن نابینایان امکان نداشته 
باشد و آنها برای انجام امور روزمره خود به افراد 
خانواده نیازمند باشند. جدای از مباحث اعتباری، 

مشکالت مناسب سازی از جمله مباحث دیگری 
است که اگر به خوبی انجام شود دیگر این افراد 
به کمک دیگران برای گذراندن امورات خود نیاز 
ندارند. مشکالت مناسب سازی زیادی در سیستم 
شهری وجود دارد که اگر این مشکالت برطرف 
شود؛ ۷0 درصد از مشکالت افراد معلول، کم بینا 

و نابینا برطرف می شود.
چالش جامعه برای پذیرش نابینایان

کارشناســان معتقدند، نابینایان با وجود اینکه 
توانمندی ها و فعالیت های علمی و فنی بسیاری 
دارند، متاســفانه هنوز پذیرش شان در جامعه 
با چالش هایی روبرو اســت. آمار نشان می دهد 
که ۵/۱ درصد از افراد تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستی نابینایان و کم بینایان هستند وحدود 
40 درصد از دانشجویان تحت حمایت بهزیستی، 
را این افراد تشــکیل می دهنــد. جمعیت قابل 
توجهی که امیدوار بود با تصویب قانون حمایت 
از معلوالن حداقل بخشی از مطالبات شان محقق 
شــود، اما به رغم تصویب این قانــون همچنان 
ادارات و نهادهای دولتــی و اجتماعی از زیر بار 

اجرای آن شانه خالی می کنند. 
اشتغال و استخدام این افراد در ادارات که بر اساس 
این قانون الزامات قانونی برای آن در نظر گرفته 
شده عمال در بخش های اندکی محقق شده است 
و به رغم پذیرش معلوالن در آزمون های ورودی؛ 
اما معموال در مصاحبه رد می شــوند و همچنان 
پشت درهای بســته ادارات می مانند.عالوه بر 
این نامناسب بودن مسیرهای شهری به منظور 

تردد نابینایان نیز یکی از اصلی ترین چالش 
های این افراد اســت. اگر چه اغلب پیاده 

راه های شــهری به منظور تردد افراد 
معلول بازسازی شده اند؛ اما نتیجه 

مضحک آن تنها موجب ایجاد 
چالش های بیشتر در تردد 
برای این افراد شد. وجود 

سطح های نامتقارن، وجود موانع و تیرهای برق 
در وســط پیاده روها و ... از جمله مواردی است 
که به وفور در پیاده راه های تازه ســاز شهر دیده 
می شود، هر چند رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان اعالم کرد دســتوری مبنی بر برداشته 
شــدن تیرهای چراغ برق در پیــاده روها ابالغ 
کرده است. فتح ا... معین اظهار داشت: به منظور 
عبور و مرور نابینایان و گرامیداشت حقوق قشر 
معلوالن الزم است که بخشی از شهر را برای این 
افراد مناسب سازی کنیم.وی بیان داشت: حذف 
تیربرق ها از پیاده روها و جابه جا کردن خطوط 
برق و تعریض کردن گذرگاه ها برای تسهیل در 
رفت و آمــد نابینایان و معلوالن در دســتور کار 
است.رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
اشاره به اینکه همچنین در اتوبوس ها تالش شده 
است که رسیدن به ایستگاه ها از طریق بلندگو 

اعالم شود، ادامه داد: معاونت شهرسازی 
شــهرداری الزم است در 

ساخت و ساز شهری 
به حقوق نابینایان 
هــم دقــت کند و 

و مذهبــی و اماکن عمومی 
د  د تــر را برای ایــن افراد پر

ی  ز ســا د ر ا ند ستا ا
کند.وی با بیان اینکه 

عدم مناسب سازی 
شــهری برای معلوالن 
تنها خاص اصفهان نیست 
بلکه این مشکل را در بر خی 
از شهرها هم شــاهد هستیم، 
گفت: اهمیت دادن به معلوالن 
بسیار ضروری اســت زیرا این 
افراد کــه جمعیــت آنها هم 
کم نیســت تاکنون افتخارات 
زیادی را برای اســتان داشته 

اند و می توانند در رشــد اصفهان نقش بسزایی 
داشته باشند.

هر سال این روزها، وعده مســئوالن شهری در 
حمایت از قشــر نابینایان رســانه ای می شود، 
وعده هایی که معموال تا ســال دیگر و آغاز روز 
جهانی عصای سفید معموال در قفسه های ادارات 
متبوع خاک مــی خورند 
و معموال ایــن خود 
معلوالن و نابینایان 
هستند که باید به 
تنهایی و با نیروی 
اراده در جهت مرتفع 
کردن مشکالت شان با 
روزگار نامهربان شهر 

بجنگند.

نامهربـانی شهـر با عصای سفیـد
به بهانه روز جهانی نابینایان؛

پریسا سعادت
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 خوشحالی »کومان«
 از تحقیر ژرمن ها

تیم   ملی فوتبــال هلند در یکــی از دیدارهای 
حساس لیگ ملت های 
اروپا توانست آلمان 
مدعــی را با ســه 
گل در هم بکوبد. 
اســت  طبیعــی 
که رونالــد کومان، 
ســرمربی »الله های 
نارنجی« از درخشــش تیمش در ایــن دیدار 

خوشحال باشد.
او گفت :» مهم ترین چیز پیروزی ما در این دیدار 
بود. بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و با اقتدار 
هم پیروز شدیم و این خوشحال کننده است«.

سرمربی هلند در بخش دیگری از صحبت های 
خود، اضافه کرد: ورنر، در ابتدای بازی ما را اذیت 
کرد. او بدون یارگیــری، دروازه ما را تهدید کرد 
اما رفته رفته این بازیکن را هم مهار کردیم. برابر 
آلمان نباید به صورت باز بازی کرد. آنها از فضاها 
نهایت اســتفاده را می برند و ما موفق شدیم که 
فضاها را روی حریف ببندیم. با سه گل به پیروزی 

رسیدیم و بهتر از این نمی شد.

 »مورینیو« تنها نشسته بود
 و اشک می ریخت

ماه می ســال 2010 را می تــوان مهم ترین و 
شیرین ترین ماه تاریخ 
حیات باشگاه اینتر 
دانســت زیرا آنها 
با غلبه بر ســیه نا، 
رم و بایرن مونیخ 
فاتح اسکودتو، کوپا 
ایتالیا و لیگ قهرمانان 

حاال خاطرات جالبــی از کارگردان شــدند و 
این ســناریو، یعنــی ژوزه مورینیو نقل شــده 
اســت.»ترونچتی پروورا« گفت: »بعد از بازی با 
سیه نا، هرچقدر دنبال ژوزه مورینیو می گشتم 
نمی توانســتم او را پیدا کنم که به یکباره دیدم 
تنها در اتوبوس تیم نشسته و در خلوت خودش 
اشــک می ریزد.ما در واقع با غلبه بر بارسلونا در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان دیگر فاتح این رقابت ها 
شده بودیم. با آرامش و اعتماد به نفس وارد بازی 
فینال شدیم، چون پیش از این دیدار دستاورد 
فوق العاده ای به دســت آورده بودیم. هنگامی 
که در فضای رعب آور ســن ســیرو، بارسلونا را 
شکست دادیم متوجه شدیم می توانیم قهرمان 

اروپا شویم.«

»محمد صالح« اردوی تیم 
ملی فوتبال مصر را ترک کرد

محمد صالح، مهاجم تیــم فوتبال لیورپول که 
برای همراهی تیم ملی 
مصر در رقابت های 
مقدماتــی جــام 
ملت هــای آفریقا 
به کشــورش سفر 
کرده بــود به دلیل 
مصدومیت مجبور به 

و بازگشــت به لیورپول شد.صالح ترک اردو 
در پیروزی 4 بر یک مصری هــا در بازی جمعه  
شب  مقابل سوازیلند، در دقایق تلف شده بازی 
مجبور به ترک میدان شد. اتحادیه فوتبال مصر 
در ارتباط با این موضوع بیانیه ای منتشر و اعالم 
کرد که ستاره سابق رم و چلسی در بازی  بعدی 
فراعنه شرکت نخواهد داشت.در این بیانیه آمده 
که خاویر آگیره، سرمربی تیم ملی مصر تصمیم 
گرفته به صالح اجازه دهد به لیورپول برگردد تا 
استراحت کند چون معاینات انجام شده روی او 
نشان می دهد که رسیدنش به بازی آینده سخت 

خواهد بود.

»مسی« می تواند به صورت 
رایگان بارسلونا را ترک کند

فوق ســتاره آرژانتینی تیم بارســلونا می تواند 
به صــورت رایــگان از 
این تیم جدا شــود.

مســی  لیونــل 
می توانــد با بندی 
که در قــراردادش 
با باشــگاه بارسلونا 
در  دارد  وجــود 
 ســال 2020 از این تیــم به صــورت آزاد جدا 
شــود، هر چند که بارســلونا به دنبال تمدید 
قرارداد این بازیکن تا ســال 2022 اســت ولی 
مســی می تواند در صورتی که در سال 2020 
پیشنهادی از سوی یکی از باشگاه های کوچک 
مثل باشــگاه های حوزه خلیج فارس مثل ژاوی 
داشته باشد به صورت آزاد از جمع آبی اناری ها 

جدا شود.

محرم و رجب زاده از ویترین تا نیمکت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»ماهینی« از لیست پرسپولیس 
خارج می شود

پرســپولیس با حکم فیفــا دو پنجــره از نقل و 
انتقاالت محروم شــد تا برانکو نتواند از زمستان 
سال قبل، بازیکن جذب کند. پرسپولیس فصل 
را با 14 بازیکن آغاز کرد؛ اما مصدومیت حسین 
ماهینی دست برانکو را بیشتر از قبل خالی کرد. 
ماهینی به دلیل پارگی ربــاط صلیبی نمی تواند 
سرخ پوشان را تا پایان فصل همراهی کند و حاال 
روزنامه گل از خارج شــدن حســین ماهینی از 
لیست پرسپولیس خبر داده است. گفته می شود 
سرخ پوشــان تصمیم دارند ماهینی را از لیست 
خارج کنند تا بتوانند بازیکن جای او جذب کنند.

در حاشیه

برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
وزنه برداری بدون حضور آذری

مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان اصفهان 
قرار است ساعت 11 صبح روز شنبه2۸ مهرماه، با 
حضور علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری، 
محمد سلطان حســینی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان و اعضای مجمع در سرای ورزشکاران 
برگزار شود. مجید فخار شهرضا، منوچهر طغیانی، 
محمد خــداداده ای، امیر عبدالعظیمی، حمیدرضا 
فدوی، مهدی صفری، داود شریفی، حمید محمدی، 
مهرداد کاکلکی، مهدی حکمیان، محمدحســن 
حاج محمد شیرازی و ایرج شــیرانی کاندیداهای 
تایید صالحیت شده برای بر عهده گرفتن مسئولیت 
هیئت وزنه برداری استان اصفهان هستند. گفتنی 
است؛ ریاســت هیئت وزنه برداری استان اصفهان 
طی چهار سال گذشته برعهده سعید آذری بود که 
دوران ریاست او پنجم شــهریورماه امسال به پایان 

رسیده است.

معاون وزیر ورزش، سرپرست 
فدراسیون جودو می شود؟

در روز هایی که شائبه های زیادی در خصوص انتخاب 
سرپرست به جای رؤسای بازنشسته فدراسیون های 
ورزشی شنیده می شود، صحبت هایی درباره حضور 
یکی از معاونان وزیــر ورزش و جوانان در ســمت 
سرپرست فدراســیون جودو به گوش رسیده است.

گزینه مدنظر وزارت ورزش و جوانان جزو مهره های 
قابل اعتماد این وزارتخانه محسوب می شود و باید دید 
سرپرستی فدراسیون جودو را می پذیرد یا خیر.پیش 
از این صحبت هایی در خصوص حضور امیر رضا خادم 
در جودو مطرح شده بود که این موضوع منتفی شد.

منهای فوتبال 

ژست جالب مهاجم خداحافظی 
کرده تیم ملی و فرزندش

رضا قوچان نژاد که موفق نشد در جام جهانی برای 
تیم ملی بازی کند، بعد از این رقابت ها از حضور 
در تیم ملی خداحافظی کرد و به تیم آپوئل قبرس 
پیوست. او که این روز در حال استراحت در کنار 
خانواده اش است عکسی جالب از خود و پسرش 

را در اینستاگرام منتشر کرد.

اینستاگرام

پیشخوان

شکایت پرســپولیس از 
استقالل رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان گفت: به رشــد و توسعه 

هندبال مخصوصا در شهرســتان ها اعتقاد زیــادی دارم؛ اما به 
 دلیل کمبود بودجه در مســابقات باشــگاهی با مشــکل مواجه 

شدیم.
حسن افتخاری اظهار کرد: در سال ۹۷ ششمین دوره از مسابقات 
هندبال ساحلی را با همکاری معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری 
اصفهان در دهه اول اردیبهشــت برگزار کردیــم.وی ادامه داد:  
مســابقات هندبال در دو بخش آقایان و خانم ها در رده ســنی 

نوجوان و بزرگســال با حضور 42 تیم شــرکت کننــده برگزار 
شد.رییس هیئت هندبال استان اصفهان با اشاره به اینکه در طول 
سال رویدادهای متفاوتی را در هیئت داشته ایم، گفت: در خرداد 
ماه سال جاری مسابقات جام موالی عرشیان و در شهریورماه جام 

فرشتگان را برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه در مهرماه مســابقات جوانــان مینی هندبال را 
برگزار خواهیم کرد، اضافه کرد: استعدادیابی هایی توسط همین 
مسابقات انجام می شود و توسط فدراسیون هندبال مسابقه ای 

تحت عنوان قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.افتخاری در ارتباط 
با رشد و توسعه هندبال در شهرستان های استان اصفهان اظهار 
کرد:  به رشد و توســعه هندبال مخصوصا در شهرستان ها اعتقاد 
زیادی دارم؛ اما به دلیل کمبود بودجه مالی در مسابقات باشگاهی 
با مشکل مواجه شــده ایم.افتخاری افزود:  در یک سال گذشته 
اردوهای تیم ملی هندبال را برگزار کردیم و در تمام مقاطع سنی 
بحث آموزش داوران و مربی ها را داشتیم که 10 کالس آموزشی 

در نیمه اول سال برگزار شد.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان:
توسعه هندبال در شهرستان های اصفهان با مشکل مالی مواجه است

اگرچه ماجرای اختالف کارلوس کی روش با کادر فنی و نیمکت تیم 
ملی امید ایران ماجرای امروز  و دیروز نیست و هر روز خبر تازه ای 
از این اتفاقات در رسانه های ورزشی مطرح می شود؛ اما با توهین 
دســتیار کی روش به مدیر تیم ملی امید، این ماجرا وارد دور تازه 

ای شده است.
ماجرا  به اســتفاده تیم ملی امید از کمپ جدید تیم ملی فوتبال 
)مجموعه PEC( بر می گــردد، جایی که تیم امید قصد داشــته 
از امکانات این مجموعه اســتفاده کند اما با چــراغ قرمز کارلوس 
کی روش روبه رو شده است. مدیر تیم امید در این باره گفته بود که 
سرمربی تیم ملی فوتبال با حضور تیم امید در این مجموعه مدرن 
و حرفه ای مخالف است و تا به حال به آنها اجازه داده نشده که از 

امکانات  مجموعه PEC استفاده کنند؛ اما کی روش صحبت های 
اســتیلی را فرافکنی خواند و در این باره گفت که مریبان تیم 
امید خودشان هرگز تمایل به استفاده از PEC را نداشتند و او 
نمی خواهد این مجموعه را در جیبش بگذارد و برود. سرمربی 
تیم ملی درباره سفر استیلی به روسیه هم به مدیر تیم امید 

متلک انداخت و گفت چطور او می تواند برای تماشــای 
بازی های تیم ملی به جام جهانی بیاید؛ اما نمی تواند 

برای دیدن )مجموعه PEC( به آنجا سربزند.
در حالی که این ماجرا داشــت با مصاحبه مسالمت آمیز 

حمید استیلی با فدراســیون فوتبال  که در آن مدیر تیم ملی 

امید گفته بود تیم ملی بزرگساالن و امید با هم تعامل دارند ختم به 
خیر می شد،  ناگهان  دستیار کی روش  در کانال رسمی تیم ملی 
صحبت های  تند و بی ادبانه ای را علیه استیلی به زبان آورد تا هم 

چنان آتش این اختالفات روشن بماند.
»میک مک درموت« در پاســخ بــه اظهارات  

حمید استیلی که در مصاحبه با یکی از 
خبرگزاری ها گفته بــود که با هزینه 
خودم به جام جهانــی رفته و منتظر 

پاسخ فدراســیون برای 
استفاده از مرکز پک 

هســتیم 

عنوان کرده: به نظر می رسد آقای اســتیلی تیم ملی را با سیرک 
اشتباه گرفته اســت. مربی تیم ملی ایران هم چنین گفته بود: اگر 
شما)استیلی( به دنبال استفاده از خرس برای سیرک هستید، بهتر 

است از خرس هایی که در میانمار جا گذاشته اید استفاده کنید.
 توهین آشکار دستیار کی روش به استیلی بار دیگر نشان داد 
که خأل مدیریت کالن و دلسوز در فوتبال و برنامه ریزی 
در تیم های ملی توسط فدراسیون فوتبال، جدی است 
و همین مسئله باعث شده که هر بخش از مجموعه این 
فدراســیون حرف خودش را بزند و نگاهی به منافع کلی 

فوتبال ملی ایران وجود نداشته باشد.
 فدراســیون فوتبال هنوز نتوانسته مدیریت صحیحی در 
اداره این دو تیم داشته باشد و اگر کار بخواهد به همین 
منظور پیش برود باید منتظر دعواهای سخت تری میان 
کی روش و کرانچار باشیم. دو ســرمربی که اختالف 

میان آنها به سال های حضور کرانچار در تیم سپاهان
 برمی گــردد و  ســرمربی تیم ملی هنوز نتوانســته با 

سرمربی تیم ملی امید کنار بیاید.
به نظر می رسد که تاریخ در حال تکرار شدن است و مانند 
دوره پیش مربیان تیم های ملــی و امید دوباره مقابل هم 
صف آرایی کرده اند و  فدراسیون فوتبال باید هر چه زودتر 
 نســبت به بر طرف کردن این چالش اساســی اقدام کند 
 تــا دود این اختــالف بیش از این در چشــم تیــم امید

 نرود. 

صف آرایی دوباره کی روش مقابل سرمربی تیم ملی امید
وقتی تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است؛ 

توصیف کی روش از بازی 
های تدارکاتی رقبای آسیایی با 
برزیــل و آرژانتین و اروگوئه، 

اسم های گنده به درد نخور!

تغییر فاز کی روش در دعوا، 
از برانکو به کرانچار!

کــی روش: زمین کمپ، 
میراث من است برای فوتبال 

ایران! 

اعضای تیم ملی چقدر دالر از فدراسیون طلب دارند؟
فدراسیون فوتبال به تازگی بخشی از بدهی های دالری اش را پرداخت کرده و حاال بدهی کمتری نسبت به 
قبل به ملی پوشان دارد.اعضای تیم ملی فوتبال ایران حاال دیگر سهم دالری شان از صعود به جام جهانی 
را دریافت کرده اند و این خبر را مهدی تاج تایید کرده است؛ اما ملی پوشان همچنان پاداش تساوی در 
جام جهانی برابر پرتغال و پیروزی در بازی دوستانه اخیر برابر ازبکستان را نگرفته اند که شاید برای ستاره 
های ثابت تیم این رقم بیش از ۵ هزار دالر بشود.تیم ملی فرمول خاصی برای پاداش مسابقات دوستانه 
و رسمی دارد که بر اساس پرداخت دالری به اعضای تیم است و حاال  بیش از صد هزار دالر فدراسیون به 
ملی پوشــان بدهی دارد و جمع و جور کردن هزینه های دالری در حالی که همچنان دالر ثانویه به تیم 

ملی تعلق نگرفته، کاری دشوار است.

ترابزون با جذب حسینی استقالل را در هم شکست
سید مجید حسینی، مدافع 22 ســاله در فصل نقل و انتقاالت به تیم ترکیه ای ترابزون پیوست و در این تیم 
عملکرد بسیار خوبی ارائه داده است. این مدافع 22 ســاله در ۵ دیدار اخیری که برای تیمش به میدان رفته 
باعث استحکام خط دفاعی تیمش شــده طوری که ترابزون به چهار برد و یک تساوی رسیده است.عملکرد 
خوب ترابزون نشان داد که پافشاری باشگاه برای جذب این بازیکن درست و عقالنی بوده است.مجید حسینی 
فصل قبل ۳1 بار در تمامی رقابت ها برای اســتقالل به میدان رفت و عملکرد خوبی در رقابت های لیگ، جام 
حذفی و لیگ قهرمانان سبب شد او در جام جهانی هم حاضر باشد. اکنون تیم سابق او یعنی استقالل در هم 
شکسته و تیمی که هدایت آن را وینفرد شفر آلمانی بر عهده دارد به تنها دو برد در هشت مسابقه خود در لیگ 

برتر ایران دست یافته است.

ایمنا: سال هاست که فوتبال اصفهان نتوانسته یک مربی سرشناس و 
باکیفیت را به فوتبال ایران معرفی کند تا با ثبات ترین استان فوتبالی 
ایران در این زمینه کارنامه ای نه چندان مثبــت از خود به جا بگذارد.

اختتامیه دوازدهمین دوره کالس مربیگری فوتبال آســیا برگزار شد 
و حاضران در این کالس که خیلی از آنها جزو چهره های سرشــناس 
فوتبال اصفهان و ایران هستند، مدرک خود را دریافت کردند. به هر حال 
برگزاری کالس های آموزشی در حوزه فوتبال یکی از اقدامات همیشگی 
کمیته آموزش هیئت فوتبال استان اصفهان است و در این مسیر اتفاقات 
بسیار خوبی هم رقم خورده اما جدای از بحث آموزش این سوال ایجاد 
می شــود که خروجی این کالس در نهایت چطور می تواند به فوتبال 
اصفهان کمک کند. محرم نویدکیا، مهدی رجب زاده، محمد صلصالی، 
حمید شفیعی، فرشاد بهادرانی، جواد ماهری چهره های آشنای فوتبال 
اصفهان بوده اند که در این کالس حضور داشته اند و در آینده ای نزدیک 
  A به دنبال ارتقای مدرک و قرار گرفتن در لیست مربیان دارای مدرک

هم خواهند بود.
با نگاهی به مربیان شــاغل در هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
نام هایی مثل علی دایی، یحیی گل محمدی، مهــدی تارتار، داریوش 
یزدی، جواد نکونام ، علی کریمی و عبدا... ویســی برکنار شــده را در 
پیش روی ما قرار می دهد که همگی آنها به نوعی هم دوره اصفهانی های 
حاضر در کالس مربیگری B بوده اند و امروز به عنوان نفر اول یک تیم 
لیگ برتری در باالترین ســطح فوتبال ایران حاضر هســتند.  از طرف 
دیگر بعد از نسل مربیانی همچون محمود یاوری، بهرام عاطف، حسین 

چرخابی ، رســول کربکندی و ناصر مهدی پور به عنوان اصفهانی های 
فعال در حوزه مربیگری فوتبال ایران فقط نــام منصور ابراهیم زاده به 
چشم می خورد که توانست خودش را به فوتبال ایران تحمیل کند و چند 

سالی نماد مربیگری فوتبال اصفهان بود که 
1۸ سال متوالی 2 تیم در لیگ برتر 

فوتبال ایران داشته است.
با ایــن حــال بعــد از او هرگز به 
بقیــه مربیان شــاغل در فوتبال 
اصفهان مثل کریم قنبری، حسن 
حاج رســولی ها، عباس سروری، 

هاشم سلطانی، حسن 
محمود  اســتکی، 
کریمی و ده ها نفر 
دیگر کــه خیلی از 
آنها ســابقه بستن 
بازوبند کاپیتانی دو 

تیم اصفهانی را در 
هم در کارنامه 

داشــتند 

اعتماد کامل نشد و همه این چهره ها در نهایت به عنوان دستیار چند 
سالی را بر روی نیمکت  تیم های اصفهانی نشسته اند.

با این حال باید این ســوال را از مدیران تصمیم گیــر در حوزه فوتبال 
اصفهان پرســید که از این نفرات دارای مدرک چند نفرشان می توانند 
در آینده ای نه چندان دور به عنوان نفر اول نیمکت تیم های اصفهانی 
مشغول به کار شوند؟ آیا مدیران باشگاه سپاهان در زمان مناسب خودش 
اعتماد الزم را به محرم نویدکیا خواهند داشت و آیا ذوب آهنی ها تیم شان 

را به صورت کامل در اختیار مهدی رجب زاده و 
یا محمد صلصالی قرار خواهند داد؟ 

یا این مدارک هم به مانند مدارک 
خیلی دیگر از مربیــان اصفهانی 

فقط به عنــوان یک 

کاغذ قاب شده 
در ویترین خانه این چهره ها قرار خواهد 
گرفت کــه همگی با رویــای مربیگری 
زحمت شرکت در کالس های مربیگری 
را به خودشان داده اند ولی امروز حتی در 
شهر خودشان هم اعتماد کافی به دانش 

مربیگری آنها نمی شود.

اعتماد، حلقه گمشده فوتبال اصفهان

محرم و رجب زاده از ویترین تا نیمکت

کارشناس داوری فوتبال در خصوص کیفیت داوری ها در 8 هفته 
ابتدایی لیگ برتر فوتبال اظهار داشــت: امسال قبل از شروع 
فصل فدراسیون فوتبال و کمیته داوران یک کار خوب انجام داد 
و ایوانف یکی از مدرسین خوب فیفا که در جام جهانی روسیه هم 

از مدرســین داوران بود را برای دانش افزایی داوران و کم کردن 
اشتباهات داوران به ایران دعوت کردند.نوذر رودنیل افزود: این 
کالس به مدت 7 روز ، با هزینه بسیار باال و در شمال کشور برگزار 
شد، با توجه به این که این کالس برگزار شد به طور کلی داوران 
در 4 هفته اول اشتباهات تاثیر گذاری داشتند، 2 هفته قضاوت ها 
خوب بود اما در هفته های بعد و جام حذفی اشتباهات تاثیر گذار 
در داوری ها وجود داشت.کارشناس داوری فوتبال در ادامه بیان 

داشت: در بازی ذوب آهن و پدیده در جام حذفی مهدی سید علی، 
داور بود و ذوب آهن به دلیل اشتباهات داوری حذف شد یا در بازی 
ذوب آهن با استقالل یک بازیکن استقالل باید اخراج می شد که 
نشد.رودنیل که قضاوت های انجام شده راضی نیست، تصریح کرد: 
به طور کلی در 8 هفته تنها 2 هفته داوری ها خوب و کم اشتباه بود 
و به همین دلیل بســیاری از تیم ها از جمله سپاهان و ذوب آهن 

متضرر شدند.

کارشناس داوری مطرح کرد:
ضرر سنگین اصفهانی ها از اشتباهات داوری

سمیه مصور
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دوبرابرشدنهزینهکارتملیتکذیبمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

شهرداری

 تشکیل کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیست در شورای شهر 

الیحــه پیشــنهادی دو فوریتــی راه انــدازی 
کمیسیون محیط زیست در شــورای اسالمی 
شهر اصفهان توسط هشت نفر از اعضای شورا به 
پنجاهمین جلسه علنی این شورا تقدیم شد.در 
گام نخست دو فوریتی بودن این الیحه با ۱۰ رای 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان رای آورد 
و پس از بررسی های مختلف این الیحه با رای ۹ 
نفر از اعضای شورای شهر اصفهان تصویب شد. 
همچنین الیحه تفریغ بودجه و گزارش بازرس 
قانونی و حسابرسان از عملکرد سال ۹۶ سازمان 
مدیریــت و نظارت بر تاکســیرانی با اعالم نظر 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات در جلســه علنی دیروز شورای شهر 
اصفهان بررسی و با ۱۱ رای موافق تصویب شد. 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری:

 حفظ کرامت مردم 
خط قرمز شهرداری است

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: آموزش کارکنان 
رفع تخلفات شــهری اولویت شــاخص است و 
می تواند در نحوه برخورد با مردم و رفع تخلفات 
صورت گرفته، موثر باشد.حسن محمدحسینی با 
اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در دو بخش 
عمومی و تخصصی افــزود: دوره های عمومی 
شــامل اخالق اداری و نحوه تعامالت اجتماعی 
اســت که این دوره ها هر شش ماه یک بار تکرار 
می شود و دوره های تخصصی نیز برای گروه های 
فنی برگزار و این دوره ها هر سه ماه یک بار برگزار 

خواهد شد.
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان با اشــاره به تخلف سد معبر 
صنوف تصریــح کرد: تبصره یک بنــد دو ماده 
۵۵ قانون شــهرداری ها ضمن اینکه استفاده از 
معابر عمومی برای کسب را ممنوع اعالم کرده، 
شــهرداری را نیز موظف به رفع سد معبر کرده 
اســت.وی رویکرد مدیریت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان را پیشگیری، 
فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی مردم و در 
ادامه تعامل و هماهنگی با دستگاه های مختلف 
دانست و ادامه داد: اگر فرهنگ احترام به حقوق 
شهروندان و ایجاد معابر بدون سد در شهر حاکم 
شود، بدون تردید اصفهان شهری پاک از تخلف 
ســد معبر خواهد شد. محمدحســینی با بیان 
اینکه در ســال جاری با همکاری اتحادیه های 
صنفی، گشت زنی های مشترکی همراه با بازرسان 
اتحادیه ها، بازرســان اماکن و نیروهای آموزش 
دیده شــهرداری، پلیس راهور و انتظامی انجام 
شده است، گفت: در این بازرسی ها، تذکرات الزم 
به واحدهای صنفی متخلف اعالم و چنانچه توجه 
نشد، برخوردهای قانونی را انجام خواهیم داد؛ با 
فرآیند تعریف شده نسبت به رفع تخلفات شهری 
صنوف به ویژه سد معبر اقدام و با مستندسازی 

روند تخلفات را بررسی می کنیم.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:
کمربندی شمالی خوراسگان، 

 ترافیک خیابان جی را
 کاهش می دهد

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
خیابان جی یکی از شــریان های اصلی شــهر 
اصفهان است که به خاطر وجود شهرک صنعتی 
جی و آرامستان باغ رضوان، بار ترافیکی سنگینی 
دارد. حسین امیری با بیان اینکه اتصال خیابان 
سلمان به بزرگراه شهید آقابابایی در دستور کار 
قرار گرفته است، افزود: احداث کمربند شمالی 
خوراسگان از انتهای خیابان ســلمان آغاز و به 
بزرگراه شهید آقابابایی منتهی می شود، همچنین 
خیابان های ا... اکبر، شــهدای ابر، الله ، ستاره و 
کنگاز به کمربندی شــمالی خوراسگان متصل 
خواهد شد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: با احداث این پروژه افرادی که قصد 
عزیمت به باغ رضوان، میدان میــوه و تره بار و 
شــرق اصفهان را دارند به جای عبور از خیابان 
جی برای کاهش ترافیک می توانند از کمربند 
شمالی اصفهان عبور کنند. امیری خاطرنشان 
کرد: حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان نیز در 
مسیر کارخانه قند به سمت مسیر خاتون آباد، 
جاده فرودگاه و بزرگراه اردســتانی ادامه پیدا 
می  کند و در کاهش ترافیک خیابان جی بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود.وی اظهار کرد: جلســات 
بررسی روند پیشــرفت پروژه های شهر هر دو 
هفته یک بار برگزار می شود که یکی از پروژه ها 
عملیات عمرانی تقاطع غیرهمســطح کارخانه 
قند و آزادسازی محور خاتون آباد است تا هر چه 

سریع تر انجام شود.

استاندار اصفهان:
 فرآیند اداری برای برطرف 
شدن مشکالت مردم با کندی 

همراه است
 استاندار اصفهان گفت: ســاز و کار اداری و انجام 
فرآیندهای اداری در اســتان اصفهان ســنگین 
اســت و اجازه حل مشــکالت اداری را به مردم 
نمی دهد، با ایــن حال مردم نجیبانــه رفتار می 
کنند.مهرعلیزاده با اشاره به اینکه مالقات و دیدار 
مستقیم با مردم بهترین راه برای آشنایی با انواع 
مشکالت آنهاست، گفت: برگزاری اینگونه مالقات 
و دیدارهــا در تصمیمات کالن و دســتوراتی که 
برای حل مشکالت مردم به مدیران ارائه می شود، 
راهگشاست. وی اظهارداشت: جلسات مالقات و 
دیدارهای مردمی که بــا حضور مدیران کل برای 
بررســی و حل مشــکالت مردم برگزار می شود، 
بسیار لذت بخش است.مهرعلیزاده با بیان اینکه در 
این جلسات دستور صریح برای حل مشکالت مردم 
صادر می شــود گفت: اداره ها و دستگاه ها باید به 
نحوی همکاری کنند تا مردم کمتر با مشکل مواجه 
شوند. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طی ۱۱ ماه 
گذشته با برطرف شدن بسیاری از مشکالت اداری، 
روحیه مردم این استان عوض شده است در عین 
حال تصریح کرد: خیلی بیشتر از اینها باید از کار و 

مشکالت اداری مردم گره گشایی کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 در حمایت از کاالی ایرانی

 باید تالش کرد
نماینده اصفهان در مجلس در همایش روز جهانی 
استاندارد که در سالن اجالس ســران برگزار شد، 
اظهار کرد: مجموعــه نظام در دولــت، مجلس و 
سایر نهادها باید از شــرایط موجود، برای افزایش 

استانداردها استفاده کنند.
حمیدرضا فوالدگر خاطر نشــان کرد: یکی از این 
فرصت ها نام گذاری امسال به عنوان سال حمایت از 
کاال و تولید ملی بوده است. کارهایی صورت گرفت 
اما از فرصت نام گذاری امسال کم استفاده شد.این 
نماینده مجلــس گفت: بخش تحریم هــا ، به هم 
خوردن قیمت ارز و نوسانات؛ بحران اقتصادی و کم 
کاری مسئولین در میان بود که البته بیشترین فشار 
هم االن  روی دوش تولید کننده و مردم است.وی در 
ادامه تاکید کرد: برای تدوین نقش نظام استاندارد در 
حمایت از کاالی ایرانی باید تالش کرد.این نماینده 
مجلس گفت: ما قانون استاندارد را بعد از چند سال 
توانستیم به تصویب برسانیم. چند سال روی این 
موضوع کار کردیم.  در برنامه پنجم در سیاست های 
کلی بحث استاندارد مطرح شد، متاسفانه دولت و 
مجلس در الیحه به نتیجه نرسیدند و با تذکر ما در 
صحن علنی  در آخرین بند مطرح شد، اما در مجلس 
نهم در ادامه فعالیت های پژوهشی پیش رفتیم. برای 
اولین بار طرحی شش بار به شورای نگهبان رفت و 
با پیگیری ها در مجمع تشــخیص امسال به تایید 
رسید و طرح به قانون تبدیل شد. وی تاکید کرد که 
استاندارد منحصر به صنعت نیست و به همه کاال و 
خدمات تســری پیدا کرده است. فوالدگر در پایان 
گفت: اجازه دهیم مسئله اســتاندارد از موضوعات 

سیاسی و سیاسی بازی ها دور باشد.

معاون فناوری اطالعات ثبت احوال استان:
دو برابر شدن هزینه کارت ملی 

تکذیب می شود
معاون فناوری اطالعات ثبت احوال استان اصفهان 
دو برابر شدن هزینه دریافت کارت ملی را تکذیب و 
اظهار کرد: همه هزینه های درخواســت و دریافت 
کارت ملی هوشمند هنوز بر اســاس مصوبه سال 
گذشته است که مبلغ آن ۳۱هزارتومان بوده که از 
این مبلغ در دفاتر پست و پیشخوان ۱۱ هزار تومان 
مربوط به نرخ خدمات پست و پیشخوان های دولت 
و ۲۰ هزار تومان تعرفه کارت ملی هوشمند است.

مجتبی یکتامنش، با اشاره به استفاده از کارت های 
تولید داخل در فرآیند صــدور کارت  افزود: از پایان 
آبان ماه صدور کارت ملی هوشــمند با کارت های 
ملی داخلی انجام می شود که کامال مشابه ساختار 
کارت های خــام خارجی اســت و فرآیند کیفیت، 
امنیت، مقاومت ســخت افزاری و نــرم افزاری این 
کارت ها مشابه نمونه خارجی و حتی باالتر از نمونه 
خارجی پوکه کارت است.معاون فناوری اطالعات 
ثبت احوال استان اصفهان با تاکید بر ایجاد کارگروه 
عملیاتی بهره برداری از کارت هوشمند اظهار کرد: 
شروع بهره برداری از کارت های هوشمند در دستور 
کار دولت قرار گرفته که از سال آینده بهره برداری از 
آنها در اکثر دستگاه های دولتی انجام خواهد شد و 
در نقل و انتقال تمام اسناد و تمام سرویس های مورد 
درخواست مردم بر اساس کارت های ملی هوشمند 

انجام خواهد شد.

هنوز از ماجــرای ورود اتوبوس های تبریزی 
به میدان نقش جهان چند صباحی نگذشته 
بود که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی 
عکسی دست به دست  شد که در آن تعدادی 
از ماشین های کالسیک که از کشور دانمارک 
به ایران ســفر کرده بودند، درست در دهانه 
بازار قیصریه دور تا دور حوض  گرد هم جمع 

شده بودند.
 عکسی که البته واکنش فعاالن رسانه ای در اصفهان 
را به دنبال داشت و یکی از  آنها در توییتی با مخاطب 
 قرار دادن مسئوالن میراث فرهنگی استان نوشت:

» عالی جنابان میراث بان دقیقا کجایید؟! چرا باید  
این ماشین ها راه بیفتند و سر از میدان نقش جهان 
در بیاورند، صرفا چون از فرنگ آمده اند؟ آمده اند که 
آمده اند مگر حق کاپیتوالسیون است که ماشین ها 
با افتخارشان لم بدهند وسط میدان پیاده راه شده ما 
و کسی نیست که بگوید  باالی چشم تان ابرو!  فرنگی 
ها کی و کجا دست و دلبازانه میراث و تاریخ و فرهنگ 
و ثروت شان را گذاشته اند جلوی ما که حاال این قدر 
بذل و بخشــش می کنیم؟! «  به دنبال این توییت 
واکنش های مختلفی در شبکه های اجتماعی شکل 
گرفت، یکی دیگر از فعاالن رســانه ای، شهرداری 
منطقه ۳ را مسئول این اتفاق دانست و گفت: »یکی 
از مسئوالن میراث فرهنگی استان هم در حالی که از 
این اتفاق ناراحت بود،گفته که ما به شهرداری نامه 
هم زدیم  ولی اثری نداشت« که این صحبت با تایید 

مدیر کل میراث فرهنگی استان همراه شد.به گفته  
فریدون الهیاری این کاروان با هماهنگی شهرداری 
اصفهــان و هیئت اتومیبلرانی  در میــدان امام)ره( 

تجمع کرده بود .
 مدیر کل میراث فرهنگی اســتان  کــه در ابتدا از 
وجود چنین کاروانی در میدان تاریخی نقش جهان 
و در دهانه بازار قیصریه ابــراز بی اطالعی کرد، بیان 
اطالعات بیشــتر در این زمینه را به معاون این اداره 
کل واگذار کرد.»ناصر طاهری«  با بیان اینکه میراث 
در جریان چنین کاری بوده است ،گفت: این  رویدادها 
فرهنگی و حاوی پیام  هستند، از نظر ما در عرصه های 
جهانی اگر با میراث فرهنگی هماهنگ شــود هیچ 
اشکالی ندارد زیرا میدان های بزرگ دنیا محل تجمع 

رویدادهای فرهنگی است.
معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان در واکنش به طرح ممنوعیت ورود 
خودروها به میدان نقش جهان گفت:تا چند ســال 
گذشــته در این میدان خودرو رفت و آمد داشــته 
و این کار با میــدان بیگانه نبوده اســت، اما تردد را 
قطع کردیم نه به دلیل آسیب بلکه به دلیل حرمت 
و شــأن بنای تاریخی. زیرا میادین بزرگ دنیا شأن 
گردشگری ملی و فرهنگی دارند و این کاروان نیز به 

عنوان یک رویداد فرهنگی اتفاق افتاده است.
وی  هم چنین ادامه داد: این میدان از گذشته محل 
تجمعات سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی بوده و 
این مورد نیز به عنوان یک رخداد فرهنگی اســت و 

یگان حفاظت میراث فرهنگی هــم در آنجا حضور 
داشته است.

رییس هیئت اتومبیلرانی استان اصفهان نیز  با بیان 
اینکه مجوز ورود این خودروها با هماهنگی شهردار 
منطقه ۳ و میراث فرهنگی صورت گرفته است، گفت: 
همکاری این دو ارگان ســبب شد تا میدان به مدت 
۳ ســاعت در اختیار ما قرار  گیرد و چون این  افراد 
خارجی بودنــد و  از محیط تعریــف کردند، بازتاب 

خوبی برای ایران خواهد داشت.
به گفته احمد بازوبندی، شیوه ورود این اتومبیل ها 
به میدان با خیابان متفاوت بوده است و بدون هیچ 
بوق و سرو صدایی و با سرعت  ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر وارد 

میدان شده اند.
رییس هیئــت اتومیبلرانی  با بیــان اینکه ما قصد 
از  بیــن بردن آثار باســتانی را نداشــته ایم، گفت: 
همانطور که میــدان نقش جهان تکرار نمی شــود 
 خودروی7۰ ســاله که االن زنده اســت نیز تکرار

 نخواهد شد .
اگرچه با توجه به صحبت های معاون میراث فرهنگی 
استان اصفهان و رییس هیئت اتومبیلرانی، این اتفاق 
با هماهنگی صورت گرفته اســت ولی نمی توان به 
راحتی از کنار برگزاری چنین رویدادهایی در میدان 
نقش جهان گذشــت به خصوص اینکه چند سالی 
است طبق قانون ورود خودرو ها به این میدان ممنوع 
اعالم شده است و به نظر می رســد این قانون باید 
برای همه چه گردشگر ایرانی و چه گردشگر خارجی 
یکســان به اجرا در آید تا بتوانیم مشارکت مردم در 

حفظ بناهای تاریخی را مشاهده کنیم.

خونتوریستهارنگینتراست

مدیر کمیســیون  های ماده صد شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در 
بسیاری از مناطق افراد سودجو به عنوان واسطه خود را معرفی کرده، 
پول می گیرند و وعده دریافت مجوز برای ســاخت یک طبقه اضافه 
برای ســاختمان را به مالک می دهند، اما مالکان یا ذی نفعان به هیچ 
عنوان نباید به افراد غیرمسئول اعتماد کنند و چنانچه مشکلی دارند 
خودشان به کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان واقع در پل چمران، 
معاونت شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده صد مراجعه و موضوع 

موردنظر را مطرح کنند. غالمعلی فیض اللهی در خصوص اینکه عده ای 
بر این باور هستند که داشتن سند مالکیت در رای کمیسیون ماده صد 
تاثیر دارد، افزود: بسیاری از افراد با استفاده از ماده ۱۴7 و ۱۴۸ سند 
دریافت می کنند، اما بدون پروانه یا خالف مفاد پروانه ساخت و ساز 
انجام می دهند در حالی که سند برای خودش ارزش دارد، اما تخلفات 
ســاختمانی آن به صورت جدا بررسی می شود. مدیرکمیسیون های 
ماده صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه به فتوای مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( مبلغ تخلفات ســاختمانی باید به زمان تخلف صادر 
شود، گفت: اگر ساخت خالف یک ساختمان مربوط به ۳۰ سال پیش 
است و امروز پرونده آن در کمیسیون ماده صد مطرح باشد، باید مبلغ 
تخلف بر اساس ۳۰ سال پیش حساب شود، زیرا این وظیفه شهرداری 
بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی می کرد، حال که کوتاهی کرده 
باید ضرر آن را خود شهرداری بپردازد.وی ادامه داد: رای عمومی دیوان 

عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره دارد.

مدیر کمیسیون  های ماده صد شهرداری:
فریب افراد سودجو برای دریافت مجوز ساخت و ساز را نخورید

  جنجال دوباره ورود خودرو به میدان  نقش جهان؛   

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان گفت: واحدهای عمده فروش خشکبار خیابان های 
جهاد، ولی عصر و صارمیه ساماندهی می شود.محمد مجیری اظهار کرد: از 
آنجا که تعدد واحدهای خشکبار در خیابان های جهاد، صارمیه و ولی عصر 
به دلیل تردد ماشین های سنگین و ... مزاحمت هایی را برای ساکنان این 
خیابان ها ایجاد کرده است، طرح ساماندهی این مشاغل در دستور کار قرار 
گرفته تا این مجموعه ها در میدان میوه و تره بار اصفهان مستقر شوند.وی 
با بیان اینکه ساخت مجتمع خوار بار و خشکبار شامل ۴۵ واحد به همراه 

دفتر کار در میدان میوه و تره بار اصفهان و به منظور استقرار این مجموعه ها 
آغاز شده، تصریح کرد: فازهای بعدی این پروژه تا رسیدن به تعداد ۱۱۵ 
واحد خشکبار ادامه می یابد؛ در این زمینه مذاکرات اولیه با اتحادیه خشکبار 
انجام شــده و واحدهای صنفی خشــکبار در این مکان مستقر خواهند 
شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان، پیشرفت فیزیکی ساخت ۴۵ واحد خشکبار را بیش 
از ۶۰ درصد ذکر کرد و افزود: این تعداد واحد تا پایان سال، آماده واگذاری 
به صنف خشکبار بوده و صاحبان کسب و کار می توانند در محل مستقر 

شوند. وی با بیان اینکه واحدهای صنفی پیشین این مشاغل در خیابان های 
جهاد، ولی عصر و صارمیه با هماهنگی شــهرداری منطقه تغییر کاربری 
خواهد داد، اضافه کرد: پس از واگذاری واحدهای مربوط به صنف خشکبار، 
محل های قبلی طی فرآیندی چندماهه تعطیل می شود تا پس از سال ها 
مطالبه شهروندان این منطقه برای ایجاد آرامش در این مناطق محقق شود.

مجیری تاکید کرد: پروژه تجمیع واحدهای خشکبار در میدان میوه و تره 
بار اصفهان، بسیار حائز اهمیت است، زیرا تاکنون چنین مجموعه ای در 

کشور وجود نداشته  است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری تاکید کرد:

ساماندهی واحدهای خشکبار خیابان های جهاد، ولی عصر و صارمیه

 دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد آموزشی ،پژوهشی 
متفاوت تر از دوره های قبل با دامنه گسترده ای در بین مدارس ابتدایی 

استان اصفهان برگزار می شود.
رییس اداره آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیرامون برگزاری دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب اعالم کرد: 
طی سال  گذشــته در بیش از ۲۰۴ مدرســه ابتدایی در سطح استان 
برنامه جشنواره نخستین واژه آب برگزار شد که بر مبنای دستورالعمل 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور مقرر گردید دهمین دوره 
جشنواره نخســتین واژه آب با دربرگیری بیشتری نسبت به سنوات 

قبل برگزار شود.
محسن شفیعا افزود: عالوه بر اینکه در این دوره از جشنواره نخستین 
واژه گسترده تر از دوره های قبل برگزار می شود، در نظر گرفته شده 
تا طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان مقطع ابتدایی 

حاضر درجشنواره نخستین واژه آب نیز  اجرا شود.
وی با بیان اینکه طرح نظر سنجی پس و پیش از آزمون دانش آموزان 
حاضر در جشنواره نخستین واژه آب با هدف بررسی میزان  تاثیر آموزش 
مصرف بهینه آب بر دانش آموزان ابتدایی است، عنوان کرد:برای اولین 
بار در کشور در اســتان اصفهان به عنوان پایلوت طرح پژوهشی پس 
وپیش از آزمون دانش آمــوزان  ابتدایی که تحت آموزش های چگونه 

درست مصرف کردن آب قرار می گیرند، انجام می شود.
رییس اداره آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: جشــنواره نخســتین واژه آب با رویکرد نهادینه کردن  
مصرف بهینه آب در بین آینده سازان کشــور اجرا می شود؛ چرا که 
به باور کارشناسان، آموزش در سنین پایین بسیار موثر واقع می شود 
که در این راستا آبفای اســتان اصفهان با بهره گیری از متخصصان و 
کارشناســان زبده، راهکارهای مصرف صحیح آب را به دانش آموزان 

آموزش می دهند.
شــفیعا، با اشــاره به دعوت از هنرمندان برای اجرای برنامه اثرگذار 
جشنواره نخستین واژه آب خاطرنشــان کرد:آبفای استان اصفهان به 
منظور اینکه  دهمین جشنواره نخستین واژه آب موثرتر از قبل واقع 
گردد مقرر شده با استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان و کارشناسان 
 آموزشــی مباحث چگونگی مصــرف بهینه آب را به اولیــا، مربیان و

 دانش آموزان  مقطع ابتدایی آموزش داده شود.
وی ادامه داد:در این دوره جشنواره نخستین واژه آب، در نظر گرفته شده 
که اولیای دانش آموزان هم حضور داشته باشند تا آنها  هم که با راه های 
مصرف بهینه آب بیش از پیش آشنا شوند تا در نهایت مصرف صحیح 

آب در جامعه نهادینه شود .
شفیعا به آموزش مربیان ابتدایی پرداخت وعنوان کرد: در سال گذشته 
برای اولین بار در کشور مربیان و معلمان مقطع اول ابتدایی با حضور 
در تصفیه خانه آب اصفهان و گلپایگان عالوه بر اینکه با فرآیند تصفیه 

آب از نزدیک آشنا شدند بلکه راهکاره های مصرف صحیح آب هم فرا 
گرفتند، که این امر در سال جاری نیز ادامه دارد. وی در ادامه با اشاره به 
برگزاری پنجمین دوره جشنواره نمایش کودکان ویژه مهدهای کودک 
وپیش دبستانی های استان تحت عنوان )سیمای آب ( گفت:شرکت 
آبفای استان با همکاری و تعامل با اداره بهزیستی و آموزش و پرورش، 
برگزاری پنجمین جشنواره سیمای آب را در دستور کار قرار داد؛ این 
در حالیست که در دوره های قبل جشنواره با استقبال فراوانی روبه رو 
شد و بیش از ۴۵۰ مهدکودک در این جشنواره شرکت کردند.  شفیعا به 
چگونگی اجرای جشنواره سیمای آب پرداخت و عنوان کرد:جشنواره 
نمایش کودکان ویژه مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها که اجرای 
نمایش کودکان بر مبنای داستان های کتاب )آب دوست همیشگی ما( 
است، شکل می گیرد. رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفای استان 
اصفهان برگزاری جشنواره نمایش کودکان را  طی سال های گذشته 
بسیار موثر در ترویج مصرف بهینه آب برشمرد و عنوان کرد:اولین دوره 
جشنواره سیمای آب در سال ۸۶ برگزار شد که در سال ۸7 به منظور 
میزان اثربخشی این جشنواره پژوهشی در دستور کار قرار گرفت و بر 
اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد بیش از ۳۰ درصد در 

مصرف آب مهدکودک ها صرفه جویی شده است.
وی افزود: در دوره اول جشــنواره بیش از ۶۰۰ مربی مهدهای کودک 
تحت آموزش اولیه ارائه راهکارهای مصرف بهینه آب با زبان کودکانه 
که در قالب داستان است، قرار گرفتند که این مهم در سال جاری نیز در 

ابعاد  گسترده تری انجام می شود.
شفیعا گفت: برگزاری جشنواره های  نخستین واژه ،زنگ آب ،سیمای 
آب و قاصدک های برکت با هدف نهادینه کردن مصرف بهینه آب در بین 
کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار می گیرد تا بدین ترتیب سازگاری 

بین منابع و مصارف آب برقرار شود.

برای اولین بار در کشور از سوی آبفای اصفهان صورت می گیرد؛

برگزاری جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد آموزشی ،پژوهشی در مدارس ابتدایی

 نرگس طلوعی 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2538 | October  15,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2538 | دوشنبه 23 مهر 1397 | 5 صفر 1440



24
7

 امام علی علیه السالم:
 زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبرش 

غلبه نکند و حالل از شکرش باز ندارد.
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یادداشت

می توان گفت، یک روزی را باید پیاده باشــی و چه قیامتی است 
این یک روز. پیرمردی عصا می زند و می ترسد که نرسد. مادری 
بچه سه ســاله اش را سوار جعبه نوشــابه ای کرده و با تسمه ای 
می کشدش، گاهی چهارصد کیلومتر را و بچه در تکان های جعبه 
غرق شادی و لذت است؛ دسته ای دیوانگی می کنند انگار. یکی 
حیران مدام مقابل را می نگرد و بعد آستینش را به صورتش می 
کشد و این را تا شــب هزار بار دیگر تکرار می کند. یکی قرآن به 
دست، بلند بلند می خواند؛ صداها همه گم هستند، از بس همهمه 
است .چقدر معلول، بی پا، علیل و ناتوان می بینی که خود را می 
کشند تا نکند نرسند فردا... و بعضی هایشان یک ماهی زودتر راه 
می افتند!گم می کنی هزار بار، نه راه را، که خود را. هزار بار از خودت 
منصرف می شوی وقتی می بینی همه از خودشان منصرف شده 
اند وقتی پا در راه گذاشته اند. ذوب می شوی در توده ملت! ناگهان 

برمی گردی! اینها توده ای مردمی با تعبیری کمونیستی نیستند! 
اینها از یک ملت نیســتند. اینها امت واحده اسالم اند. شعار نمی 
دهم! این را به عینه می بینی. می بینی که قطره ای هســتی در 
دریای امت اسالم. از خودت منصرف می شوی.خیلی ایرانی ها، از 
ترس مریضی یا هر چیز دیگری اول از مســیر دوری می کنند، از 
چای ها و غذاهای موکب های اعراب که دوازده میلیون را با یک 
دسته استکان چای می دهند! و حتی نمی شویندشان! اما وقتی به 
نیمه رسیدی و منصرف شدی از خودت، می بینی که از هر چیزی 
بیشتر، تمایلت به همان چایی در استکان به ظاهر کثیف جوانک 
عرب است که حاال دیگر نه جوانک است و نه عرب... منصرف می 
شوی از خودت؛ به درون موکب های اعراب می روی.خیلی پیش تر 
از سراسر سرزمین عراق هیئت های عزاداری -موکب- بار و بنه می 
بندند و می آیند در حاشیه اتوبان ها و جاده های منتهی به کربال، 
بساط می گسترانند و تا چند روز بعد اربعین هم می مانند. آن قدر 
که ده دوازده کیلومتر پایانی اتوبان منتهی به شهر را مانند شهر 
می کنند از بس در کنارهم موکب می زنند و تو دیگر حتی صحرا 

را نمی بینی.
همین موکب ها مدام چای، غذا، قهــوه و نذری می دهند و همه 
ســاعات روز می دهند و به همه می دهند و با زور می دهند و اگر 
نخوری اخم می کنند و تو که همین موکب قبلی ناهار خورده ای 
برای دلداری برادرت مجبوری دوبــاره و چندباره ناهار بخوری و 
چون دیگر نمی توانی راه بروی، باید چرتی بزنی و همین که می 
خواهی چرتی بزنی، با روی گشــاده و اخالق نیمه تند عربی می 

آید سروقتت و به زور هم که شده ماساژ و مشت و مالت می دهد!
و انگشــت به حیرت می گزی و می مانی که او در قبیله خودش 
کسی است برای خودش و حاال دارد تو را مشت و مال می دهد و 
خادمی می کند و احترام می گذارد و تو را زائرالحسین)ع( خطاب 
می کند... عربی، عجمی را مشت ومال می دهد و خادمی می کند! 
مرده است تمام سنت های جاهلی قدیم و جدید اینجا... نه صحبت 
از نژاد و خون است، آن طور که در جهان کهن بود  و نه حرف از مال 
و منصب و جایگاه ، آن گونه که در جهان امروز هست. تمام سنت 

های جاهلی قدیم و جدید اینجا تمام شده است.

 احمد اکبری

عکس روز

دوخط کتاب

است، وقف خودت به 
جمعیــت اطرافــت و 
وقف خودت بــه خلق 
پدیده هایــی کــه به 
تو انگیزه و مفهوم 

بدهد.

»سه شنبه ها 
با موری« 
میچ آلبوم

چه چیز در زندگی به 
آدم معنا می دهد؟

آن چــه کــه می تواند 
بــه زندگی تــو معنی 
و مفهــوم بدهــد، 
وقــف خــودت در راه 
و  دوست داشــتن 
عشــق بــه دیگــران 

 یک رقابت عکاسی که Small World Photomicrography نام دارد، 
هر سال توسط شرکت نیکون برگزار می شود و در جریان آن عکس هایی 
حیرت انگیز از موجودات کوچک طبیعت به نمایش گذاشــته می شود. 
برگزاری این رقابت ۴۴ سال سابقه دارد.امســال ۲۵۰۰ عکس به مرحله 
نهایی این رقابت راه یافتند که عکس »یوســف الحبشی« عکاس اماراتی 
برنده جایزه نهایی شــد. این عکس که با دقتی بی ســابقه از چشم نوعی 
سوســک که تنها در فیلیپین زندگی می کند گرفته شده فلس های سبز 

رنگ دور چشم وی را با جزئیاتی استثنایی نمایش می دهد.

عکاسیازچشمسوسک؛برندهجایزهعکسعلمی

 مرد اماراتی ثروتمندی که رســتورانی را در چین برای هشــت نفر و سرو 
شــام رزرو کرده بود، با انتشار فاکتور شــامی که برای او ۵8 هزار دالر آب 
 خورده بود، دردســر های زیادی را بــرای صاحب این رســتوران ایجاد

کرد.
 صاحب رســتوران در ابتدا ادعا کرد که عکس منتشــر شده ساختگی و 
فتوشاپی است؛ اما با نشان دادن اصل فاکتور، او به دادگاه برای ارائه توجیه 
منطقی قیمت غذاهایش احضار شده است. مرد اماراتی می گوید گران ترین 

رستوران دبی هم این قدر هزینه باالیی بابت یک شام نمی گیرد!

فاکتورجنجالیرستورانگرانقیمت

به تازگی یک شرکت هلندی، رباتی ساخته است که انجام سنگ فرش در خیابان  
را بسیار راحت کرده اســت. با این روش سنگ فرش مانند یک فرش روی زمین 
پهن می شود. این روش جالب کار کارگران این بخش را بسیار آسان تر کرده است؛ 
این روش با استفاده از یک دستگاه کاشی کاری که در هلند طراحی شده، انجام 
می شود. برای استفاده از این ربات که عرضش به اندازه عرض یک خیابان است باید 
مخزن مخصوص آن را با آجرهای سست پر کرد.این آجرها پس از بیرون آمدن از 

دستگاه و قرار گرفتن روی سطح زمین الگوهای خاصی را می سازند. 

روشیخالقانهبرایسنگفرشکردنخیابان

فقط براتون آرزو می کنم هیــچ وقت مامانتون رژیم نگیره، 
المصب تو خونه قحطی میاد.

یادش بخیر یه موقعی دروغ گناه بود، نه مثل االن که زرنگی 
به حساب میاد.

محاله وقتی زنگ خونتونو میزنن، اگه مهمون سرزده اومده 
باشه این جمله از اهالی خونه شنیده نشه »جمع کنین«. 

این وانتیا که بلندگو میگیرن دستشــون میوه می فروشن 
انقدر تند میرن که باید خودت یه بلندگو ورداری دنبالش بدویی 

بگی نگه دار.
 قدیما خونه مادربزرگم زیر اون پتو سنگینا می خوابیدیم. 
صبح که بیدار میشدیم همه خسته بودیم دوباره می خوابیدیم.

بهترین راه حل مقابله با غروب جمعه، خوابیدنه.
اگر خواستید یک مدت تنها باشید به همه اطرافیانتون بگید 

پول الزم دارید...جواب میده اساسی ، همه در افق محو میشن.
داخل تاکســی نشســته بودیم که یکدفعه دختری اومد و 
نشست داخل ماشین. راننده سوال کرد:شما کجا میری؟دختر 
گفت: خانه مادر بزرگم و این گونه بود که راننده با لبخند ملیحی 

جان سپرد .
بابام رفته هویج خریده میگه عقلت که ناقصه ، مغزتم که کار 
نمیکنه، بگیر این هویجو کوفت کن که حداقل چشمات برای 

تقلب کار کنه !

خندوانه

زندگیدر
بزرگترینصومعه
بوداییهادرجهان
یکــی از بزرگ تریــن 
بودایی  صومعه هــای 
جهان در مغولستان قرار 
دارد که گفته می شــود 
بیش از 10 هــزار راهب 
و راهبــه در آن زندگی 

می  کنند.

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
زائرالحسین

بهسفارشمادرم
کتاب »به سفارش مادرم« مجموعه  روایت 
از عراق در ایــام اربعین، به قلم احســان 
حسینی نسب و به همت »به نشر« منتشر 

می شود.
 این کتاب مجموعه  ۲۳ روایت از مشاهدات 
نویسنده از سفر اربعین در عراق نوشته شده 
است. نویسنده در این کتاب با مخاطب قرار 

دادن مادر خود، مشاهداتش را از دیدار با پیاده روندگان این مسیر ثبت کرده است.
در زیرعنوان کتاب چنین آمده است: »بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی 
در عراق.« همچنین در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: »در این سال ها، 
مادرم از بین سفرهایی که نمی توانست برود، بیشتر از همه سفر به عراق در ایام 

اربعین را دوست داشت. 
مادرم زن با اعتقادی است. درســت همانقدر که من بی اعتقادم. مادرم دوست 
داشت به عراق سفر کند و در هنگامه  پیاده روی آدم ها حضور داشته باشد و بخشی 
از تاریخی باشد که این سال ها در حال رقم خوردن است. اگرچه بخشی غیرموثر و 
اگرچه بخشی که با حضور خود این گردهمایی بزرگ را رونق می دهد؛ اما باشد و 
به اندازه  حضور یک زن پنجاه و چند ساله، این تنور را گرم نگه دارد. من اما دوست 

نداشتم هیچ وقتی از سال به عراق سفر کنم؛   خاصه در ایام اربعین...«.

کتاب

دعوتنامهمجازیکاربران
برایزائرانکربال

»شما_هم_دعوتید« عنوان هشتگی است که جمعی از کاربران فضای مجازی 
در توییتر به اشتراک گذاشتند. 

همزمان با نزدیک شدن به ایام زیارتی اربعین و همایش عظیم پیاده روی اربعین 
در مسیر نجف- کربال هر کدام از کاربران پست های متفاوتی را با هشتگ شما هم 
دعوتید در حساب کاربری خود به اشتراک گذاشتند که غالبا مزین به تصاویری 
از این مراسم پیاده روی در مسیر کربال و طرح هایی مربوط به عاشوراست؛ البته 
برخی از کاربران هم با این هشــتگ به سراغ شــرط های دعوت رفتند و توضیح 
 دادند که الزمه دعوت شــدن و در خیل عظیــم رهروان اربعین قــرار گرفتن، 

چیست.
لحن ها و زبان  این دعوت نامه ها متفاوت اســت؛ اما مکان همه این دعوت نامه ها 
 شــهر کربالســت، تاریخ همه آنها هم  در بــازه زمانی ۲۰ تــا ۳۰ اکتبر تعیین

شده است.
در یکی از این هشتگ ها آمده است آسان ترین راه برای رسیدن به حقیقت یافتن 
و دیدن آن است شما به دیدن حقیقت دعوت شده اید، وعده ما:  ۲۰ تا ۳۰ اکتبر، 
مکان: عراق شــهر کربال، در هشــتگی دیگری در این باره آمده است: در طریق 
الحسین )ع( مقصد سیدالشهداســت و طریق الحسین تنها یک مسیر از نجف تا 
کربال نیست! یک راه زندگی ست! چه نیکوست اگر آن طریق الحسین زمینی، تو 

را به طریق الحسین دلت برساند!

خبرکتاب
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