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کنسرت علیرضا افتخاری
13 اردیبهشت
تاالر رودکی

روزمعلم؛
امروز به معلم های زندگیمون 
تبریک بگیم و  نشون بدیم که 

قدردانشون هستیم!
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ما برآن عهد که بستیم، هستیم
استاندار اصفهان گفته اصفهانی ها، نامهربانی را با مهربانی پاسخ بدهند؛

  بر اساس جدیدترین داده های مرکز آمار ایران، تورم در اصفهان در فروردین کمتر از بهمن و اسفند سال گذشته بوده است

تورِم بی ترمز!
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بهره برداری از ابر پروژه 
شهر در نیمه نخست

 سال آینده

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:
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  در فاصله سه هفته مانده به پایان 
رقابت های لیگ برتر؛  

شش امتیاز شیرین در انتظار 
تیم های اصفهانی

زندگی کشاورزان اصفهانی 
سوخت و کسی آنها را ندید

نماینده مردم اصفهان:
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  خرده روایت هایی از یک شغل مقدس؛  

روزگار خاموش معلمان
حاشیه های معلم بودن در ایران سال هاست بســیار پررنگ تر از متن و اصل آن 
شده است. روزگاری معلمی در این مملکت نه تنها افتخار داشت بلکه با حقوق و 
مزایای آن می شد برای یک عمر آسوده زندگی کرد؛ اما نظام آموزش و پرورش کشور این روزها 
بیشتر شبیه قفسی است که هم دانش آموزان در آن زندانی هستند و هم معلمان و خانواده ها تنها 
می توانند از بیرون حصار طرح ها و ایده های مدیران نه چندان عاقبت اندیش، بهترین سال های 

صفحه 5زندگی فرزندان شان را به نظاره بنشینند....

متری شیش و نیم   
کارگردان:سعید روستایی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ
سیتی سنتر/سینما سپاهان/ سینما 

فلسطین

صف بستن خودرو ها در پمپ بنزین ها
از ساعات میانی روز گذشته، صف های طوالنی مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شد. این شلوغی همزمان با شنیده ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین شکل 

گرفت؛ شنیده ای که البته وزیر نفت آن را تکذیب کرد. 

عکس خبر

اســتاندار اصفهان گفته 
اصفهانی ها باید مهربانی 
خود را در ماجرای آب و در رابطه 
با استان های همجوار که بعضا 
علیه اصفهان موضع گیری هایی 
هم داشته اند، نشــان دهند: 
»اعضای ادوار شــورای شهر 
از اعضای شــوراهای شــهر 
استان های خوزســتان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری دعوت 
کنند و با یکدیگر جلسه بگذارند 
و تصمیم بگیرند، تعامل داشته 
باشند و اعالم کنند؛ همانطور که 
در سیل، اصفهانی ها نشان دادند 
که نامهربانی را با مهربانی پاسخ 

می دهند.«

گالری گذار
کجکوِک سکوت/مدیا:نقاشی

۶ الی ۲3 اردیبهشت
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رهبر معظم انقالب اسالمی در آستانه روز معلم در دیدار هزاران نفر 
از معلمان و فرهنگیان سراسر کشــور با تجلیل از معلمان، به بیان 
تذکرات و توصیه های مهمی درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش 
از جمله تکریم و معیشت معلمان پرداختند و با تاکید بر لزوم اجرای 
سند بســیار مهم تحول در آموزش و پرورش، ابراز داشتند: معلمان 
پرورش دهنده مهم ترین ســرمایه یک ملت یعنی سرمایه انسانی، 
 پایه ریزان تمدن نوین، جهادگران میــدان کارزار مبارزه با جهل و

 بی سوادی و سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیــدار با تبریک روز معلم به همه 
معلمان کشور، یاد آیت ا... شهید مطهری را گرامی داشتند و گفتند: 
شهید مطهری عزیز به معنای واقعی، یک معلم دلسوز بود که با فکر و 
بیان قوی، رسوخ اندیشه های عمیق اسالمی را در ذهن جوانان دنبال 
می کرد و شهادت او در این راه، به منزله امضای قطعی خداوند متعال 

بر کارنامه آن بزرگوار بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، هویت قوی، فرهنگ غنی و فکر و اندیشه 
صحیح را پایه های اصلی ساخت تمدن دانستند و از همین زاویه در 
خصوص سند ۲۰۳۰ و علت اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای 
تحکیم آن بر مناسبات کشورها از جمله کشورهای اسالمی و ایران، 

نکات مهمی خطاب به مسئوالن گوشزد کردند.
رهبر انقالب اسالمی بیان کردند: جان کالم در سند ۲۰۳۰ که فصل 
مهمی از آن به آموزش وپرورش اختصاص دارد، این اســت که نظام 
آموزشی باید جوری تنظیم شود که فلسفه، سبک زندگی و مفهوم 
حیات بر اساس مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

ایشان در تبیین این واقعیت افزودند: غربی ها انتظار دارند معلمان 
متدین ما که عالقه مند به آینده کشور هستند، در کالس درس خود 
برای آنها ســرباز تربیت کنند تا دانش آموز ما سرباز و رعیت همان 
وحشی های کروات زده  ظاهرسازی شود که به راحتی آدم می کشند 

و به آدم کش ها کمک می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه، خدمات معلمان در طول سال های 
پس از انقالب را خدماتی بزرگ و ثمربخش برشمردند و با انتقاد از 
کسانی که غیرمنصفانه و با اغراض سیاسی، درصدد بی قدر و قیمت 
کردن آموزش وپرورش هستند، گفتند: البته آموزش وپرورش با نقطه 
مطلوب فاصله دارد که باید با کار و تالش، نواقص و معایب را برطرف 
کرد اما وضعیت امروزآموزش وپرورش با وضع اسف بار آن در قبل از 

انقالب قابل مقایسه نیست.
رهبر انقالب در تبیین وضع مطلوب آموزش و پرورش تاکید کردند: 
آموزش و پرورش باید انسان هایی »دانا، توانا، خردمند، پرهیزکار، 
پاکدامن، کارآمد، شجاع، هوشــیار و اهل اقدام« تربیت کند که اگر 
چنین شود، همان آرزویی که بارها بیان کرده ام محقق می شود و 
ایران عزیز به جایگاهی می رسد که تا پنج دهه بعد، هر کسی در هر 
جای جهان بخواهد از مرزهای جدید علم آگاه شود باید زبان فارسی 
یاد بگیرد. ایشان، رسیدن آموزش و پرورش به وضع مطلوب و تربیت 
جوانانی با ویژگی های یاد شده را پایه اصلی »ایران سربلند فردا« و 

»اساس ایجاد تمدن نوین اسالمی« خواندند.

حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان چند تذکر، »سند تحول آموزش 
و پرورش« را سندی بسیار خوب برشمردند و گفتند: این سند نوعی 
ریل گذاری است و می تواند این بخش مهم از کشور را به سرمنزل 
مقصود برساند. رهبر انقالب ابالغ این سند را الزم اما ناکافی دانستند 
و با اشاره به ضرورت آشنایی و آگاهی بدنه آموزش و پرورش با این 
سند تاکید کردند: باید با جدیت، تحقق سند تحول را پیگیری کرد 

که این امر، روحیه انقالبی می خواهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد شدید از کسانی که با قلم یا بیان 
یا روش های دیگر درصدد تضعیف روحیه انقالبی در میان مردم و 
جوانان هستند، افزودند: روحیه انقالبی به منزله جان و روح این ملت 
است و خداوند از کسانی که در این مسئله تشکیک و آن را تضعیف 
کنند، نخواهد گذشت.حضرت آیت ا... خامنه ای تحول در آموزش و 
پرورش را در گرو روحیه انقالبی خواندند و افزودند: باید بدون ترس و 
محافظه کاری، به تشخیص و تصمیم رسید و اقدام الزم را نه نمایشی 

و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی انجام داد.
ایشان در همین زمینه افزودند: البته تصمیم و اقدام انقالبی به معنای 
بی توجهی به نقد عالمانه نیست چرا که استقبال از نقد عالمانه، جزو 
روحیه انقالبی است. رهبر انقالب در ادامه تذکرات در زمینه آموزش 
و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بسیار مهم و قلب 
این وزارتخانه دانستند و افزودند: متون آموزشی که این سازمان تولید 
می کند، باید منطبق با سند تحول باشد. ایشان، با انتقاد از در نظر 

گرفته شدن مهلتی ۱۲ ساله برای تطبیق متون درسی با سند تحول 
گفتند: باید با سرعت و جدیت و در زمانی کوتاه این کار را انجام داد، 
چرا که امروزه هر »ساعت« در پیشرفت جامعه مهم است.حضرت 
آیت ا... خامنه ای »گنجانده شدن مناسب و صحیح و ظریف پیام ها و 
معارف انقالب در همه متون آموزشی و پرورشی« را ضروری خواندند 
و خاطرنشان کردند: سازمان پژوهشــی و برنامه ریزی باید از لحاظ 

انسان های دانا، آگاه، خوش فکر، متدین و انقالبی غنی شود.
تذکر دیگر حضرت آیت ا... خامنه ای به مسئوالن آموزش و پرورش 
»افزایش بیشتر دانشجویان و ارتقای کیفیت دانشگاه های فرهنگیان 

و شهید رجایی« بود.
ایشان خاطرنشــان کردند: در این مراکز باید معلمانی تربیت شوند 
که به معنای حقیقی کلمه، معلم و تعلیم دهنده دین و تقوا و انقالب 
باشند. رهبر انقالب، »مدارس اســتعدادهای درخشان« و »نخبه 
پروری در کشور« را بسیار مهم برشمردند و با تاکید بر تقویت هرچه 
بیشتر این مدارس گفتند: جایگاه ایران در المپیادهای جهانی باید 
حفظ شود و تنزل رتبه های کشور در برخی المپیادها از جمله ریاضی، 
فیزیک، شیمی و رایانه جبران شود و کشور و ملت به المپیادی های 

جوانی که رتبه های جهانی کسب می کنند، افتخار کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به توصیه مکررشان درباره »نشاط 
و سرزندگی« در محیط های دانش آموزی گفتند: البته برخی از این 
موضوع برداشت ناصحیح و ســطحی می کنند، نشاط و سرزندگی 

یعنی برنامه های ورزشی یا فوق برنامه های جذاب به گونه ای باشد 
که جوان، با انگیزه، پرانرژی و پرامید به درس و کار مشــغول باشد. 
ایشان با انتقاد از برخی برنامه ها در بعضی مدارس به بهانه نشاط و 
سرزندگی افزودند: گاهی اوقات فشــارهای درسی در مدارس و در 
آموزشگاه هایی که به دنبال قبولی بیشتر در کنکور یا به دست آوردن 
رتبه های باال هستند، جوان را پژمرده و افسرده می کند که باید برای 

حل این مسائل فکر و تدبیر و اقدام کرد.
توصیه دیگر رهبر انقالب به مســئوالن آموزش و پــرورش، فکر و 

تصمیم دقیق کارشناسی درباره کنکور بود.
ایشان گفتند: دانشگاه ها می گویند در سال های اخیر صندلی خالی 
هم داشته اند، الزم است کارشناسان با بررسی عمیق درباره »بودن 
یا نبودن کنکور، ادامه آن به شکل فعلی یا تغییر آن«، تصمیم گیری 

کنند و مسئوالن مربوط این تصمیمات را اجرا کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای »معاونت پرورشی« را از بخش های بسیار 
مهم آموزش و پرورش برشمردند و با ابراز خرسندی از اقداماتی که 
در این زمینه انجام شده اســت، افزودند: البته  در ساختار، نیروی 
انسانی پرانگیزه و منابع مالی نقص هایی وجود دارد که وزیر محترم 
باید دنبال کند تا معاونت پرورشی به معنای حقیقی آن محقق شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای ســپس به دو نکته مهم درباره معیشت 
معلمان و وضع دانش آموزان سیل زده پرداختند. ایشان تاکید کردند: 
معلمان محترم، شریف و آبرودار هستند و عزت نفس آنان در مسئله 
معیشت باید محفوظ بماند. رهبر انقالب با اشاره به سوءاستفاده برخی 
عناصر سیاسی یا بیگانگان از مسائل معیشتی معلمان گفتند: آنها 
می خواهند از این نقطه ضعف برای مقاصد خود بهره برداری کنند؛ 
اما قطع نظر از این سوءاستفاده، باید درباره درآمد معلمان به گونه ای 
عمل کرد که عزت نفس آنان حفظ شود. ایشان، درباره دانش آموزان 
مناطق سیل زده نیز گفتند: این دانش آموزان حتی تا هنگامی که 
مدارس آنها با همت دولت و مردم و کمک های قابل تقدیر خیرین 
مدرسه ساز تعمیر و ساخته شود نباید از درس و تحصیل عقب بمانند.

حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه سخنان شان، باطل کردن معارضه 
دروغین »علم و دین« را از افتخارات دستگاه های علمی، آموزشی و 
پژوهشی کشور برشمردند و افزودند: قدرتمندان مادی دنیا چندین 
قرن برای القای تعارض دین با علم تــالش کردند؛ اما در جمهوری 
اســالمی پرچم دین از همه جای دنیا برافراشته تر است و کشور از 

لحاظ علمی نیز جزو کشورهای پیشرفته محسوب می شود.
رهبر انقالب فعالیت هزاران محقق، متفکر و دانشمند عمدتا جوان و 
غالبا متدین در کشور را یادآوری کردند و افزودند: این نخبگان عزیز 
با هویت »ایرانی سربلند« و هویت دینی و اسالمی مشغول تحقیق و 
نوآوری و ابتکار و پیشرفت علمی هستند که این حرکت نشاط انگیز 
باید همچنان با قدرت ادامه داشته باشد.حضرت آیت ا... خامنه ای 
برخورداری نوجوانان و جوانان ایرانی از مهارت تبدیل علم به عمل را 
بسیار مهم و رهبر انقالب تاکید کردند: بدون تردید جوانان عزیز ایران 
سرافراز، شکست آمریکا و به زانو درآمدن صهیونیزم و عزت و عظمت 

نهایی ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.

 »مرکل« 
قصد کناره گیری ندارد

صدراعظم آلمان در واکنش بــه گمانه زنی درباره 
کناره گیری از قدرت پیش از پایان دوره اش در سال 
۲۰۲۱ گزارش هایی مبنی بر اعالم اســتعفایش در 
نشست ماه ژوئن محافظه کاران را بی اعتبار دانست. 
مرکل در کنفرانسی خبری در پاسخ به اینکه آیا در 
نشست حزبی دوم و ســوم ژوئن تصمیمی درباره 
آینده سیاسی خودش اعالم می کند، گفت: به وضوح 

پاسخ»خیر« می دهم!

برگزاری ششمین دور مذاکرات 
طالبان با آمریکا در قطر

طالبان اعالم کرد، دور جدید مذاکرات با نماینده 
ویژه آمریکا در امور صلح افغانســتان قرار است 
در دفتر سیاســی جنبش طالبان در دوحه قطر 
برگزار شود. ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان 
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: این مذاکرات 
ششمین دور از مذاکرات مستقیم با خلیل زاد از 
زمان انتصاب وی به عنــوان نماینده ویژه آمریکا 
در امور صلح افغانستان در سال گذشته میالدی 

محسوب می شود. 

اخباری از آماده شدن ارتش 
سوریه برای حمله به ادلب

همزمان با گزارش هایــی دربــاره آمادگی ارتش 
سوریه برای پیشــروی به ســمت منطقه عاری از 
سالح در ادلب و حماه، روزنامه الوطن نوشت: ارتش 
ســوریه، تجهیزاتی را به حومه جنوبی استان ادلب 
 و حومه شــمالی حماه ارسال کرده اســت. پایگاه 
»رای الیــوم« اعالم کرد: ارتش ســوریه تجهیزات 
نظامی بــه جبهه هایی به ویژه در حومه شــمالی و 
غرب حماه و حومه های ادلب گسیل کرده و هدف از 
ارسال این تجهیزات آغاز حمله گسترده به منطقه 
عاری از سالح مشخص شــده در توافق ادلب است. 
این پایگاه به نقل از منبع آگاه تصریح کرد: دمشق 
و مسکو از سناریوی حمله شیمیایی نگران هستند 
که ممکن اســت گروه های مســلح در ادلب برای 
متوقف ســاختن حمله ارتش و بر هم زدن معادله 
 در شمال سوریه به این حربه شــیمیایی متوصل 

شوند.

اجرای سند ۲۰۳۰
یعنی درست کردن سرباز برای غرب

روحانی:
  قدرت آمریکایی ها 

در حد زبان درازشان نیست
رییس جمهور در مراسم بهره برداری همزمان 
از چند طرح عمرانی ، آبی و نیروگاهی در استان 
کرمانشاه با بیان اینکه با کسی دشمنی نداریم؛ 
اما در برابر هیچ توطئه ای دســت روی دست 
نمی گذاریم، گفت: قدرت آمریکایی ها در حد 
زبان درازشــان نیســت. روحانی تاکید کرد: 
خوشحالم در روزهایی که عربده کشی دشمنان 
بیشتر شــده و حرف های بی ربط ناروا و غلط 
می زنند، مردم ما شاهد افزایش روحیه تالش 
و کوشش هســتند و افتتاح چنین طرح های 
مهمی را داریم که افتتاح هریک از آنها، ضربه ای 
بزرگ به دشمنان است. رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه پیشــرفت ها و فعالیت های جدید در 
کشــور همچنان ادامه دارد، گفت: ان شاءا... 
مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت، نفت 
خودمان را می فروشیم و نیازهای خود را جبران 

می کنیم.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس:

الکترونیکی شدن انتخابات 
مجلس منوط به تایید شورای 

نگهبان است
رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس اظهــار کرد: برگــزاری الکترونیکی 
انتخابات مجلــس منوط به تایید شــورای 
نگهبان اســت. محمــد جــواد کولیوند، با 
اشــاره به مصوبه اخیر مجلس درباره استانی 
شــدن انتخابات پارلمــان و اینکــه یکی از 
زیرســاخت های اجرای شــدن این مصوبه 
الکترونیکی شدن برگزاری آن است، گفت: 
حدود ۱7 مورد از فرآیند الکترونیکی شدن 
انتخابــات در حال انجام اســت و اخذ رای و 
شــمارش آرا باقی مانده که باید مشــکالت 
این کار نیز برطرف شود. وی ادامه داد: برای 
اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی 
باید شــورای نگهبان نظر نهایی را اعالم کند 
و وزارت کشــور نیز به عنوان مجری این کار 

را انجام دهد.

 الوروف و ظریف 
در مسکو دیدار می کنند

وزرای امور خارجه روســیه و ایــران در ادامه 
تماس های مرتب خــود، در تاریخ ۸ ماه مه در 
مسکو با یکدیگر دیدار و درباره روابط دوجانبه 
و مسائل منطقه ای گفت وگو خواهند کرد. در 
بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »این 
دیدار در تاریخ ۸ ماه مه در مســکو انجام شده 
و وزرای خارجه روســیه و ایران درباره مسائل 
مربوط به روابط دوجانبه و موضوعات منطقه ای 
گفت وگــو می کننــد.«  الوروف و ظریف در 
جریــان ادامه تماس های مرتــب خود، هفته 
گذشته نیز مذاکرات تلفنی با یکدیگر داشتند.

دبیر شورای نگهبان:
مسئوالن برای مشکالت فضای 

مجازی چاره جویی کنند
دبیر شورای نگهبان با اشاره به شهادت طلبه 
همدانی توسط یک شــرور، گفت: مسئوالن 
برای مشــکالت فضای مجــازی چاره جویی 
کنند. آیت ا... احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان 
با اشاره به شهادت طلبه همدانی توسط یک 
شرور، اظهار داشت: شــهادت مظلومانه این 
طلبه، مصیبتی تلخ برای مردم، به ویژه جامعه 
روحانیت بود. دبیر شــورای نگهبــان افزود: 
گویا عامل این حادثه از بســتر فضای مجازی 
برای اقدام جنایتکارانه خود استفاده کرده که 
مسئوالن باید برای رفع برخی مشکالت فضای 

مجازی چاره جویی و برنامه ریزی کنند.

سرلشکر غالمعلی رشید
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص(:

رییس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به اینکه هنوز 
نظام به نتیجه نرسیده است که از برجام خارج شویم، 
گفت: خروج از برجام و ان پی تــی از گزینه های در 
دست بررسی ماست. مجتبی ذوالنور با اشاره به تعلل 
اروپایی ها در اجرای تعهدات شان برای حفظ برجام، 
اظهار داشت: متاسفانه دولت حل همه امور کشور را 
به امضای برجام مرتبط کرد و در برجام هم تضمینی 
نگرفت و اگر امروز فشارهای زیادی به مردم تحمیل 
شــده به دلیل ضعف عملکرد دولت به ویژه دستگاه 
دیپلماسی در زمان توافق هسته ای است. وی ادامه 
داد: در شرایط فعلی هم متاسفانه دولت در برخی از 
زمینه ها متکی به اروپاست و به وعده های توخالی آنان 
دل خوش کرده است در حالی که در عمل اروپایی ها 
هیچ تعهدی را اجرا نمی کننــد و اقداماتی به نفع ما 
انجام نداده اند. ذوالنور با تاکید بــر اینکه ما باید بر 
توانایی های داخلی خودمان تکیه کنیم، تصریح کرد: 
باید با ایجاد ارتباطات دوجانبه و چندجانبه به ویژه 
با کشــورهای منطقه بتوانیم مشکالت مان را حل و 

راه هایی را برای فروش نفت مان پیدا کنیم.

 NPT خروج از برجام و 
در دست بررسی است

رییس کمیته هسته ای مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

ظریف در ضیافت شام 
مجلل امیر قطر

شــیخ تمیم، امیر قطــر در کاخ امیری دوحه 
 ضمن دیــدار با شــرکت کنندگان نشســت

 بین المللی همکاری آسیایی، در ضیافت شامی 
میزبان آنان بود.

اجرای سند ۲۰۳۰، یعنی درست کردن سرباز برای غرب

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( با بیان 
اینکه از جنگ در منطقه استقبال نمی کنیم، 
گفت: ما مرد جنگیــم و در برابر هر متجاوزی 
می ایستیم و هشدار می دهیم که هزینه جنگ 
تنها برای ملت مــا نخواهد بــود. »غالمعلی 
رشید« اظهار داشت: ما با کشورهای همسایه 
در منطقه منافع مشترکی برای ثبات، امنیت 
و توسعه داریم و انتظار داریم از رفتار همسو با 
منافع آمریکا و اسراییل غاصب که هدفی جز 
اختالف و جنگ در منطقه ندارند، خودداری 
کنند؛ زیرا هزینــه آن برای تمام مردم منطقه 
اســت و به زندگی مردم در این منطقه آسیب 
خواهد زد. وی افزود: ما به زندگی مســالمت 
آمیز با همســایگان مان باور داریم و برای آن 
تالش خواهیم کــرد و امیدواریم بــا درایت، 
توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جنگ 

در منطقه با شکست همراه شود.

 هزینه جنگ
 تنها برای ما نخواهد بود

سردار کوثری
جانشین قرارگاه ثارا... :

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با پاسخ 
منفی آمریکا به پیشنهاد مبادله زندانیان مشخص 
شــد که مقامات واشــنگتن صرفا برای زندانیان 
آمریکایی اشــک تمســاح می ریزند و قصدی جز 
ایران هراسی ندارند، اظهار داشت: »پیشنهاد تبادل 
است نه مذاکره. با پیشنهاد دکتر ظریف، آمریکا که 
همواره از این موضوع به عنوان اهرم تبلیغاتی جهت 
ایران هراسی اســتفاده می کرد منفعل شد«. سید 
عباس موسوی در پاسخ به ســوال خبرنگاران در 
خصوص موضوع آمادگی ایران برای تبادل زندانیان 
ایرانی و آمریکایی که وزیر امور خارجه کشورمان در 
سفر اخیر به نیویورک مطرح کردند، گفت: »مسئله 
وضعیت زندانیان دارای تابعیت آمریکایی در ایران 
از مدت ها پیش یک موضوع میــان آمریکا و ایران 
بوده و مسئله جدیدی نیست. پیش از اعالم خروج 
آمریکا از برجام، در تمام دیدارهای دوجانبه ای که 
در حاشیه نشست های کمیسیون مشترک برجام 
برگزار می شد، طرف آمریکایی همواره این موضوع 

را مطرح می کرد«.

 آمریکا برای  زندانیانش 
اشک تمساح می ریزد

سخنگوی وزارت خارجه:

جانشــین قرارگاه ثارا...اظهار کــرد: زمانی 
دائــم گفتند »مذاکــره مذاکــره مذاکره«؛ 
خوب مذاکره انجام شــد و نتیجــه هم نداد. 
افــراد می توانند نظر دهند؛ امــا بدانند ملت 
عزیز ایران هیچ وقت نخواهد گذاشت دیگر با 
آمریکایی های بدعهد و عهدشکن مذاکره ای 
انجام شود. محمد اســماعیل کوثری گفت: 
فضای مجازی باید کنترل شود؛ اما متاسفانه 
دولت اقدامی نمی کند. کوثری در پاســخ به 
کســانی که می گویند االن وقــت مقابله با 
آمریکاســت نه مذاکره، یادآور شد: کسانی 
هم که امروز می گویند »مقابله مقابله مقابله« 
واقعا الفبا را نمی دانند، باید محاسبات منافع 
ملی و شناخت عمیق از طرف مقابل صورت 
گیرد. به عبارت دیگر هــر اقدامی جای خود 
دارد، مقابله حســاب کتــاب دارد و به موقع  

انجام می شود.

مردم دیگر گفت وگو با 
آمریکا را نمی پذیرند

بین الملل

  رهبر معظم  انقالب بیان کردند: 

شرط شورای نگهبان برای موافقت با برگزاری الکترونیکی انتخابات
عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات، اظهار داشت: شورای نگهبان نه تنها از 
این دوره بلکه از دوره های گذشته با فناوری نوین موافق است و در این رابطه قانون هم داریم. اصل الکترونیکی 
شدن انتخابات برای هیچ کس قابل مخالفت نیست؛ اما همیشه با دوستانی که در حوزه اجرا بودند بحث مان 
این بوده که باید درباره مسائل مختلف توافق شــود به نحوی که هم اجرا بتواند کار خود را انجام دهد و هم 
شورای نگهبان وظیفه قانونی و نظارت خود را انجام دهد. سیامک ره پیک ادامه داد:  اگر آن شرایط مبنی بر 
اینکه نظارت شورای نگهبان را مخدوش نکند، امنیت انتخابات رعایت شود و همچنین مشارکت وجود داشته 
و به مشارکت و صحت انتخابات و شرایط دیگر خدشــه ای وارد نشود، شورای نگهبان با الکترونیکی شدن 
انتخابات موافق است. وی در پاسخ به این سوال که در مجموع شورای نگهبان موافق استانی شدن انتخابات 

است، گفت: بله، شورا موافق است و  از این جهت مشکلی ندارد.

هجوم ملخ ها به ایران می تواند بیوتروریسم باشد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به دالیلی که وجود دارد این احتمال می رود که هجوم 
ملخ های صحرایی به بخش هایی از کشور، حمله ای حساب شده از طرف کشورهای خارجی و بیوتروریسم باشد. علی 
اکبری افزود: رخدادی را در زمان گسترش آنفلوانزای مرغی در کشور داشتیم که خسارات بسیار سنگینی به کشور 
وارد کرد و براساس تحقیقات انجام شده این موضوع بیوتروریســم بود و تلفات سنگینی را رقم زد. در مورد هجوم 
ملخ ها نیز احتمال بیوتروریسم با توجه به خصومت هایی که برخی کشورهای همسایه با ما دارند و وارد جنگ با ملت 
ما شده اند وجود دارد. صرفا تقابل نباید با استفاده از سالح باشد و قطعا این کشورها از وارد کردن هرگونه خسارت 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ملت ایران کوتاهی نمی کنند. عضو فراکسیون امید مجلس، منشأ ورود این ملخ ها را از 
یک کشور عربی دانست و گفت: ملخ، توانایی پرواز تا ۲۰۰ کیلومتر را دارد؛ اما فاصله ایران تا کشور عربی بسیار بیشتر از 
این مسافت است و این احتمال وجود دارد که این ملخ ها از مسیر دریا به نزدیکی مرزهای ایران انتقال یافته باشند.

چهره ها
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بعد از پیاز، خرما در لیست کاالهای لوکس سبد 
خانوار قرار گرفت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

تشکیل کارگروه مشترک هند و 
چین برای کنترل قیمت نفت

هنــد و چین یــک کارگروه مشــترک ایجاد 
کرده اند کــه موضوعات همــکاری در بخش 
انرژی را شناسایی می کند و شــامل راه هایی 

برای مهار قیمت جهانی نفت هم می شود. 
هند و چین، دو مشتری بزرگ اوپک، مکانیزمی 
طراحی کرده اند برای مقابلــه با بی ثباتی نفت 
خام و حل سایر مشــکالت انرژی در بازارهای 

جهانی. 
 این گروه که ماه گذشــته تشکیل شد، توسط 
یک مقام مشترک در وزارت نفت هند و چین 
هدایت می شود. چین و هند، دومین و سومین 
مشــتریان بزرگ نفت خام، بیش از یک دهه 
است که می خواهند یک جبهه مشترک برای 
تاثیرگذاری در بازار نفت ایجاد کنند. این بازار 
اکنون در دســت گروه تولید کنندگان اوپک 
اســت. در 2005، وزیر نفت هند، مانی شانکر 
آیر، این ایده را پیشــنهاد داد ولی راه به جایی 
نبرد. این دو کشــور پس از رقابت برای نفت و 
گاز در آفریقا و آســیا، تنها در برخی پروژه ها 

شریک شدند.
 دارمندا پرادهان، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، 
ســال گذشــته مذاکرات همکاری با چین را 
احیا کرد؛ همچنین ایده تشــکیل یک بلوک 
 از خریــداران برتر نفت آســیا؛ یعنــی ژاپن،

 کره جنوبی، چین و هند را مطرح کرد. 
گرچه این دو کشــور قصد دارنــد از این اقدام 
مشترک سود ببرند، ولی همکاری در بسیاری 
از زمینه های استراتژیک سخت است؛درنتیجه 
آخریــن فرصت بــرای متحد شــدن در برابر 
تحریم های ایران از دســت رفــت؛ چون این 
دو بزرگ تریــن وارد کننده نفت خــام ایران 

نتوانستند راهبرد مشترکی پیدا کنند.
 خرید مشترک نفت می تواند تصمیمی سخت 
و پیچیده برای دو طرف باشد ؛چون بستگی به 

شرایط بازار هر کشور دارد.

بازار

شامپو کودک

جزئیات قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد؛
 بنزین از امشب 

سهمیه بندی می شود
جزئیات سهمیه بندی بنزین با بنزین سهمیه ای 
هزارتومانی و بنزین آزاد 2500 تومانی مشخص 
شد.  از امشب ساعت 24 سهمیه بندی بنزین آغاز 
می شــود. بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 
60 لیتر در مــاه و بنزین آزاد بــا قیمت 2500 
تومان در هر لیتــر عرضه می شــود. همچنین 
دولت برای تاکســی های اینترنتی با هماهنگی 
مجموعه وزارت کشور ســهمیه ای مجزا در نظر 
می گیرد. قیمــت هر لیتر بنزین ســوپر آزاد نیز 
3000 تومان در هر لیتر خواهد بود. همچنین از 
دومین ماه اجرای سهمیه بندی؛ یعنی در تیرماه، 
سازوکاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با 
خرید سهمیه مصرف نشــده بنزین مردم در نظر 

گرفته شده است.

نماینده مردم اصفهان:
زندگی کشاورزان اصفهانی 
سوخت و کسی آنها را ندید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: بحران اصلی، خشکسالی است، نزدیک به 
10 سال زندگی کشــاورزان اصفهانی سوخت و 
کسی آنها را ندید. حیدرعلی عابدی افزود: مشکل 
امروز اصفهان، پروژه بهشــت آباد است که شش 
ســال پیش توســط چیت چیان وزیر وقت نیرو 
تعطیل شده است. عابدی با اشاره به اینکه اعتماد 
مردم نباید خدشه دار شود و جلب اعتماد مردم 
و عدم ســوء اســتفاده، یک اتفاق کلیدی است، 
خاطرنشان کرد: امیدوارم NGO های اصفهانی 
همانطور که برای سیل زدگان بسیج شدند، برای 
خشکسالی در اصفهان و کمک به کشاورزان هم 

بسیج شوند.

نماینده گلپایگان در مجلس:
اگر دولت در خصوص بنزین 

بدون اجازه مجلس عمل کند با 
آن برخورد می کنیم

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: در 
کشــور کمبود بنزین نداریم و مجلس در جریان 

افزایش قیمت بنزین نیست.
علــی بختیــار در خصــوص قیمــت بنزین و 
صحبت هایی در خصوص ســهمیه بندی بنزین 
اظهار کــرد: مجلس در جریــان افزایش قیمت 
بنزین نیســت و اگر دولت بــدون اجازه مجلس 
اقدامی انجام دهد، حتمــا با آن برخورد خواهیم 
کرد.وی افزود: دولت در الیحه پیشنهادی بودجه 
به مجلس پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین 
نداده بود و طرح هایی که نمایندگان ارائه دادند 
در کمیسیون انرژی رد شد، پس افزایش قیمت 
بنزین در مجلس مطرح نیست و نشد.عضو ناظر 
مجلس در شــورای عالی انرژی ادامــه داد: در 
نشست سران سه قوه نیز صرفا در رابطه با مسئله 
تحریم، مصوباتی داشــته اند و تصمیم سران سه 
قوه نمی تواند جای مصوبــات مجلس را بگیرد و 
مسائلی که آنها مورد بحث قرار می دهند، مرتبط با 
تحریم است.بختیار اضافه کرد: تصمیمات شورای 
اقتصادی سران سه قوه فقط در مسئله تحریم و 
تصمیمات این سران یک ساله است. این درحالی 
است که در رابطه با بنزین مسئله تحریم مطرح 

نیست و کمبود بنزین نداریم. 

دبیر جامعه اسالمی کارگران استان اصفهان ؛
»حمایت از تولید« بهتر از 

افزایش حقوق کارگران است
دبیر جامعه اســالمی کارگران اســتان اصفهان 
گفت: افزایش حقوق باعث می شــود که کارفرما 
نتواند حقوق را پرداخت کنــد و این امر تعدیل 
نیرو و بیکاری را افزایش می دهد.حسین رحمانی 
با اشاره به افزایش نرخ دستمزد کارگران و کفاف 
ندادن آن برای تامین معیشــت اظهار داشت: با 
توجه به اینکه حقوق کارگران نســبت به ســال 
گذشته حدود 30 الی 40 درصد افزایش داشته 
است؛ اما با توجه به تورم و افزایش قیمت اجناس، 
کفاف زندگی آبرومندانه را نمی دهد.وی با تاکید 
بر اینکه تنها با افزایش حقوق مشکالت کارگران 
برطرف نمی شود و جوابگوی تورم امروز نیست، 
گفت: مســئوالن با رونق تولید و رفع کسادی و 
رکود می توانند گوشــه ای از مشکالت جامعه به 

ویژه کارفرمایان و کارگران را برطرف کنند.

شامپو کودک واالکید 
حجم 500 میلی لیتر

 43,000
تومان

شامپو کودک جانسون 
حجم 500 میلی لیتر

 16,000
تومان

 Bear شامپو بچه فیروز مدل
حجم 300 میلی لیتر

 8,000
تومان

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: طرح دو فوریتی 
منع خرید و فروش گوشی های اپل مطرح شد که همچنان تصمیم 

قطعی در این مورد گرفته نشده و نیاز به بررسی بیشتری دارد. 
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به طرح دوفوریتی منع خرید و فروش 
گوشی های اپل اظهار داشت: در راستای طرح مقابله با آمریکا در 
پی تروریستی خواندن سپاه، طرح دو فوریتی منع خرید و فروش 

گوشی های اپل مطرح شد که همچنان تصمیم قطعی در این مورد 
گرفته نشده است.

 وی با بیان اینکه این طــرح مخالفان زیادی داشــته و اتحادیه 
گوشــی های تلفن همراه با این طرح به دلیل خســارت مالی به 
کشــور، مخالف هســتند، افزود: مطرح کردن این گونه مسائل 
نیاز به بررسی بیشــتری دارد؛ چرا که عنوان طرحی در مجلس 

اگر رأی نیاورد، خوشایند نیســت و به نوعی از آن سوءاستفاده 
و تبلیغ منفی می شــود؛ از ایــن رو حتما باید زمینــه برای رأی 
نیاوردن آن فراهم باشــد. وی خاطرنشان کرد: باید جوانب طرح 
دو فوریتی منع خرید و فروش گوشی های اپل مورد توجه زیادی 
 قرار گیرد و شرایط رأی ندادن به آن به دلیل اثرات منفی فراهم

 باشد.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
 طرح ۲ فوریتی منع خرید و فروش گوشی های اپل، نیازمند بررسی بیشتر است

بر اســاس جدیدترین داده های آمــاری مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم در فروردین ماه امسال با رشدی 3.۷ 
درصدی نسبت به اســفند ماه 13۹۷ به 30.6 درصد 
رسیده اســت. این گزارش که به صورت جزئی همه 
استان های کشور را مورد بررسی قرار داده است، نشان 
می دهد که جایگاه اصفهان در میان باال و پایین شدن 
قیمت ها نسبت به آخرین آماری که این مرکز در سال 
گذشته ارائه داده بود، بهتر شده و در بخش تورم شهری 
اصفهان پس از استان قم در جایگاه دوم کمترین میزان 
تورم در کشور قرار دارد؛ اما اگر چه وضعیت تورمی در 
اصفهان اندکی مهار شده است؛ اما کارشناسان داخلی 
و خارجی هشدار داده اند که تورم ممکن است رکورد 
50 ســال اخیر در ایران را بشکند و مرزهای تورم 50 

درصدی را رد کند.
خیز تورم برای شکستن رکورد 76 ساله

بر اســاس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، 
به دلیل کاهش قابــل توجه ارزش پــول ملی ایران 
و محدودیت های ایجادشــده برای صــادرات نفت، 
تحریم های بیشتر از سوی ایاالت متحده آمریکا علیه 
این کشور می تواند نرخ تورم ایران را به باالترین میزان 
از سال 1۹۸0 تاکنون برساند. چشم انداز اخیر صندوق 
بین المللی پول از نرخ تورم در ایران تا حدی است که 
این کشور را در کنار کشور بحران زده سودان و پس از 

دو کشور ونزوئال و زیمبابوه 
در فهرســت تــورم قرار 
می دهد. جهاد آزور، رییس 
بخش خاورمیانه و آسیای 
مرکزی صندوق بین المللی 
پــول در مصاحبه ای اعالم 
کرد: حتی پیش از پایان این 
معافیت ها، ریال ایران بیش 

از دو ســوم از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده 

بود و انتظار مــی رود، این 
کشــور دومین سال رکود 
اقتصــادی را هــم تجربه 
کند. آخرین باری که نرخ 
تــورم بیــش از 50 درصد 
گزارش شده، سال 1322 
بوده اســت و کارشناسان 
پیــش بینــی می کننــد 
از آینــده  ماه هــای  در  تــورم   رقــم 

 51 درصد هم بگذرد.
بازی گرانی در زمین اعداد و ارقام

بر اساس آماری که منتشر شــده، تورم نقطه به نقطه 
برای خانوارهای کشــور 51.4 درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان کردستان 
63.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم43.2 
درصد اســت. نرخ تورم در اصفهان 45.2 درصد بوده 
است که نشان می دهد از میزان 51.4 که متوسط تورم 
کشوری است، میزان پایین تری داشته است. اصفهان 
در بهمن ماه در رده بیست و چهارم جدول تورمی قرار 
داشت؛ اما بر اساس آمار، این استان در فروردین ماه به 
جایگاه بیست و نهم رسیده و پس از قم، کمترین میزان 
تورم در کشور را داشته است. تفاوت فاحش در میزان 
نرخ تورمی در خانوارهای شــهری و روستایی در آمار 
اخیر، قابل توجه اســت؛ در حالی که در فروردین ماه 
13۹۸ عدد شــاخص کل برای خانوارهای شهری به 
16۹.3 رسید که نسبت به ماه قبل 3.۷ درصد افزایش 
نشان می دهد؛ در خانوارهای روستایی این عدد به عدد 
1۸0.1 رسید که نسبت به ماه قبل به5.۸ درصدرسیده 
اســت. بر این اســاس تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شهری در اســتان اصفهان 44.3 و پس از فارس، قم 
و هرمزگان در رده چهارم کمتریــن میزان تورم قرار 
دارد؛ اما برای خانوارهای روستایی میزان تورم به 54.۹ 
رسیده و جایگاه اصفهان در تورم روستایی پس از تهران 

کرمانشاه، زنجان، قم، البرز و هرمزگان قرار دارد.

تورِم بی ترمز!
  بر اساس جدیدترین داده های مرکز آمار ایران، تورم در اصفهان در فروردین کمتر از بهمن و اسفند سال گذشته بوده است

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: نبود متولی واحد و تعدد تصمیم گیران، تامین 
و توزیع منابع آبی در کشور را با مشکل مواجه می کند. سعید اسالمیان افزود: وجود وزارتخانه های نیرو و کشاورزی 
با زیر مجموعه های متعدد، باعث تصمیمات مختلف، غیرهمسو و شاید متناقض با یکدیگر می شود و همین امر، 
هدررفت منابع آبی و عدم تصمیم گیری درست را در پی دارد. وی اضافه کرد: به عنوان نمونه سازمان هواشناسی، 
ماهیتی مرتبط با آب دارد؛ اما از زیر مجموعه های وزارت نیرو نیســت و تحت نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت 
می کند که خود تا حدودی یک تناقض به شمار می رود. استاد گروه آب دانشــگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: 
بهتر بود که هواشناسی با وزارت نیرو در یک مجموعه باشند تا تصمیمات و برنامه ریزی ها منسجم تر و بهتر شوند.

 نبود متولی واحد 
تامین و توزیع منابع 
آبی کشور را با مشکل 

مواجه می کند

گاه
ید

  د

 آخرین باری که نرخ تورم بیش 
از ۵۰ درصد گزارش شده، سال 

۱۳۲۲ بوده و کارشناسان پیش بینی 
می کنند رقم تورم در ماه های 
آینده از ۵۱ درصد هم بگذرد

بعد از پیاز، خرما در لیست کاالهای لوکس سبد خانوار قرار گرفت
رییس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی اصفهان با اشــاره به کمبود خرما در آستانه ماه رمضان، گفت: 
شرایط آب وهوا همچنین صادرات، موجب افزایش نرخ خرما و رســیدن آن به 40 هزار تومان شده است. 
نوروزعلی اسماعیلی در خصوص افزایش قیمت خرما در آستانه ماه رمضان با بیان اینکه در آستانه ماه رمضان 
قیمت خرما به دلیل کمبود در بازار افزایش یافته و بین 22 تا 40 هزار تومان در سطح خرده فروشی ها عرضه 
می شود،گفت: دلیل گرانی خرما را شاید بتوان در تغییرات آب و هوایی و وقوع سیل در استان های جنوبی 
کشور عنوان کرد؛ این در حالی است که صادرات خرما نیز در افزایش قیمت این محصول تاثیرگذار است. 
وی با اشــاره به اینکه خرماهای موجود در بازار پیش ازاین در انبارهای کشور ذخیره شده بودند که اکنون 
وارد سطح عرضه شده، اظهار کرد: متاسفانه سیل خوزستان موجب از بین رفتن بخش زیادی از محصوالت 
کشاورزی شد، از سوی دیگر صادرات بر گرانی برخی محصوالت دامن زد؛ البته از روز گذشته صادرات پیاز، 

سیب و پرتقال در جهت افزایش نیافتن قیمت ها ممنوع شد.

هیچ کدام از انواع نان، افزایش قیمت نداشته است
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی برای نان اعالم و تصویب نشده است، 
گفت: با واحدهای متخلف که به صورت خودســرانه اقدام به افزایش قیمت کنند، برخورد می شــود. رسول 
جهانگیری با رد هرگونه افزایش قیمت برای انواع نان در استان اصفهان، اظهار کرد: سال گذشته دولت افزایشی 
10 درصدی را ابالغ کرد که اعمال شد. وی تصریح کرد: البته با توجه به افزایش قیمت تمام شده نان که ناشی 
از باال رفتن هزینه کارگر، آب، برق و موارد دیگر است، افزایش قیمت برای نان، حق طبیعی نانوایان است؛ اما 
افزایش قیمتی در نان نداشته ایم. رییس اتاق اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری 
برای قیمت نان در سطح کشوری و با تصویب دولت انجام می گیرد. جهانگیری یادآور شد: تاکنون بسیاری از 
نانواهای شهرستان های استان به قیمت نان اعتراض دارند و حتی بعضی از آنها دست به اعتصاب زده اند؛ اما در 
اصفهان مشکلی در این زمینه نداشته ایم. وی درباره افزایش خودسرانه قیمت نان توسط برخی از نانوایان نیز 

گفت: این افزایش خودسرانه غیرقانونی بوده و با خاطیان برخورد می شود.

همیشــه برای پولدار بودن الزم 
نیست درآمد باالیی داشته باشیم

بســیاری ازمردم  با اینکه درآمد 
باالیی دارند، نمی توانند پس انداز 
کنند و هستند کسانی که درآمد 
کمی دارند؛ اما با مدیریت صحیح 
مالی می توانند به خواسته هایشان 
برســند.این اپ بــا معرفــی 
راهکارهایی برای مدیریت صحیح 
مالی به شما هم کمک می کند که 

جزو دسته دوم باشید. 

برنامه ریزی مالی

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس کانون سراسری سنگ کشور، رفع مشکالت فروش و صادرات 
صنعت سنگ را نیازمند اقدامات جدی دانست و گفت: در شرایطی 
قرار داریم که باید در راســتای حل مشــکالت سیاسی به صورت 
همگانی فعالیت کنیم. رضا احمدی در چهارمین گردهمایی فعاالن 
صنعت سنگ در ســالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
نفت، اقدامی سیاسی محسوب می شــود و اگر چاه نفتی پیدا شود، 
تمامی مسئوالن برای بهره برداری از این چاه نفت، بسیج می شوند؛ 
اما صنعت سنگ را نادیده می گیرند. وی تشکیل اتاق فکر برای حل 
مشکالت صنعت سنگ را خواستار شد تا در نهایت شاهد شکوفایی 
این صنعت باشــیم. رییس کانون سراسری سنگ ایران خاطرنشان 
کرد: باید به دنبال بازارهای هدف حرکت و صادرات را به معنای واقعی 
محقق کنیم تا بازارهای دوردست را به دست بیاوریم. وی ادامه داد: 
در راستای صادرات صنعت سنگ باید اقدامات جدی صورت بگیرد 
تا به وضعیت مطلوبی در این حوزه دست پیدا کنیم. احمدی با بیان 
اینکه در کشور حدود 6 هزار و در استان اصفهان 2 هزار واحد فرآوری 
سنگ فعالیت دارند، گفت: معادن فعال ما معادن بی نظیری است که 
در دنیا مشابه آن وجود ندارد؛ همچنین ماشین سازهای خوبی داریم 
که در دنیا حرف اول را می زنند؛ اما زیر چتر حمایتی نیستند. رییس 
کانون سراسری سنگ ایران بیان کرد: این صنعت از لحاظ فرآوری، 

بازرگانی و ماشین سازی، جای کار بسیاری دارد که اگر دانشگاه ها 
بسیج شوند، دغدغه ها در این خصوص کمتر می شود. درادامه مسعود 
گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

گفت: مبانی توسعه اقتصادی ما به گونه ای است که باید سرمایه و کار 
در کنار هم قرار بگیرند؛ گریزی نداریم که در جنگ اقتصادی دقت 
ویژه ای به تمام سازی مبانی اقتصادی؛ یعنی ســرمایه و کار داشته 
باشیم. گلشیرازی ابراز امیدواری کردکه با اصالح قانون کار، گره از کار 
کارگر و سرمایه دار برطرف شود و معضل اشتغال با رفع مبانی کلیدی 

برطرف شود. وی با اشاره به نام گذاری امسال گفت: این یعنی فزونی 
تقاضا بر عرضه که به رغم دشواری مسیر باید اقدامات بسیاری در این 
راستا صورت بگیرد. گلشیرازی اظهارداشت: قالب واحدهای صنعتی 
و تولیدی شاهد به کارگیری کمتر از ظرفیت اسمی و سکون در کار 
هســتند. وی بیان کرد: با نگاه به مولفه های اقتصاد کالن، متوجه 
می شویم کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با 2 ضعف نهادی 
در باب سرمایه و نداشــتن امکان انتقال تکنولوژی مواجه هستند. 
رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشــاورزی اصفهان تصریح 
کرد: یکی از الزامات در صنایع این است که سازو کاری اتخاذشود تا 
سرمایه و انتقال تکنولوژی محقق شوند. وی افزود: برای ظهور و بروز 
در بازارهای صادراتی باید شاهد نوسازی ناوگان ماشین آالت معدنی 
و تجهیزات باشیم. گلشــیرازی با بیان اینکه صنعت سنگ ما بسیار 
قوی و غنی است، خاطرنشان کرد: الزمه این صنعت در به روزرسانی 
تکنولوژی و تقویت مبانی رشــد اقتصادی اســت که در این راستا 
نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی با سیاست های ارزی و بانکی 
هستیم. وی ادامه داد: بازارهای هدف صادراتی با ایجاد نمایشگاه های 
دائمی و فرآورده های ســنگی، موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید 
شرکت نمایشگاه ها و اتاق بازرگانی به فعاالن این حوزه کمک کنند 

تا مقدمات بازارهای صادراتی محقق شود.

در گردهمایی اتاق بازرگانی مطرح شد:

رفع مشکل صادرات صنعت سنگ، نیازمند اقدامات جدی است

مرضیه محب رسول
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افغانستان؛ بازار جدید محصوالت خوانسار

پیشنهاد سردبیر:

خوانسار رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسار گفت: با 
استقبال تجار و بازرگانان افغانســتانی از محصوالت غذایی و دارویی در 
واحدهای صنعتی، قرار شد محصوالت این واحدها خریداری و به صورت 

انحصاری به کشور افغانستان صادر شود.
علی نجاتیان در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اقدامات 
انجام شــده برای تنظیم بازار، اظهار کرد: در سه ماه گذشته در بازرسی 
از ۹۷۵ واحد صنفی شهرســتان که در قالب ۷۹ فقره گشت مشترک با 
همکاری اتاق اصناف، شبکه بهداشــت و درمان و نیروی انتظامی انجام 
شــد، ۴۰ واحد صنفی با ۴۴ عنوان تخلف به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۰ 

میلیون ریال شناســایی شــدند که بیشــترین عنوان تخلف مربوط به 
گران فروشی و عدم درج قیمت کاال بوده است.

وی گفت: در همین مدت برای تنظیم بازار ۱۲۶ تن شکر، ۵۶.۵ تن برنج، 
۵۲ تن میوه و حدود ۹ تن گوشت قرمز و مرغ در شهرستان با همکاری 
 جهادکشــاورزی، اداره تعاون روســتایی و بســیج اصناف توزیع شده 

است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسار گفت: با توجه به اینکه حجم 
باالیی از تراز تجاری را با کشور افغانستان داریم، با هماهنگی تعدادی از 
تجار و بازرگانان افغانستانی از چهار واحد صنعتی شهرستان بازدید شد.

نجاتیان افزود: به دلیل اســتقبال از تنوع محصــول و کیفیت و قیمت 
مناســب محصوالت این واحدهای صنعتی، قرار شــد محصوالت این 
واحدها خریداری و به صورت انحصاری به کشور افغانستان صادر شود؛ 
البته بعد از ماه مبارک رمضان نیز هیئت تجاری دیگری به شهرســتان 

دعوت می شوند.
عاطفه کریمی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانسار با اشاره 
به هفته کار و کارگر اظهار کرد: هر ســال به مناسبت هفته کار و کارگر 
جشن روز کارگر به همراه جشن ازدواج کارگری برگزار می شد که امسال 
با تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر هزینه جشن روز کارگر به مناطق 

سیل زده اهدا می شود.
وی گفت: کارگران در عرصه رونق تولید نقش ارزنده ای دارند و به پاس 
بزرگداشت زحمات کارگران تعدادی از کارگران شاخص شهرستان در 

جلسه شورای اداری تجلیل می شوند.

افغانستان؛ بازار جدید محصوالت خوانسار
  رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسارخبرداد: 

ابالغ وقت رسیدگی
2/166 شماره: 4003/97 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/03/18 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اصغر احمدی ، نام پدر: 
علیرضا ،نشانی: خمینی شهر اصغرآباد خ منتظری ک ش شمس بن بست اول ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا دغوغی ، نام پدر: محمدعلی ، 2- نام و نام خانوادگی: 
حوا ابراهیم پور ، خواســته و بها: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از

 روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 447581 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/167 شماره: 2096/97 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/03/19 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: زینت غفوری ، نام 
پدر: غالمرضا ،نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری کوچه شماره 81 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: داود مزارعیان خواه ، نام پدر: فرج اله ، خواسته و بها: مطالبه چک، 
دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 447222 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/168 شماره: 4252/97 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/01 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ناصر کلیایی ، نام پدر: عباس 
،نشانی: درچه خیابان شریعتی کوچه مسجد جامع لوازم امیر ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: سهیال عباسیان میرآبادی ، خواسته و بها: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 447596  رئیس شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر )171 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/169 شماره: 981/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: ایرج هادی 
پور چنانی ، نام پدر: علی اصغر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: محمدعلی حاج هاشمی ، نام پدر: علیرضا ، نشانی: خمینی شهر اسفریز پشت 
مدرســه داورپناه، محکوم به:به موجب رای شــماره 2208 تاریخ 97/10/02 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/017/500 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 92/6/25 
و 92/4/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 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: 447598 ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )213 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی 

2/170 کالسه پرونده: 667/97 حل1 ، مشخصات محکوم له )شاکی(: نام و نام خانوادگی: 
محمدعلی حاج هاشمی ، نام پدر: علیرضا ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر اسفریز پشت 
مدرسه داورپناه ؛ مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1-مظاهر اسالمی 2-محمد 

میرزائی ، نام پدر: 1-اسحاق علی 2-نعمت اله ، شغل: هردو سنگ فروش ، نشانی: هردو 
مجهول المکان، محکوم به: بموجب دادنامه شمارهـ  مورخـ  صادره شعبه اول از شورای 
حل اختالف خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه ها محکوم اند متضامنًا 
به: پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال )35/000/000( با احتساب خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک 91/04/15 لغایت زمان اجرای حکم به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/437/500 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأسًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در غیر اینصورت 
 حکم جهت اجراء به اجرای احکام شــورای حل اختالف خمینی شهر ارسال خواهد شد. 
 م الف: 447599  دبیر شــورای حل اختالف شعبه اول خمینی شــهر )202 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/171 شماره: 2791/97 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/03/21 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعید امینی ، 
نام پدر: غالمعلی ،نشانی: خ کهندژ ایستگاه آقا کامپیوتر ذکرالرحمه ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: حسن عیدی وندی ، نام پدر: علی بنده ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
 لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 447603 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/172 شماره: 1746/96 حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عبدالناصر 
آســکانی، نام پدر: باراج ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
 خانوادگی:احســان ریحانی ، نام پدر: نصراله ، نشانی: خمینی شــهر بلوار الغدیر سه راه 
خمینی شهر جنب کوچه شماره6 نمایشگاه اتومبیل، محکوم به:به موجب رای شماره 1098 
تاریخ 97/08/12 حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل 
شماره 95-456 ط 21 یک دستگاه نیسان مدل88 بنام محکوم له و پرداخت حق االجرا 
رای صادره غیابی می باشد. ماده34 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 استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود 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: 447720  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/173 شماره: 608/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:50 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/03/25 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: اصغر بلوچستانی ، نام پدر: 
علی ،نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ک گلستان 117 جنب مدرسه زینب پ11 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علیرضا هارونی ، نام پدر: نبی اله ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 
21/350/000 ریال بابت اقســاط معوقه وام بانک انصار به انضمام کلیه خسارت قانونی 
و هزینه دادرسی ، دالیل خواهان: رونوشت کســر حقوق، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
 م الف: 447941 رئیس شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر

)200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/174 شماره: 175/94 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-بتول 
شریفی 2-ســعید امینی 3-عادل احمدزاده ، نام پدر: 1-مصطفی 2-محمدجواد 3-علی 
، نشانی:هرســه مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: صندوق 
کارآفرینی و صندوق مهرامام رضا با نمایندگی آقای مهدی خلجی با وکالت عزت دهقانی، 

نشانی: اصفهان خ هشت بهشــت بین چهارراه ملک و گلزار نبش کوی 26 محکوم به:به 
موجب رای شماره 288 تاریخ 94/05/19 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیها محکوم اند به: متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
93/06/20 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 448112 

شهریار غفاریون قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر )231 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/175 شماره: 823/94 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حجت 
اله پریشــانی 2-محمدجواد باالئی 3-عباس شــایان فرد ، نام پدر: 1-حبیب 2-محمد، 
نشانی:هرســه مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نــام خانوادگی: صندوق 
کارآفرینی و صندوق مهرامام رضا با نمایندگی آقای عبدالصمد شــهبازی با وکالت عزت 
دهقانی ، نام پدر: مراد ، شغل: وکالت ، نشانی: اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعداز چهارراه 
پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه، محکوم به:به موجب رای شماره 5 تاریخ 
95/01/16 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. 
محکوم علیها محکوم اند به: متضامنًا به پرداخت مبلــغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 150/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/4/09 لغایت زمان اجرای حکم 
و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 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 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: 448115 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )239 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/176 شماره: 2821/97 حل12 ،مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:45 صبح روز سه 
شنبه مورخه 1398/03/21 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سعید امینی ، 
نام پدر: غالمعلی ،نشانی: خ کهندژ ایستگاه آقا کامپیوتر ذکرالرحمه ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: مهدی مولوی ورد لنجانی ، نام پدر: یوسف ، خواسته و بها: مطالبه 
مبلغ 9/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 448166 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/177 شماره: 813/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: میرقدرت 
ترابی، نام پدر: میرعلم ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم لــه: نام و نام 
خانوادگی:مجتبی کبیریان ، نام پدر: محمدباقر ، نشــانی: خمینی شهر خ امام شمالی ک 
نجاران پ6 ، محکوم به:به موجب رای شماره 2677 تاریخ 97/11/27 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/280/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/02/24 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت رای صادره غیابی است. ماده34 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 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: 449744  ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

)208 کلمه، 2 کادر(
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

2/179 شماره: 139885602006000856 ، شماره: 1398/02/09 ، بر اساس تقاضای 

آقای محمود رحمتی اندانی فرزند رحیم مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی بیســت و چهار 
حبه و بیست و چهار سی و پنجم حبه مشاع به استثناء بها ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ 
پالک 757/112 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 110 
صفحه 517 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به 
خانم معصومه بیگم عمادی فرزند کربالیی حســین که در اجرای  تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رســمی دادگستری ملک فوق فاقد 
ارزش ثمنیه اعیانی می باشــد لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب 
 فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا در صورتی که مدعی تضییع حقی باشــد 
می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 30 روز به مراجــع صالحه قضائی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی 
 طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.
 م الف: 449952 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )196 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/180 شماره: 2819/97 حل12، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/03/29 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: هاجر جعفری ، نام پدر: 
حسینعلی ،نشانی: خ امام خمینی دهنو چهارراه مخابرات ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: فاطمه منصوری ، نام پدر: لطف اله ، خواسته و بها: مطالبه مبلغ 57/000/000 
ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه  ، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
 در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 450101 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/178 شماره: 185/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/03/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: منصور اسحاقیان ، نام پدر: 
ناصر ،نشانی: خمینی شهر بلوار فیض االسالم جنب مشاور امالک جام جم ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محسن کریمیان علی آبادی ، مجهول المکان ، خواسته و 
بها: مطالبه جمعاً مبلغ 100/000/000 ریال 5 فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه  ، دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق ســفته ها ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 450033  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/165 کالسه پرونده:1990/97 - 97/10/29 مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم شورای 
حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: اصغر رضایی آدریانی به نشانی: خمینی شهر آدریان 
مقابل مدرسه مهر پالک 681 ؛ خوانده: آرمان عماد نشــانی: مجهول المکان ،خواسته: 
الزام به انتقال سند ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای اصغر رضایی آدریانی به طرفیت آقای آرمان عماد  فرزند محمد رضا به خواسته الزام 
 به حضور در دفترخانه و انتقال سند مالکیت یکدســتگاه اتومبیل سواری زانتیا به شماره 
پالک 836 ی 15 ایران 53 مقوم به 50/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی شورا 
به توجه به دادخواست تقدیمی و فک پالک و صدور پالک بنام خواهان و با توجه به بیمه 
نامه و سند مالکیت در ید خواهان دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد به 
مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 10 و 219 و 221 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به حضور  در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال سند مالکیت خودرو مذکور صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس بعداز مهلت مذکور ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد.
 م الف: 446861 یداله زمانی قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )262 کلمه، 2 کادر(

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت:  شهرضا
این شهرستان به گسترش شــبکه فاضالب نیاز دارد؛ زیرا مسئله تأمین 

منابع پایدار آب در بخش های مختلف، سهم بسزایی در توسعه آن دارد.
سمیه محمودی با تاکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت های این شهرستان 
در بخش های مختلف، اظهار کرد: نبود زیرساخت، توسعه شهرستان را 
در بعضی بخش ها با مشکل مواجه کرده اســت؛ بنابراین ابتدا باید این 

زیرساخت ها به عنوان پیش نیاز اجرای طرح های توسعه تکمیل شود.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای تسریع بخشیدن به اجرای طرح های 
توسعه و جذب اعتبارات، دعوت از مسئوالن ارشد کشوری برای حضور 
در شهرستان های حوزه انتخابیه بوده اســت، تصریح کرد: حضور وزرا و 
معاونان آنان و مدیران کل در این شهرســتان ها، دیدگاه عمومی درباره 
نیازهای منطقه را اصالح می کند و با اخذ دستورات اداری، روند اجرای 

طرح ها با شتاب بیشتری دنبال می شود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی از اختصاص ۱۲ میلیارد 
ریال برای اجرای پروژه فاضالب »محله سروستان« این شهرستان خبر 
داد و افزود: اجرای ایــن طرح در مواعد معین شــده، نیازمند همکاری 

شهروندان در پرداخت سهم تعیین شده است.
محمودی اضافه کرد: شهرضا از شهرهای مهم استان است و برای اعتالی 
جایگاه و افزایش امکانات آن، همه ما بایــد در هرجایگاهی قرار داریم، 

تالش کنیم.
وی با اشــاره به آغاز عملیات اجرایــی جاده روســتایی »قصرچم« به 
»دولت آباد«، خاطرنشان کرد: برای تثبیت جمعیت در روستاها و توسعه 

اقتصادی این مناطق، باید راه ها اصالح و امکان دسترسی به این مناطق 
بیش از گذشته تسهیل شود.

نماینده مردم شــهرضا در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه باید 
از ظرفیت های مغفول  مانده روســتاها اســتفاده شــود، یادآور شد: در 
شــهرضا دو روســتای »اســفرجان« و » هونجان« به عنــوان مناطق 
هدف گردشــگری انتخاب شد و در ســایر روســتاها نیز ظرفیت های 
زیــادی وجــود دارد که اگر شناســایی و به درســتی معرفی شــوند، 
 زمینه اشــتغال و گــردش ســرمایه زیــادی را در این مناطــق ایجاد 

می کند.

توسعه شبکه فاضالب، نیاز اساسی شهرضا
   نماینده مردم شهرضا در مجلس مطرح کرد:  
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تغییرات اقلیم عامل بروز سیل و خشکسالی است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 پیش بینی پایان هفته ای گرم
 و آغاز هفته ای خنک تر

کارشــناس ســازمان هواشناســی پیش بینی 
کرد تا فردا  در بیشــتر مناطق کشــور افزایش 
نســبی دما بین 2 تا 3 درجه رخ خواهد داد؛ اما 
 از شنبه شــاهد کاهش نســبی دما خواهیم بود. 
کبری رفیعی افزود: از روز شــنبه با ورود سامانه 
پرفشار روی دریای خزر، شاهد کاهش نسبی دما 
در مناطق سواحل شــمالی دریای خزر و اردبیل 
خواهیم بود. وی اظهار داشــت: بعدازظهر امروز 
و فردا در استان های لرستان، مرکزی و برخی از 
مناطق استان اصفهان جوی آرام خواهیم داشت 
و از بعدازظهر جمعه در شمال غرب کشور، شامل 
استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل و زنجان رگبار و رعــد و برق پیش بینی 
شده است. به گفته این کارشناس، روز شنبه در 
دامنه های زاگرس مرکزی در غرب، جنوب غرب 
کشــور و بخش هایی از مرکز نیز بارش پراکنده 

خواهیم داشت.

از سوی نظام رتبه بندی تایمز؛
رتبه بندی تاثیرگذارترین 

دانشگاه ها منتشر شد
رتبه بندی تاثیرات دانشگاه ها برای اولین بار در دنیا 
از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام 
شد. تایمز در این رتبه بندی، دانشگاه ها را بر اساس 
 )SDGs( اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد
ارزیابی کرد. اهداف توســعه پایدار سازمان ملل 
متحد ۱۷ مورد است که موسسه تایمز برای این 
رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است. موسسه 
تایمز از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت استفاده 
کرده و در اولین نســخه بیش از ۴۵۰ دانشگاه از 
۷۶ کشور را ارزیابی کرده است.۱2 دانشگاه ایرانی 
حاضر در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه ها، شامل 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا)س(، 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه 
کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، 
دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 

زنجان می شوند.

ثبت احوال

چه نام هایی را نمی توان 
انتخاب کرد؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: براساس 
ماده 2۰ قانون ثبت احوال اســامی انتخابی نباید 
مغایر با جنســیت فرد و فرهنگ ایرانی- اسالمی 
بوده ضمن اینکه نباید غربی هم باشد. البته این 
موضوع را شورای عالی ثبت احوال بررسی می کند 
و بررسی اســامی جدید نیز در کمیته نام انجام 
می شود. ابوترابی به شــایعه ممنوعیت انتخاب 
نام کوروش که چندی پیــش در فضای مجازی 
مطرح شد، اشــاره کرد وگفت: هیچ ممنوعیتی 
برای انتخاب این نام وجود ندارد. اختالل سایت 
نیز به دلیل هجوم کاربران بوده که در حال افزایش 
ظرفیت استفاده از سایت هستیم. به موجب ماده 
2۰ قانون ثبت احــوال و تبصره های آن انتخاب 
نام های زیــر ممنوع و دارنــدگان آنها می توانند 
با رعایت مقررات مربوطه نســبت بــه تغییر آن 

اقدام کنند:
۱ - نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات 
اسالمی می  شــود. مانند: » عبداالت، عبدالعزی 
)الت و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل 

از اسالم است.(
2 - اسامی مرکبی که یک نام محسوب نمی شوند 
)اسامی مرکب ناموزون( مانند: سعید بهزاد، شهره 

فاطمه، حسین معروف به کامبیز و ....
3 - عناوین، اعم از عناوین لشــکری و یا کشوری 
و یا ترکیبــی از اســم و عنوان، مانند: ســروان، 
 ســرتیپ، دکتر، شــهردار و یا ســروان محمد و 

و شهردار علی
۴ - القاب، اعم از ساده و مرکب. مانند: ملک الدوله، 
خــان، یا شــوکت الملــک، حاجیه ســلطان و 

سلطانعلی
۵ - اسامی زننده و مستهجن، زننده و مستهجن 
آن دسته از نام هایی است که بر حسب زمان، مکان 
یا مورد، بــه دالیل و جهات زیر بــرای دارنده آن 
زننده و مستهجن باشد و مراتب به تایید شورای 

عالی برسد:
 - اســامی نامتناســب با جنس. مانند: ماشاءاله 
برای اناث و یا انتخاب نام اشــرف و یا اکرم برای 

افراد ذکور.
 - حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص 

مانند: قلی، غالم، گرگ، ذولف و قوچ.
 - تصحیح اشتباهات امالیی در نام اشخاص که به 
دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی 
محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده، 
مانند: زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... 
- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.

رییس پلیس راهور استان تشریح کرد:
 جریمه پارک خودرو

 در پیاده روها
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: پارک 
خودروی نمایشــگاه های خــودرو در پیاده رو 
مصداق سد معبر اســت و ۴۰ هزار تومان در هر 
روز برای هر خودرویی که در پیاده رو پارک شود، 
اعمال قانون خواهد شد. سرهنگ رضا رضایی با 
بیان اینکه در برخی خیابان های شــهر اصفهان 
نمایشــگاه داران خودرو، خودروهای فروشــی 
را در پیــاده رو پارک می کننــد، اظهار کرد: این 
اقدام منجر به ســد معبــر و در نتیجه نارضایتی 

شهروندان شده است.
 وی افزود: بر این اســاس طبق قانون هر یک از 
خودروهای این نمایشگاه داران به میزان ۴۰ هزار 
تومان جریمه خواهد شــد. رییس پلیس راهور 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اعمــال قانون این 
خودروها به صورت روزانه انجام می شــود، ادامه 
داد: امکان اینکه این خودروها در طول روز دو بار 

یا بیشتر جریمه شود وجود ندارد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
سازش ۷۲ درصدی پرونده های 

قضائی ازسوی پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از مصالحه 
۷2 درصدی پرونده های متشکله قضایی در دوایر 
مشاوره کالنتری های اصفهان خبر داد. سرهنگ 
»محمدرضا خدادوســت« اظهار داشت: تعداد 
۸۰۵ پرونده در دوایر مشاوره کالنتری ها در اولین 
ماه سال تشکیل شده است. وی افزود: مشاوران 
کالنتری ها که اکثــرا دارای مــدارک مرتبط و 
تحصیالت عالیه هستند، طرفین این پرونده ها را 
به مصالحه و آرامش دعوت کرده و با تکنیک های 
 روان شناســی موفق بــه ســازش ۷2 درصدی

 شدند.
 این مقام انتظامی ادامه داد: اوج لذت مشــاوران 
این دوایر لحظه سازش طرفین پرونده و به اتمام 
رســیدن درگیری های بین آنهاســت. سرهنگ 
خدادوســت گفت: از پرونده های تشکیل شده 
به ترتیب موضوعات خانوادگــی، حقوقی، نزاع 
و درگیری بیشــترین آمار را بــه خود اختصاص 

داده اند.

رییس دفتر تبلیغــات اســالمی اصفهان گفت: 
طالب برای دفــاع از حقوق دینی مــردم باید به 
تشکیل ســازمان های مردم نهاد اقدام کنند و از 
سوی دیگر قوه قضاییه می تواند با ابالغ آیین نامه 
تشکیل شورای معاضدتی در موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی این فرآیند را تســریع کند و اصفهان 
آمادگی اجرای این طرح به صورت پایلوت را دارد. 
ســیدمحمد قطبی اظهار کرد: دادستانی وظیفه 
دارد هرکجا حقوق عامه تهدید شود، ورود کرده 
و با احکام صادره از حق مــردم دفاع کند. رییس 
دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با اشاره به لزوم 
انجام پژوهش های فقهی در موضوع حقوق عامه 
عنوان کرد: اگــر یک محصول یا رفتار ســالمت 
فکری و دینــی جامعه را تهدید کنــد مغایر حق 
عامه شناخته می شــود؛ اما استنباط وجود فقهی 
ندارد و ما وظیفه داریم مصادیــق حقوق عامه از 
نگاه اســالم را تعیین کنیم. قطبی ضمن اشــاره 
به وجود خأل در جرم انــگاری فرهنگی افزود: در 
گام دوم باید هرآنچه با اســتنباط فقهی و تجربه 

اجتماعی مصداق حقوق عامه شــناحته شــد به 
صورت قانــون دربیاید که ایــن گام از طریق قوه 
قضاییه و مجلس دشــوار نخواهد بود. وی اضافه 
کرد: نمی توان از دادســتان انتظار داشت شخصا 
در تمامی موضوعات ورود پیــدا کند و به همین 
دلیل قانون به سازمان های مردم نهاد این حق را 
داده است تا با ارائه نظر کارشناسی دادستان را در 

پیگیری حقوق عامه یاری کنند. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

اصفهان آماده اجرای راهکارهایی در برابر توییت های قاتل
رییس سازمان نظام روان شناســی استان اصفهان 
تعدد دستگاه های متولی در حوزه روان شناسی در 
کشور را چالش این حرفه دانست و گفت: به این دلیل 
قوانین مناسبی در مجلس نداریم و از هم گسیختگی 
قانون باعث شده برخی افراد غیر متخصص نیز نسبت 
به راه اندازی مراکز برای ارائه خدمات روان شناسی 
اقدام کنند. ساالر فرامرزی با اشاره به اهمیت رشته 
روان شناسی و مشاوره اظهار کرد: امروز روان شناسی 
وارد خانه های مردم شده اســت و در روستاها هم 
خدمات روان شناســی به مردم ارائه می شــود. وی 
افزود: ما متولی نظام روان شناسی در استان اصفهان 
هستیم و امیدواریم که همکاران ما در سازمان های 
مختلف و نظام روان شناســی با مشارکت همدیگر 
بتوانند این خدمات مطمئــن وتخصصی را به مردم 
ارائه کنند. رییس سازمان نظام روان شناسی استان 
اصفهان با بیان اینکه اشتغال زایی و کارآفرینی در 
حوزه روان شناســی حرف اول را می زند، ادامه داد: 
در اســتان اصفهان بیش از سه هزار نفر کارشناسی 
ارشد و دکترای روان شناسی داریم که تاکنون ۵۰۰ 

نفر از آنها پروانه فعالیت دریافت کرده اند. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر ۴۰ مرکز مشــاوره در اصفهان 
تحت پوشش نظام روان شناسی فعالیت دارد، اضافه 
کرد: همچنین سازمان بهزیستی برای بیش از 2۰۰ 
مرکز مشاوره و روان شناسی مجوز صادر کرده است 
 ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان نیز برای تعداد 
 زیــادی از مراکز مشــاوره خانواده مجــوز فعالیت

 داده است. 

رییس سازمان نظام روان شناسی استان:

تعدد دستگاه های متولی، چالش روان شناسی کشور است

با مسئوالن

حاشیه های معلم بودن در ایران سال هاست بسیار 
پررنگ تر از متن و اصل آن شــده است. روزگاری 
معلمی در این مملکت نه تنها افتخار داشــت بلکه 
با حقوق و مزایای آن می شد برای یک عمر آسوده 
زندگی کرد؛ اما نظام آموزش و پرورش کشور این 
روزها بیشتر شبیه قفسی است که هم دانش آموزان 
در آن زندانی هستند و هم معلمان و خانواده ها تنها 
می توانند از بیرون حصار طرح ها و ایده های مدیران 
نه چندان عاقبت اندیش، بهترین سال های زندگی 
فرزندان شان را به نظاره بنشینند. این گزارش خرده 
روایت هایی است از کسانی که قرار بودن شغل شان 
هم پای پیامبران باشد؛ اما حاال روزگارشان شبیه 

هیچ کس نیست.
برداشت اول: معلمان دو شغله

ساعت ۱۱ شــب خســته به خانه می رسد. حتی 
نمی تواند به درســتی جواب ســالم همسرش را 
بدهد، باید فردا ساعت هفت مدرسه باشد و امروز 
از ظهر روی پا بوده است. با این حال تالش می کند 
تا چند دقیقه ای کنار خانواده اش بنشیند؛ هر چند 
همان جا روی زمین خوابــش می برد. این حکایت 
بسیاری از معلمانی است که ناچار هستند برای امرار 
معاش، دو شیفت کار کنند. بسیاری از کارشناسان 
نسبت به افت سطح آموزشــی در مدارس به دلیل 
وجود معلمان دو شغله هشدار داده اند؛ اما واقعیت 
این اســت که حقوق معلمان کفــاف هزینه های 
زندگی آنهــا را نمی دهد. معلمان بــرای افزایش 
درآمد تقریبا همه کار می کنند از رانندگی آژانس 
تا تدریس های خارج از ســاعات مدرسه. وضعیت 
برای معلمان بازنشســته از این هم بدتر اســت؛ 
نبود نظام هماهنگ پرداخت ها موجب شده تا هر 
از چند گاهی فرهنگیان بازنشســته در شهرهای 
مختلف و از جمله اصفهان بــه اعتراضات خیابانی 
 روی بیاورند؛ اما در نهایت هنوز هیچ اتفاق خاصی

 نیفتاده است.
برداشت دوم: حمایتی های بدون حمایت

»سارا« هشت ماه است که حقوق نگرفته، سال در 
حال تمام شدن است؛ اما خبری از پرداخت نیست 
نه عیدی و سنواتی گرفته و نه حتی هزینه رفت و 
آمدش را. می خواهد این شغل را رها کند و عطای 
هشت ماه کار و سر و کله زدن با بچه های مختلف را 
به لقای وعده های بدون سرانجام مدیر و مسئوالن 

ببخشــد؛ اما وارد کالس که می شود با نگاه بچه ها 
انگار دوباره دلش گرم می شــود، هزینه ها و بدهی 
ها و ... را فراموش می کنــد و تنها یک چیز می ماند 
 و آن شــوق او به آموزش به این کــودکان معصوم

 است. 
سال هاســت معلمان حــق التدریــس و حمایتی 
بار کمبود نیــرو در آموزش و پــرورش را به دوش 
کشــیده اند و بارها نمایندگان مجلــس و وزاری 
مختلف این نهاد بــه آنها قول اســتخدام و تامین 
هزینه ها را داده اند؛ اما طی چند ســال اخیر وضع 
به مراتب بدتر شده است نه تنها از استخدام خبری 
نیســت بلکه پرداخت هــا به این معلمــان هم هر 
چند ماه یک بار و به صورت ناقــص و با تاخیر زیاد 
صورت می گیرد؛ موضوعی بــا عنوان معلمان حق 
التدریســی در اوایل دهه ۷۰ آغاز شــد، زمانی که 
جمعیت دانش آموزی از مرز ۱۸ میلیون نفر گذشت 
و آموزش و پرورش با کمبود شدید معلم در مدارس 
روبه رو شد و  به کارگیری معلم حق التدریسی در 

تمام پایه هــای تحصیلی آنقدر ادامــه پیدا کرد تا 
اینکه تعداد آنها در هر استان بسیار چشمگیر و زیاد 
شد؛ معلمانی که هر یک ســابقه بین ۵ تا ۱۵ سال 
تحصیل در کالس درس را داشتند و حاال از آموزش و 
پرورش توقع داشتند که آنها را بعد از این همه سال 
به طور رسمی جذب کند؛ موضوعی که خیلی زود به 
بزرگ ترین چالش بین وزارت آموزش و پرورش و 

حق التدریسان تبدیل شد.
برداشت سوم: فداکاری هنوز در ذات معلم 

است
آتــش ناگهــان در کالس زبانه می کشــد، معلم 
سرآسیمه دانش آموزان را از کالس بیرون می کشد، 
چند پسر اما در گوشه کالس پشــت شعله ها گیر 
کرده اند بدون لحظه ای تفکــر به دل آتش می زند 
و آنها را نجات می دهد خودش اما در شــعله های 
ناجوانمرد اسیر می شود. حکایت های این چنین از 
معلمان در کشورمان کم نداریم، مانند معلمی که در 
کهگیلویه و بویر احمد دانش آموزانش را از رودخانه 

عبور می دهد یا معلمی که در یکی از مدارس شبانه 
روزی قزوین، چهل دانش آمــوز را از مرگ حتمی 
بر اثر نشــت گاز نجات داد یا معلمــی که به دلیل 
شکستگی پا یک اتاق خانه اش را به کالس تبدیل 
کرد تا دانش آموزانش بدون معلم نمانند. فداکاری 
را معلمی که جانش را بر اثر نجات ســه دانش آموز 
از فروریختن دیوار مدرسه از دست داد، به تمامی 
معنا کرد. این برداشــت های کوتاه به خوبی نشان 
می دهند که فداکاری همچنــان اصلی ترین اصل 

اصالت شغل معلمی است.
برداشت چهارم: سال های پس از کار

»آسیه« ۵۵ ســال دارد؛ اما ریه هایش تقریبا از کار 
افتاده است. دکتر می گوید به خاطر سر و کار داشتن 
با پودر گچ به این روز افتــاده و باید مرتب چکاپ 
شــود؛ اما از پس هزینه های درمانــش بر نمی آید 
نه کارت طالیــی و نه بیمه تکمیلی بازنشســتگی 
آمــوزش و پــرورش، هزینه های عکــس و دارو را 
پرداخت نمی کند. درمان و هزینه های بازنشستگی 

یکی زا بزرگ ترین دغدغه های معلمان اســت؛ هر 
چند به ظاهر بیمــه تکمیلی و درمانــگاه و کارت 
طالیی بــرای آنها تدارک دیده شــده؛ اما در عمل 
هیچ خدمت درست و درمانی به آنها ارائه نمی شود. 
دندانپزشکی، چشم پزشکی، اسکن و سونوگرافی 
هیچ کدام به صورت کامل پرداخت نمی شود و حتی 
بســیاری از کیفیت پایین ارائه خدمات پزشــکی 
 در درمانگاه هــای آمــوزش و پــرورش هم گالیه

 دارند.
برداشت پنجم: آنچه کاشتیم درو می کنیم

مشــاور وارد کالس می شود، چشــمانش را خون 
گرفته و با عصبانیت به ســمت چنــد دانش آموز 
می رود که پشــت به او ایســتاده اند. در میان بهت 
و حیرت دانش آموزان آنها را به باد کتک می گیرد 
پس از چند دقیقه مدیر و ناظم به سختی بچه ها را 
از زیر دست او بیرون می کشند. هشت نفر از دانش 
آموزان به شــدت کتک خورده اند و در بیمارستان 
بستری هستند. این بخشی از رخدادی است که در 
یکی از مدارس اصفهان رخ داد. از این دست حوادث 
البته هر از چند گاهی رسانه ای می شود. حتی کار از 
ضرب و جرح به فساد اخالقی و رسوایی های جنسی 
هم کشیده شد. اینکه معلمان هم مانند سایر افراد 
جامعــه می توانند دچار مشــکالت روحی و روانی 
باشند و یا به دالیلی نتوانند خود را کنترل کنند را 
نمی توان توجیه درستی برای این دست از اتفاقات 
دانســت؛ چرا که اصوال بخش آموزش و پرورش به 
حدی حساس اســت که هر گونه لغزش و خطایی 
می تواند تــا آخر عمر زندگی و آینــده یک یا چند 

نوجوان را به فنا دهد.
 نکته ای که این روزهــا البه الی این رخداهای تلخ 
رخ می دهد این اســت که اصوال به دلیل مشکالت 
اقتصادی بخــش آمــوزش و پــرورش رصدها و 
گزینش ها در این بخش به شــدت کمرنگ شــده 
است. اینکه افراد با چه پیشــینه و سطح اختیاری 
در یک مدرسه مشغول باشند بسیار کم اهمیت تر 
از مدرک تحصیلــی و یا نوع انتظــارات اقتصادی 
آنهاست این مســئله به نوعی موجب بی اعتمادی 
بخش بزرگی از جامعه به امنیت روانی و تحصیلی 
دانش آموزان شده و بســیاری  از افراد ترجیح می 
دهند برای حفظ امنیت روانی، فرزندان شان را در 
مدارس غیر انتفاعی ثبت نــام کنند و هر چند این 
روزها این مدارس هم از آفــت معلمان بدون تعهد 

به دور نیستند.

روزگار خاموش معلمان
  خرده روایت هایی از یک شغل مقدس؛  

 معاون فرهنگی قوه قضاییه در اصفهان:
 نهادهای اجتماعی در کشور، تقویت شوند

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: نهادهای اجتماعی مشــتمل بر ســازمان ها و تشکل های مردم نهاد 
در کشور باید تقویت شــوند. حجت االسالم و المســلمین هادی صادقی در گردهمایی علمی فرهنگی 
مبلغان رمضان المبارک در باغ غدیر اصفهان افزود: از دولت نیز می خواهیم در حمایت از این سازمان ها 
و تشکل های مردمی گام بردارد.  وی با بیان اینکه قدرت دادن به نهادهای اجتماعی یک ضرورت است، 
تصریح کرد: سازمان ها و تشکل های مردم نهاد باید بسیاری از امور را انجام دهند و روحانیون نیز در این 
زمینه کمک کنند و خود در شکل دادن به چنین گروه هایی پیشتاز و سهیم باشند. صادقی با اشاره به اینکه 
برخی می  خواهند روحانیت را از اجتماع جدا کنند، تصریح کرد: عده ای قصد دارند دین را از سیاست و 

جامعه جدا کنند و تنها به آن به صورت فردی بنگرند.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:
تغییرات اقلیم عامل بروز سیل و خشکسالی است

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان گفت: تغییرات اقلیم شامل آب و هوا، موجب بروز 
بارندگی های شدید و وقوع سیل های مخرب، خشکســالی در جهان و کشور ما شده است. نوید حاج بابایی با 
اشاره به دو پدیده مهم خشکسالی و سیل که کل دنیا را متاثر ساخته است، افزود: تغییر اقیلم باعث بروز چنین 
پدیده هایی می شود. وی خاطرنشان کرد: بیشتر مناطق این استان به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب در سال 
زارعی جاری بارش خود را دریافت کردند. معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به 
مقایسه بلند مدت آمار و داده ها با سنوات قبل اظهارداشت: هنوز شرایط خشکسالی هیدرولوژی در استان بر 
قرار است و این امر به توجه بیشتر مردم و مسئوالن برای مدیریت بهینه در منابع آبی نیاز دارد. وی بیان کرد: 

میانگین بارش های استان در سال زراعی جاری به 2۵۸/۸میلی متر رسیده است. 

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت، ویزیت 
کارگران زحمتکش و خدوم اصفهان در پلی کیلینیک تخصصی بیمارستان 
فوق تخصصی میالد اصفهان به صورت رایگان انجام گرفت. بر اســاس اعالم 
سازمان نظام پزشکی اصفهان، دکتر عباسعلی جوادی، رییس سازمان نظام 
پزشکي اصفهان در نامه ای از جامعه پزشکی استان خواسته بود تا به منظور 
پاسداشت خدمات کارگران زحمتکش و غیور اصفهان نسبت به ویزیت رایگان 

آنها اقدام کنند. وی در این رابطه افزود: بی تردید رمز پیشرفت و توسعه پایدار 
یک کشور و یک تمدن در تجلی استعدادها و سرمایه های انسانی تالشگر به 
عنوان نیروی محرکه چرخه اقتصاد نقش برجســته و ویژه ای دارند. به گفته 
جوادی، اگر چه جامعه پزشــکی همواره در کنار مردم بــوده؛ اما این اقدام 
دردورانی که جامعه پزشــکی آماج کم لطفی ها و قضاوت های غیر منصفانه 

قرار گرفته گواه همراهی همیشگی این قشر با هموطنان عزیزمان است. کی
زش

م پ
ظا

 ن

ویزیت رایگان کارگران

به درخواست ریاست سازمان نظام 
پزشکی اصفهان صورت گرفت؛

پریسا سعادت
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رکورد عجیب آژاکس؛
گلزنی در خانه حریفان

آژاکس در دیدار رفت برابر تاتنهام توانســت 
با یک گل در لندن به پیروزی برســد تا امید 
زیادی بــرای صعود به 
فینال داشته باشد. 
آژاکــس در تمام 
شش دیدار خارج 
از خانــه خود در 
مرحلــه گروهــی 
و حذفــی، موفق به 
گلزنی شده است. این تیم در مرحله پلی آف هم 
سه بازی بیرون از خانه داشت و در این سه بازی 
هم موفق به گلزنی شــد و این یک رکورد در 
تاریخ باشگاه آژاکس به شمار می آید. آژاکس 
در ۹ دیدار خارج از خانه خود برابر بایرن مونیخ، 
آإک، بنفیکا، رئال مادرید، یوونتوس، تاتنهام، 
اشتورم گراتس، اســتاندارد لیژ و دینامو کیف 
در فصل جــاری لیگ قهرمانــان اروپا گلزنی 
کرده که این یک رکورد در تاریخ این باشــگاه 

هلندی است.

دلیل اصلی افت پاری سن 
ژرمن از نگاه توخل

پاری ســن ژرمن در هفته پایانی لیگ فرانسه 
عملکــرد ناامیــد کننده 
نشــان  خــود  از 
می دهــد. توخل، 
ســرمربی آلمانی 
پاری ســن ژرمن 
درباره علــل افت 
تیمش گفــت: از ماه 
فوریه تا هم اکنون با کمبود 
بازیکن مواجه هســتیم و طبیعی اســت که 
نتایج تیم خوب نباشــد. بعضــی از بازیکنان 
بعد از چندین هفتــه دوری از میادین و تنها 
با دو جلســه تمرین، بازی کردند. در فینال از 
نیمار، دی ماریا و وراتی اســتفاده کردم. واقعا 
ریســک کردم و این بازیکنان آمــاده نبودند؛ 
امــا چــاره ای نداشــتیم. ســرمربی آلمانی 
پاری ســن ژرمن در پایان، اضافــه کرد: من 
۱۶ بازیکن در چنــد دیدار اخیــر در اختیار 
داشته ام. بازیکنان به شــدت خسته هستند؛ 
 چرا که هر ســه روز یــک بار بــازی کرده اند. 
بر این باور هســتم که مــا در ۱۰ لیگ معتبر 
تنها تیمی باشــیم که با چنین شرایطی بازی 

می کنیم.

مصری ها جذب سوما و 
عموری را تکذیب کردند

گمانه زنی ها پیرامون آینده عمرالسوما و عمر 
عبدالرحمن ســتاره های 
سوری و اماراتی دو 
باشــگاه االهلــی 
و الهالل نشــان 
مــی داد آنهــا در 
تابســتان همــان 
راهــی را در پیــش 
خواهنــد گرفت کــه پیش از 
این عمرالخریبیــن در پیش گرفتــه بود تا با 
کوچ به فوتبــال مصر به وضعیت خود، ســرو 
سامان بدهد. با جدی تر شدن شایعات پیرامون 
انتقال عموری و ســوما به باشــگاه پیرامیدز، 
سران این باشــگاه مصری با تکذیب هرگونه 
مذاکره و برنامــه برای عقد قــرارداد با گلزن 
سوری همین طور مرد سال اماراتی سابق آسیا 
 اعالم کردند که نیازی به خرید این دو بازیکن

 ندارند.

پاسخ مبهم » رنار« به احتمال 
حضور در تیم ملی ایران

اروه رنار ســرمربی تیم ملی فوتبال مراکش 
ز گزینه هــای  یکــی ا
مربیگری در ایران 
باشــگاه های  و 
اماراتــی اســت. 
رنار در پاســخ به 
ســوال مشــخص 
مراکشــی  خبرنگار 
درباره پیشــنهاد حضور در تیم ملی فوتبال 
ایران یا امــارات گفت: بعد از هــر تورنمنتی 
مربی نمی داند در تیم خــود می ماند یا خیر. 
االن هــم تمام تمرکــز ما بر جــام ملت های 
آفریقاست و بعد از این رقابت ها درباره ماندن 
یا رفتن از تیم تصمیم گیــری خواهیم کرد. 
رنار یکی از بی شمار گزینه های سرمربیگری 
تیم ملــی فوتبال ایران اســت کــه تاکنون 
مذاکره یا احتمال حضورش در ایران از سوی 
 هیچ مقامی در فدراســیون تاییــد یا تکذیب

 نشده است.

شکایت باشگاه برق شیراز از ستاره استقالل

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دروازه بان آبی پوشــان باعث شــده تا باشــگاه برق شــیراز از 
استقاللی ها شکایت کند. باشگاه برق شیراز مدعی شده که باشگاه 
استقالل بابت آموزش حسین حســینی باید حق رشد پرداخت 
 کند و در همین راســتا این باشــگاه اعالم کرده که طبق قانون،

استقاللی ها باید حق آموزش این بازیکن را در سال ۹۱ پرداخت 
می کردند که تا به امروز در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

شکایت باشگاه برق شیراز از ستاره استقالل

 حسین حسینی چند روز پیش و پس از اینکه مهدی تارتار او را از تیم 22
پارس جنوبی جم کنار گذاشت، صحبت هایی را علیه سرمربی این تیم 
مطرح کرد. وکیل تارتار در اواخر ساعات کاری روز )سه شنبه( از حاتمی 
به خاطر اظهاراتش به کمیته های اخالق و انضباطی فدراسیون فوتبال 
شکایت کرد و قرار است پس از دیدار روز جمعه پارس برابر ذوب آهن، 
شکایت خود را علیه حاتمی به دادسرای فرهنگ و رسانه نیز ارائه کند.

شکایت سرمربی لیگ برتری از بازیکنش
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پاداش آسیایی پرسپولیس در 
حساب فدراسیون

تالش های مدیران پرسپولیس برای دریافت پاداش 
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا همچنان ادامه 
دارد و پاداش قهرمانی پرسپولیس هنوز به حساب 
آنها واریز نشده است. از همین رو مدیران این باشگاه 
با ارسال نامه ای به فیفا خواستار واریز مطالبات خود 
به حساب برانکو ایوانکوویچ شدند تا از این راه بتوانند 
طلب ســرمربی خود را پرداخت کنند. فدراسیون 
جهانی فوتبال نیز اعالم کرد: طبق قانون جدید، فیفا 
اجازه ندارد دالری به حساب فرد واریز کند و پاداش 
تیم نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا تنها به حساب 

فدراسیون آن کشور واریز خواهد شد.

در حاشیه

انتخاب یک اصفهانی به عنوان 
سرمربی تیم ملی هندبال

علیرضا حبیبی، مربی هندبال اصفهانی به عنوان 
سرمربی تیم ملی هندبال معرفی شد. محمدرضا 
رجبی، دبیر فدراســیون هندبــال پیرامون این 
انتصاب گفت: در جلسه شورای فنی فدراسیون، 
علیرضا حبیبی با بیشــترین رای به عنوان مربی 
انتخاب شــد. قرار اســت هفته دیگــر حبیبی 
برنامه های خود را به فدراسیون بدهد و همه چیز 
در مورد آغاز اردو و انتخاب کادر مشخص شود. وی 
در ادامه در مورد سرمربی خارجی، گفت: حبیبی 
به عنوان مربی انتخاب شده و بحث مربی خارجی 
هنوز باز اســت. همه بحث این اســت که منابع 
فدراسیون چطور باشد. اگر امکان جذب سرمربی 
طراز اول خارجی وجود داشــته باشد، حبیبی به 
عنوان مربی در کنار او کار خواهــد کرد. اگر که 
انتخابی در جهت سرمربی خارجی نداشته باشیم، 

حبیبی به عنوان سرمربی فعالیت خواهد کرد.

بنا،شاگردانش را به خانه فرستاد!
با تصمیــم محمد بنــا، اولیــن اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی 
قزاقستان لغو شد. پیش از این قرار بود اردوی تیم 
ملی کشــتی فرنگی پس از حضور در رقابت های 
آسیایی چین و برای شرکت در رقابت های جهانی 
قزاقستان و گزینشی المپیک 2۰2۰ توکیو، از روز 
۱4 اردیبهشت ماه در محل خانه کشتی عبداله 
موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شود 
که با تصمیم محمد بنا ســرمربی این تیم، این 
اردو لغو شد. اینطور که فدراسیون کشتی اعالم 
کرده زمان جدید برگزاری اردو متعاقبا از سوی 
کادر فنــی تیم ملی اعالم می شــود. رقابت های 
کشتی قهرمانی بزرگساالن جهان در سال 2۰۱۹ 
میالدی که گزینشــی المپیــک 2۰2۰ توکیو 
محسوب می شود و نفرات اول تا پنجم آن سهمیه 
حضور در المپیک را کسب می کنند، دهه پایانی 
شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار 
خواهد شــد. با اینکه حدود 4 ماه تا شــروع این 
رقابت ها باقی مانده، بنا تصمیــم گرفته فعال به 

شاگردانش استراحت بدهد.

منهای فوتبال

در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت های لیگ 
برتر، تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
میزبــان تیم ماشــین ســازی تبریز اســت. تیم 
سپاهان در حالی دیدار هفته بیست و هشتم خود 
در رقابت های این فصل اخیر لیگ برتر کشــور را 
مقابل تیم ماشین ســازی تبریز برگزار می کندکه 
امیدهای این تیم برای کسب قهرمانی در این دوره 
از مسابقات با تســاوی مقابل تیم پرسپولیس در 

هفته گذشته رنگ باخته است.
 طالیی پوشــان نصف جهان که با بــه کارگیری 
بهترین مربی تاریخ لیگ برتر کشــور، این دوره از 
مســابقات را در قالب یک تیم مدعی آغاز کردند؛ 
با وجــود نتیجه گیری مناســب و کســب عنوان 
صدرنشــین در نیم فصل اول، در نیــم فصل دوم 
این مسابقات از روزهای اوج خود فاصله گرفتند تا 
صدرنشینی را به سرخ پوشان تهرانی تقدیم کنند.

شاگردان امیرقلعه نویی که برای ماندن در کورس 
قهرمانی نیاز مبرمی به کسب ســه امتیاز رودرو با 
شاگردان برانکو داشــتند در آزادی نتوانستند به 
برتری دســت یابند تا فاصله آن به تیم صدرنشین 
جدول رده بندی به شــش امتیاز برســد و رویای 

قهرمانی این تیم، دست نیافتنی تر شود.
 تیم ســپاهان عصرجمعــه در حالــی مقابل تیم 
ماشین ســازی تبریز قرار می گیرد که برای حفظ 
جایگاهش در رتبه دوم جدول نیاز ویژه ای به کسب 
پیروزی در این دیدار دارد تا بتواند همچنان امیدوار 
به لغزش تیم پرســپولیس در دو هفته پایانی باقی 
بماند. سپاهانی ها همچنین قصد ندارند تا در صورت 
از دست دادن قهرمانی، شانس شان را برای کسب 
سهمیه آسیا هم از دست بدهند و فاصله امتیازی 
کم آنها با تیم های استقالل، تراکتورسازی و پدیده 
3 هفته باقی مانده را تبدیل به 3 فینال حساس کرده 
است. در آن سو، بازیکنان ماشین سازی در شرایطی 
آماده میزبانی از سپاهان می شــوند که رکورددار 
تســاوی در لیگ هستند. شــاگردان مهاجری که 

در سال جاری هنوز نتوانسته اند بردی را به دست 
بیاورند، در 5 بازی آخر خود 2 شکست و 3 مساوی 
را کســب کرده اند و با 28 امتیاز در رده سیزدهم 
جدول جای دارند. سپاهان، هجومی ترین تیم لیگ 
هجدهم است و با به ثمر رســاندن 4۱ گل در 27 
بازی، خطرناک ترین خط حمله لیگ را در اختیار 
دارد؛ اما با این وجود شاگردان قلعه نویی در نیم فصل 

دوم در فاز هجومی با افت مواجه شده و نتوانسته اند 
عملکرد درخشان خود را در نیم فصل نخست، تکرار 
کنند. با این حال مهاجمان ســپاهان همچنان از 
بهترین های حــال حاضر لیگ به شــمار رفته و با 
استفاده از فرصت طلبی باالی خود، می توانند قفل 
هر دروازه ای را باز کنند. دیدار رفت این دو تیم در 

تبریز با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

دوئل نفسگیر در گرمای جنوب
در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده هفته بیست 
وهشــتم رقابت های لیگ برتر در روز جمعه، تیم 
ذوب آهن مقابل تیم پــارس جنوبی قرار می گیرد. 
سبزپوشــان اصفهانی که روز ســه شــنبه مقابل 
شاگردان علی دایی بعد از ۱3 هفته بدون شکست، 
متحمل باخت دو برصفر در فوالد شهر شدند، برای 

رسیدن به جایگاه ششم جدول رده بندی به تمام 
امتیازات این دیدار خانگی احتیاج دارند. ذوب آهن 
در 3 هفته پایانی لیگ برتر به ترتیب باید به مصاف 
تیم های جنوبی پارس جنوبی جم، فوالد خوزستان 
و نفت مسجد ســلیمان برود؛ شاگردان منصوریان 
برای کســب جایگاه ششم باید با دســت پر از این 
بازی ها بیرون بیایند. خستگی بازیکنان از بازی های 

فشــرده ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آســیا از دالیل باخت این تیم مقابل تیم 
سایپا به شمار می رود؛ از این رو علیرضا منصوریان 
برای حفظ روند رو بــه جلوی تیمش در هفته های 
اخیر ترتیب اردوی سه روزه ای در عسلویه را داده تا 
با آمادگی بیشتری مهیای دیدار با شاگردان تارتار 

در این بازی شود.
ذوبی ها در هفته های اخیــر عملکرد قابل توجهی 
را از خود نشان داده بودند. آنها بعد از باخت مقابل 
تیم اســتقالل تهران در ۱3 بازی شــرکت کردند 
که در هیچ کدام از آنها شکســت نخوردند و موفق 
شدند تیم های بزرگی مثل پدیده و تراکتورسازی 
را در لیــگ و النصر و الوصــل را در لیگ قهرمانان 
شکست دهند تا هم از منطقه فانوس نشین جدول 
رده بندی جدا شــده و هم آماده صعــود به مرحله 

حذفی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا باشند.
در آن سو پارس جنوبی مدت هاست که حال و روز 
خوبی ندارد. طالیی پوشان جم در نیم فصل دوم تنها 
2 پیروزی به دســت آورده و 4 تساوی و ۶ شکست 
حاصل کار آنها در ۱۰ بازی دیگر بوده و با 2۹ امتیاز، 
در رده دوازدهم جدول جای دارند. شاگردان تارتار 
که مدت زمان زیادی است با مشکالت مالی دست 
و پنجه نرم می کنند، در هفته گذشــته دســت به 

اعتصاب زده و با حواشی زیادی روبه رو بودند.
ذوب آهن و پــارس جنوبی، 2 تیمی هســتند که 
فوتبال هجومی و رو به جلویی به نمایش می گذارند 
و توان 2 تیم در فاز هجومی باالست. حضور بازیکنان 
خالق و ســرعتی مانند محمدرضا حسینی، زبیر 
نیک نفس و ارسالن مطهری در ذوب آهن در مقابل 
محمد نوری، روح ا... سیف اللهی و ابراهیم صالحی 
در ترکیب پارس جنوبی، تــوان خط حمله 2 تیم 
را افزایش داده و شکل دهنده دوئل های جذابی در 

میانه میدان خواهند بود.
دیدار رفت دو تیم در فوالد شهر با برتری یک بر صفر 
پارس جنوبی به پایان رسیده بودند و حاال شاگردان 
منصوریان این فرصت را دارند تا انتقام شکســت 

دیدار رفت را از شاگردان تارتار بگیرند.

شش امتیاز شیرین در انتظار تیم های اصفهانی
  در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت های لیگ برتر؛  

  عکس روز

عیادت مهاجرانی، استیلی و کاشانی از حبیبی
حسن حبیبی پیشکسوت فوتبال ایران چندی پیش به دلیل بیماری در بیمارستان بستری 
شــد که اکنون مرخص شــده و در منزل خودش به ســر می برد. در همین راستا حشمت 
مهاجرانی »سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹78« به همراه حمید استیلی و حبیب 

کاشانی به منزل حبیبی رفتند تا از این پیشکسوت فوتبال عیادت کنند.

شفاف سازی نماینده تبریز درباره دستگیری فروزان و همسرش
با دستگیری محســن فروزان و همســرش، حاال خیلی ها به دنبال جزئیات این پرونده هستند و کمیته 
اخالق و فدراسیون فوتبال هنوز در این باره شفاف ســازی نکرده اند. در همین حال بیگی نماینده تبریز 
برای شفاف سازی این موضوع گفت: »خبر دستگیری محسن فروزان و همسرش صحت دارد. این دو در 
حال حاضر در بازداشت هستند. به هر حال بعد از شکایت باشگاه تراکتورسازی به خاطر موضوع شرکت 
آنها در شرط بندی برای بازی تراکتور و سپیدرود، مسئوالن وارد عمل شده و متوجه شدند واقعا موضوع 
شرط بندی بوده است.« ولی چطور ماجرای شرط بندی این دو افشا شده است؟ بیگی جواب داد: »بعد 
از بحث هایی که شد دســتگاه قضایی به پرونده ورود پیدا کرد. قرار بازداشت این دو صادر شد و حاال هم 
در بازداشت هستند.« قرار بازداشت آنها کجا صادر شد؟ بیگی گفت: »در دادسرای فرهنگ و رسانه. آنها 

مرجع رسیدگی به این پرونده بودند.«

تمجید المیادین از سردار آزمون
ســردار آزمون به درخشــش هایش در تیم زنیت همچنان ادامه می دهد و در لیگ فوتبال روســیه خوش 
می درخشد. رسانه عربی المیادین از سردار آزمون مهاجم ملی پوش زنیت سن پترزبورگ به تعریف و تمجید 

پرداخت.
 این رسانه در ابتدا نوشت: سردار آزمون به درخشــش هایش در تیم زنیت همچنان ادامه می دهد و در لیگ 
فوتبال روسیه خوش می درخشد. مسی ایرانی در بازی مقابل کریلیا 2 گل استثنائی به ثمر رساند و به برد 4 بر 
2 تیمش مقابل این تیم، کمک شایانی کرد. آزمون با 2 گلی که در این بازی به ثمر رساند ۱2 گله شد و خود را 
به صدر جدول گلزنان لیگ روسیه رساند. زنیت اکنون تیم صدر نشین جدول لیگ با 57 امتیاز است و با تیم 
دوم که لکوموتیو مسکو است، فاصله 8 امتیازی انداخته است. این درخشش ها در حالی است که آزمون از نیم 

فصل دوم زمستانی از تیم روبین کازان به تیم زنیت پیوسته است.

تیم ملی فوتسال در حالی که باید دیروز۱۱ اردیبهشت اولین تمرینات خود را در سال جدید در محل کمپ 
تیم های ملی برگزار می کرد؛ این تمرینات به خاطر شرایط مالی فدراسیون فوتبال لغو شد. فوتسال یکی 
از رشته های ورزشی پُر افتخار کشور است و تیم ملی ایران در حال حاضر در جایگاه سوم دنیا و اول آسیا 
قرار دارد. این تیم امسال باید در مقدماتی جام ملت ها همچنین مرحله نهایی و قهرمانی جام ملت های 
آسیا که انتخابی جام جهانی 2۰2۰ است، شرکت کند. این موضوع در حالی است که محمد ناظم الشریعه 
سرمربی تیم ملی فوتسال بارها در مصاحبه های خود گفته بود که سال ۹8 سالی پُرکار و شلوغ برای تیم 
ملی است و برنامه های این تیم را برای سال جدید به فدراسیون تحویل داده است و در این برنامه ها زمان 
اولین تمرین تیم ملی را روز چهارشنبه ۱۱ الی ۱۶ اردیبهشت در محل کمپ تیم های ملی اعالم کرده بود؛ 
اما متاسفانه تا به امروز اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی از سوی سرمربی این تیم اعالم نشده است؛ 
در حالی که همیشه چند روز قبل از برگزاری اردوهای تیم ملی، اسامی دعوت شدگان از سوی سرمربی 
تیم را سایت فدراسیون فوتبال به صورت رسمی رسانه ای می کرد، براساس شنیده ها و پیگیری هایی که 
انجام شده، ظاهرا این اردو از سوی فدراسیون فوتبال به دلیل شرایط مالی و بدهکاری این فدراسیون به 
زیر مجموعه های خود تعطیل شده است. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا باید اردوی تیم 
ملی آن هم در سالی شلوغ، پرکار و مهم که ما باید عالوه بر دفاع از عنوان قهرمانی در آسیا در انتخابی جام 
جهانی 2۰2۰ شرکت کنیم، آن هم با رقبای سرسخت آسیایی خود -که سرمایه گذاری بی حد و اندازه در 
این سال ها در فوتسال انجام دادند- اردوی تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال به دلیل مشکالت اقتصادی 
تعطیل شود؟ امیدواریم این فدراسیون به فکر قهرمانی آسیا و سومی دنیا نباشد؛ چون اگر اینگونه باشد 

همانند فوتبال ساحلی در همان مرحله اول مقدماتی جام ملت ها یا..... حذف می شویم.

به دلیل بی پولی، تمرینات تیم ملی تعطیل شد؛

 پول نیست، بروید خانه!

فوالد  فوتبال
خوزستان - 

پیکان

ساعت 
19:15

شبکه 
ورزش

فوتبال
آرسنال - 

والنسیا
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

آینتراخت فوتبال
فرانکفورت - 

چلسی

ساعت
23:30

سایت 
آنتن

پخش  زنده مسابقات

فوتبال
پارس جنوبی 

 جم -
 ذوب آهن

ساعت 
18

شبکه 
ورزش

فوتبال
آرسنال - 

والنسیا
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 12 

اردیبهشت

جمعه 13 
اردیبهشت

سمیه مصور
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 توجه بیشتر به گردشگری اصفهان
 در دستور کار میراث فرهنگی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

140 بقعه متبرکه اصفهان میزبان 
محافل انس با قرآن می شوند

یحیی قاسمی، رییس اداره امور قرآنی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار کرد: 
در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی 
اســامی با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب 
فرهنگی همچنیــن ایجاد فضــای معنوی در 
ماه مبارک رمضان و جذب اقشــار مختلف به 
برنامه های قرآنی، امسال نیز همچون سال های 
گذشته، محافل جزءخوانی و انس با قرآن کریم 
در قالب طرح ضیافت الهی در جوار بقاع متبرکه 
استان برپا می شود. وی افزود: در همین راستا 
و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، مراسم 
جزءخوانــی در ۱۴۰ بقعه متبرکــه و محافل 
انس با قرآن کریم در جوار حرم مطهر ۶۰ بقعه 
متبرکه و امامزاده عظیم الشأن با حضور قاریان 

بین المللِی کشوری و استانی برپا می شود. 

جشنواره ادبی زاینده رود 
برگزیدگان خود را شناخت

 آیین اختتامیه سومین جایزه ادبی دانشجویی 
زاینده رود، سه شــنبه دهم اردیبهشت ماه در 
تاالر شــهیدمرتضی آوینی دانشــگاه اصفهان 
برگزار شد. داریوش اســماعیلی دبیر جشنواره 
داستان دانشــجویی زاینده رود در این مراسم، 
گفت: پس از اعام فراخوان ۴۱۰ اثر به دبیرخانه 
این جشنواره رســید که شامل ۷۱ اثر در بخش 
ویژه، ۲۵۳ اثر در بخــش آزاد، ۷۶ اثر در بخش 
کوتاه و ۱۰ اثر در بخش دانشجویان ایرانی خارج 
از کشور بود. ۵۵ درصد شــرکت کنندگان این 
جشــنواره هم آقایان و ۴۵ درصــد هم خانم ها 
بوده اند. اســماعیلی با اشاره به اینکه ۵۸ درصد 
از شرکت کنندگان، دانشجویان دانشگاه دولتی، 
۱۷ درصد از دانشــگاه آزاد، ۹ درصد پیام نور، 
۷ درصد از دانشــگاه غیرانتفاعی و ۶ درصد از 
دانشگاه علمی کاربردی بودند، افزود: همچنین 
۴۷ درصد از این دانشــجویان شــرکت کننده 
در مقطع کارشناســی، ۲۹ درصــد در مقطع 
کارشناسی ارشد، ۱۶ درصد در مقطع دکتری و 
۴ درصد هم در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. 

شهردار اصفهان مطرح کرد:
پیشرفت پل اردستانی ۲ درصد 

جلوتر از برنامه
شــهردار اصفهان در حاشیه جلســه بررسی روند 
پیشــرفت پروژه های عمرانی شــهر که در محل 
سالن همایش های بین المللی امام خامنه ای برگزار 
شــد، اظهار کرد: علی رغم وجود مشکات، پروژه 
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی در 
موعد مقرر مورد بهره برداری قــرار خواهد گرفت. 
قدرت ا... نــوروزی افزود: مســیر حدفاصل پروژه 
تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی به 
سمت دولت آباد و جاده فرزانگان تا بهمن ماه تکمیل 
می شود و پکیج کاملی برای رفت و آمد شهروندان 
ایجاد خواهد شــد. شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
در پروژه تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شــهید 
اردستانی، اقدامات انجام شده تا قبل از نوروز امسال 
شــش درصد از جدول زمان بندی جلوتر بود و این 
عدد با توجه به تعطیلی ۱۷ روز ایام نوروز به دو درصد 
رسیده است. وی با اشاره به پروژه مجموعه پل ها و 
تقاطع غیرهمسطح نصف جهان در مجاورت کارخانه 
قند، گفت: پــس از انجام آییــن کلنگ زنی پروژه، 
اقدامات اجرایی در آن بــدون توقف در حال انجام 
است و پروژه ظرف مدت ۱۸ ماه مورد بهره برداری 
قرار می گیرد؛ البته اصاحات جزئی آن در جلســه 

مطرح شد تا اقدامات الزم انجام شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خبرداد:

بهره برداری از ابر پروژه شهر در 
نیمه نخست سال آینده

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد در پروژه ســالن 
همایش های بین المللــی امام خامنــه ای با چند 
پیمانکار برای اجرای پروژه های جدیدی همچون 
ســن متحرک، کنکورس و تجهیز پست های برق 
امضا شده اســت. ایرج مظفر با بیان اینکه بررسی 
مشــکات پیمانکاران با توجه به شرایط اقتصادی 
حاکم بر بازار انجام و در حال رفع اســت، افزود: تا 
نیمه نخست ســال آینده پروژه سالن همایش های 
بین المللی امام خامنه ای تکمیل خواهد شد؛ البته 
برای اجرای پروژه های تجاری و هتل هنوز اقدامی 
انجام نشده اســت. معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان تصریح کــرد: برای بهره برداری از ســالن 
اجاس، همکاری بخش خصوصی مورد نظر است 
تا ســرعت بهره برداری را باال ببریم در این راســتا 
شهرداری اصفهان از ســرمایه گذاران برای ساخت 
هتل و مراکز تجاری مرکــز همایش ها که به نوعی 
تکمیل کننده این پروژه است، دعوت به همکاری و 
مشارکت می کند. وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان 
با توجه به شــرایط موجود اقتصادی با استفاده از 
پتانسیل های نقدی و غیرنقدی، اماک، امتیازات 
و سازمان عمران تاش می کند پروژه های عمرانی 
بزرگ شهر اصفهان را با کیفیت مطلوب اجرا کرده 

و به پایان برساند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:
توجه بیشتر به گردشگری اصفهان 

در دستور کار میراث فرهنگی
فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اصفهان گفت: ظرفیت های 
گردشــگری متنوعی در شهرســتان های استان 
اصفهان وجود دارد که هر بخش قابلیت خاصی برای 
ســرمایه گذاری دارد و باید متناسب با استعداد هر 
منطقه، صنعت گردشگری توسعه یابد. وی اضافه 
کرد: در سال های اخیر حوزه گردشگری مورد غفلت 
واقع شده که سیاســت گذاری های جدید اداره کل 
در راســتای توجه مجدد به فرصت های مطلوب و 
اقتصادی این حوزه در تمامی بخش های اســتان 
بوده است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان ادامه داد: ۵۰ درصد گردشگران 
نوروزی امســال به شهرســتان های اصفهان سفر 
کرده اند که در نتیجه توجه بــه همین ظرفیت ها 
بوده و البته ما انتظار توزیع مسافر بیش از این را هم 
داریم. از آنجا که در در گذشته ۳۰ درصد از مسافران 
به شهرستان ها سفر می کردند، برنامه ریزی ها باعث 

تفاوت قابل توجه در توزیع گردشگر شده است.

شــنبه در حالی عباس رضایی شــامگاه ســه 
که پاسی از شب می گذشــت و به قول خودش به 
دلیل تراکم کاری و تعدد جلســات از ابتدای هفته 
تاکنون نتوانســته به منزل برود و باز هم به گفته 
خودش شــاید راه منزلش را دیگر پیــدا نکند، در 
جمع اعضای ادوار شورای اســامی شهر اصفهان 
سخنرانی صمیمی، دوســتانه و پر از نصیحت های 
خود را اینگونه آغاز کرد:آنچه امروز به عنوان نقاط 
ضعف یا قوت اصفهان وجود دارد، حاصل زحمات 
و دستاوردهای همه شما و ماست، مشکاتی چون 
ترافیک یا آلودگــی هوا و هر مشــکل دیگری که 
وجود دارد، به خاطر اشــتباهات همه افرادی است 
که روزی در این شهر و استان مسئولیت داشته اند 
و نباید کسی در مشــکات، خود را مبرا بداند. او از 
انتقادپذیری هم گفت و اعــام کرد: حداقل وضع 
انتقادپذیری در جامعه اصفهــان بهبود پیدا کرده 
و گاهی حتی خودانتقادی نیز که نشانه های واالی 
توسعه در یک فرد اســت، در حال رخ دادن است. 
اســتاندار اصفهان، اما درد دل هایــش را با »آب« 
آغاز کرد و گفت: امــروز، کلیدی ترین و مهم ترین 

مسئله اصفهان که فرای همه مسائل است، موضوع 
آب است؛ مســئله آب را به دور از جنجال و هیاهو 
دنبال می کنم؛ چراکه معتقدم موضوع آب در استان 
اصفهان و دنبال کردن آن، فقط موضوع آب نیست؛ 
بلکه جلوگیری از تخریب یک تمدن اســت؛ اما در 
این موضوع احساسی عمل نمی کنم، چون سال ها 
احساسی عمل کردیم و سودی ندیدیم. در موضوع 
آب، چراغ ها را خامــوش کرده ایم و چراغ خاموش 
پیش می رویم. رضایی تصریــح کرد: در تهران و در 
کنار مسئوالن عالی رتبه از آب صحبت می کنم و در 
ساختمان استانداری نیز روزی سه ساعت فقط برای 
آب تاش می کنیم؛ چراکه معتقدیم این مسئله فعا 
مهم ترین مسئله اصفهان است. وی تاکید کرد: امروز 
یک همدلی و همزبانی در موضوع آب ایجاد شده و 
میان استانداری و نمایندگان کاما هماهنگی وجود 
دارد، همین همدلی موجب تشــکیل ستاد احیای 
زاینده رود شــد، ســتادی که باید ۱۵ سال پیش 

تشکیل می شد؛ اما...
اســتاندار اصفهان گفت: برای بهبود وضعیت آب از 
همه ظرفیت های استان استفاده کردیم و امروز هم 
دســت فرمانمان در موضوع آب دست فرمان خوبی 
اســت و آرزو دارم که خبر خــوش آب را پس از این 

تاش ها در جمع مــردم اعام کنم و بــه این روز و 
اعام چنین خبر خوشی امیدوارم. رضایی در ادامه 
صحبت هایش، نصیحت گونه و پدرانه از اعضای ادوار 
شورای شــهر خواست تا از اعضای شــوراهای شهر 
استان های خوزستان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
دعــوت کنند و با یکدیگــر بارها جلســه بگذارند و 
تصمیم بگیرند، تعامل کنند و اعام کنند؛ همانطور 
که در سیل، اصفهانی ها نشان دادند که نامهربانی را 
با مهربانی پاســخ می دهند. وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش، از همه درخواســت کرد تا طرح های 
خود برای خــروج نقدینگی از جامعــه را روی میز 
بگذارند. اســتاندار اصفهان در جمع مدیران شهری 
۲۰ سال گذشــته اصفهان گفت: تا ســه ماه آینده 
ایرالین اختصاصی اصفهان تاســیس خواهد شد و 
برای قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران گام های 
موثری برداشته شده اســت و اصفهان از این منظر 
آماده حضور سرمایه گذاران از سراسر کشور و حتی 
دنیاســت. رضایی در پایان اما سخن خود را اینگونه 
تمام کرد که طی ۱۶ ســال گذشــته آهنگ رشــد 
اصفهان کاهش یافته و امروز این سوال به جد مطرح 
است که برای بازگشــت اصفهان به روزهای اوجش 

چه کنیم؟

 استاندار در آرزوی بازگشت اصفهان به روزهای اوج
 در جمع اعضای ادوار شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد:

استان اصفهان از جمله مناطقی است که به سبب 
وجود پتانســیل باال در این خصوص، در صورت 
توجه بیشتر می تواند میزان قابل توجهی از نیاز برق 
کشور را تامین کند. در همین راستا برای نخستین 

بــار در بین کان شــهرهای کشــور 
سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان، ایجاد نیروگاه خورشــیدی 
۵۰۰ کیلو واتی روی ســقف تنها یک 
تاالر در میدان مرکــزی میوه و تره بار 
شــهر را دســتور کار خود قرار داده و 
مقدمات اولیه احداث آن را فراهم کرده 
اســت. »محمد مجیری« مدیرعامل 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان در این باره گفت: 
پایان سال گذشته در میدان مرکزی میوه و تره بار 
برای ایجاد نیروگاه خورشیدی روی سقف تاالر ۲۶ 
این میدان اقدام شد تا با مشارکت بخش خصوصی 
محقق شود. ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلو 
واتی روی ســقف تنها یک تاالر در میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان برای نخســتین بار در بین 
کان شهرهای کشور اتفاق می افتد که شهرداری 
در این راستا وارد عمل شده است. مقدمات اولیه 
احداث این نیروگاه انجام و پس از اعام فراخوان و 
بررسی صاحیت متقاضیان، منتظر قرارداد سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با ســرمایه گذار بخش خصوصی هستیم. 
وی افزود: در میدان مرکزی میوه و تره بار همچنین 
در بخش توسعه تاالرهای میوه، ایجاد تاالر ۲۵ را 

در دســتور کار قرار داریم که مناقصه آن در حال 
برگزاری است و تا ۱۵ روز آینده کلنگ زنی پروژه 
انجام می شود و تا اوایل سال ۹۹ این پروژه بزرگ به 
بهره برداری می رسد. مجیری ادامه داد: در بخش 

شیات و آبزیان در میدان مرکزی میوه و تره بار، 
تاالر ۲۳ میدان مرکزی را به این امر اختصاص دادیم 
و تا پایان ســال در اختیار متقاضیان قرار خواهیم 
داد. وی عنوان کرد: به هر حال اصفهان قطب مرکز 
کشور است و روزانه از جنوب و شمال کشور آبزیان 
زیادی توسط فعاالن این بخش به میدان مرکزی 
میوه و تره بار آورده و از آنجا توزیع خرد در سطح 
شهر، استان اصفهان و حتی سایر استان های کشور 
انجام می شــود، از این رو مجموعه ای زیبا در این 
میدان احداث خواهد شــد. مجیری با بیان اینکه 
بودجه امسال سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان ۱۰۰ 
میلیارد تومان است، گفت: ۷۰ درصد آن به بخش 
عمرانی اختصاص یافته اســت. بعضی پروژه ها در 
سال گذشــته کلید خورده و باید امسال به اتمام 

برسد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری خبر داد:

 احداث نیروگاه خورشیدی ۵00 کیلوواتی برای نخستین
 بار در کشور

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در 
ایستگاه های اتوبوس شــهری اصفهان همواره 
تبلیغات شهری به صورت مستمر در قالب چاپ 

و نصب بنر انجام پذیرفته است؛ اما در دوره آخر 
مربوط به این تبلیغات که در مهرماه شاهد آن 
بودیم، تصمیم گرفته شد تا از چاپ و نصب این 
تبلیغات صرف نظر و از رسانه های جایگزین بهره 
ببریم. مرتضی رشیدی افزود: در این راستا پنج 
هزار متر مربع بنر راکه بــه صورت ماهانه چاپ 
می شــد، از چرخه چاپ و نصب خــارج کردیم 
تا از آلودگی های زیســت محیطی ناشی از این 
مواد جلوگیری شود. معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
با اشــاره به مذاکرات و توافقات زیست محیطی 
انجام شــده بین شــهرداری اصفهان و ســایر 
نهادهای متولی در موضوع حفظ محیط زیست 
گفت: بر اســاس مذاکــرات انجام شــده بین 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شهر، ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و 

اداره کل محیط زیست استان اصفهان و امضای 
تفاهم نامه بــه جهت گســترش تعامات چند 
جانبه، اقدامات فرهنگی و آموزشی چشمگیری 
در راســتای حفظ محیط زیســت و جلوگیری 
از تخریب آن اجرایی خواهد شــد. 
وی یادآور شد: در سال گذشته نیز 
تاش های مستمری به جهت تشویق 
شهروندان به استفاده هر چه بیشتر 
از امکانات حمل و نقل عمومی انجام 
گرفت که اجرای تبلیغات شــهری 
با مضمون اســتفاده بیشتر از حمل 
و نقل عمومی در راســتای کاهش 
آلودگی هوا و اجرای ویژه برنامه های 
شهری با محتوا و مضمون آموزشی نمونه هایی 
از این تاش ها بوده است. رشــیدی ادامه داد: 
اجرای مانور شــهری »نه بــه خودروهای تک 
سرنشین« همزمان با آغاز سال تحصیلی، توزیع 
کتابچه های آموزشــی در ایســتگاه های مترو 
و اتوبــوس، اجرای تبلیغات شــهری با موضوع 
تشویق شــهروندان به گســترش فضای سبز و 
پرورش گل و گیاه در محیط های مسکونی و ارائه 
آموزش های مثمرثمر در ویژه برنامه ها با هدف 
اصاح الگوی مصرف انرژی در خانه و محل کار 
از جمله اقدامات انجام شده است. وی با اشاره به 
اقدامات ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در هفته درختکاری افزود: در 
اسفندماه و همزمان با هفته درختکاری تمامی 
مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان شاهد اجرای ویژه 

برنامه های متعدد و متنوعی بود.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

 جلوگیری از چاپ ۵ هزار مترمربع بنر در راستای
 حفظ محیط زیست

احمد امینی نیک – سرپرست شهرداری نیاسر

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم- نوبت اول
با توجه به اینکه شهرداری نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 
۴/۳۱۸ مورخه ۹۵/۸/۱۷ و ۴/۸۸/ش مورخه ۹۶/۳/۲۴ شورای اسامی شهر، 
نسبت به فروش ۲ قطعه زمین به شــماره پاک های ثبتی ۳۷۲۸ و ۳۸۱۶ 
فرعی از ۳۵ اصلی، تفکیکی از پاک اصلی ۳۴۲۳ واقع در شهرک باغ ویایی 

باغشهر نیاســر بر اساس قیمت پایه کارشناسی شــده از طریق مزایده اقدام 
نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز جهت 
دریافت اسناد و مدارک به شــهرداری )امور پیمان ها( مراجعه نمایند. ضمناً 

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
م الف: 453345

بسته حمایتی تاکسیرانی به ۵ هزار راننده رسید
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح بسته حمایتی با پیگیری 
سازمان تاکسیرانی، شهرداری اصفهان و با مصوبه شورای اسامی شهر در حال اجراست و توزیع الستیک های 
رایگان طبق وعده آغاز شده است. هادی منوچهری افزود: تا کنون ۱۰ هزار حلقه الستیک بین پنج هزار راننده 
دارای خودروی مجهز به سامانه هوشمند تاکسی شهر اصفهان توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح 
بسته حمایتی از رانندگان تاکسی با این ابعاد و کیفیت در تاریخ سازمان تاکسیرانی سراسر کشور بی سابقه است. 

زینب ذاکر

گفتــه  اصفهــان  اســتاندار 
اصفهانی ها بایــد مهربانی خود 
را در ماجرای آب و در رابطه با استان های همجوار 
که بعضا علیــه اصفهان موضع گیــری هایی هم 
داشته اند، نشان دهند: »اعضای ادوار شورای شهر 
از اعضای شوراهای شهر اســتان های خوزستان، 
یزد و چهارمحــال و بختیاری دعــوت کنند و با 
یکدیگر بارها جلســه بگذارنــد و تصمیم بگیرند، 
تعامل کنند و اعام کنند؛ همانطور که در ســیل، 
اصفهانی ها نشان دادندکه نامهربانی را با مهربانی 

پاسخ می دهند.«
نگاهی به مصاحبه ها و موضع گیری های مسئوالن 
اســتان همجوار)بــه طور مشــخص چهارمحال 
و بختیــاری( و کمــی آن ســوتر، خوزســتان، 
مصاحبه هــای تند و تیــزی علیــه مدیریت آبی 
اصفهــان داشــته انــد. در تــازه ترین فــاز این 
موضع گیری ها، ماجرای تونل گاب ۲ مطرح شده 
که به عقیده نمایندگان اســتان همســایه، باعث 
خشک شدن چهارمحال و سیراب شدن اصفهان 
می شود. نمایندگان استان اصفهان و به ویژه یکی 
دو تن از آنها نیز در سال های اخیر، مواضع تندی 
علیه مدیریت آبی در اســتان های همجوار مطرح 
کرده اند. موضع گیــری ها ادامــه دارد و نه تنها 
مشکلی را حل نکرده که بر مشــکات نیز افزوده 
است. اقدامات عملی چشــمگیر و قابل ذکری هم 
صورت نگرفته است. پروژه های آبی یا نیمه کاره 
رها شده یا کا متوقف شده یا در گیر و دار همین 
قســم مصاحبه ها و موضع گیری ها، تکلیف آنها 
مشخص نیســت. یکی از نمایندگان چهارمحال 
می گوید:» اراده ای وجود دارد که تا آنجا که ممکن 
است از منابع آبی ما برای توسعه اصفهان استفاده 
شود و بدون شــک تصمیم گیری با منطق و علم 

کارشناسی، مشکات را قابل حل می کند.«
نماینده اســتان اصفهان در مجلــس هم گفته: 
»اگر برداشــت های زیاده خواهانه باالدســت در 
چهارمحال و بختیاری ادامه پیدا کند، اصفهان تنها 
تا مرداد آب خواهد داشت...آب اصفهان در مسیر 
و در اســتان چهارمحال و بختیاری گم می شود. 
این آب را با پمپ های متعــدد به کوه ها می برند و 
درخت های میوه را آبیاری می کنند که در شرایط 
بحرانی موجود بر اساس مصوبات شورای کارگروه 

ملی ســازگاری با کم آبی باید تنها یک بار در ماه، 
تنها به منظور جلوگیری از خشــکیدن درختان 

آبیاری شوند.«
نمایندگان خوزستان هم در مجلس دست به کمر 
مقابل رییس جمهور ایستادند و تهدید کردند که 
اجازه نمی دهند حتی یــک قطره از آب کارون به 

فات مرکزی اصفهان بیاید! 
با این حــال برآورد موضع گیری کلی مســئوالن 
اســتان در قضیه آب، نشــان می دهد نصیحت 
اســتاندار حتی مدت ها پیش از ورود او به استان 
اصفهان جنبه عملی به خود گرفته است. اصفهان 
که به عنوان »معین« اســتان های دیگر و به  ویژه 
همســایگان شــناخته می شــود و در حوادث و 
پیشامدهای گوناگون از زلزه گرفته تا سیل و البته 
در بحث دفاع از حرم و حریم و ایجاد امنیت برای 
مرزهای این کشــور دوست داشــتنی همواره در 
خط مقدم بوده اســت، در این سال ها و به موازات 
شــدت گرفتن تنش های آبی، تاش کرده اند تا 
رعایت حرمت همسایگی را بکنند و هیزم به آتش 
اختافــات نریزند. در خوزســتان و چهارمحال و 
بختیاری، نشست ها و جلسات مختلفی با موضوع 
وضعیت آبی برگزار می شــود کــه در عمده این 
جلسات، صحبت های تندی علیه مدیران اصفهان 
و مدیریت اصفهانی در حوزه آب مطرح می شود. 
شاید بهتر است به جای توصیه و دعوت به وحدت، 
اقدامات عملــی موثرتری برای حل مناقشــه ای 
که  ادامه دار شده، داشــته باشیم. مردم اصفهان، 
چهارمحال و خوزســتان از قضا قرابت و نزدیکی 
بسیاری به یکدیگر دارند. اصفهان شهردوم بسیاری 
از خوزســتانی هاســت. پیوند دیرینه اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری در حوزه های گوناگون هم 
که نیازی به توضیح و تفســیر ندارد. این مدیران 
این استان ها هســتند که باید اجازه ندهند »آب« 
باعث تنش روی »خاک« شــود. خاکی گوهرخیز 
با مردمانی که برای یکدیگر جان می دهند و البته 
استاندار درســت می گوید: یک نمونه اش همین 
ســیل اخیر و فوج فوج مهربانی و سیل حمایتی 
که دیدیم. حرف حمایت که شد، اصفهان در صف 
اول بود؛ صف اول کمک رسانی. اگر برای اصفهان 
نیز مشکلی پیش بیاید، شک نداریم همسایه ها به 

کمک می آیند. ما برآن عهد که بستیم، هستیم.  

استاندار اصفهان گفته که اصفهانی ها، نامهربانی را با مهربانی پاسخ بدهند؛
ما برآن عهد که بستیم، هستیم
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر کس از دسترنج خود خورد، روز قیامت 
در شمار پیامبران است و پاداش ايشان را 

می گیرد .
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یادداشت

عالقه به کتــاب و خوانــدن آن، یکــی از معیارهــای مهم 
اندازه گیری فضــل و معرفت انسان هاســت. در جهان امروز 
شــاهد هســتیم که رســانه ها و امکانات گوناگون فرهنگی 
در حال افزایش هســند؛ اما هرگــز از ارزش و منزلت کتاب 
کاســته نمی شــود و کتاب همچنان مانند یک خورشید در 
حال درخشش اســت. حق اســت که می گویند فاصله  میان 
حق و باطل به همان اندازه بستن و گشودن یک کتاب است. 
باعث افتخار است که در فرهنگ و باورهای دینی ما در آیین 
مقدس اسالم، کتاب تا جایی باارزش است که خداوند منان، 
محبوب ترین و آخرین معجزه  فرستاده اش را کتاب قرار داده 
است که سرآمد همه  کتاب هاســت. همچنین توجه به تاریخ ، 
شمار کتاب ها و کتابخانه ها در عصر شکوفایی تمدن اسالمی و 
تالش دانشمندان برای آفرینش آثار باارزش، همه نشانگر این 
است که از دیرباز کتاب نزد ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده است. کتاب، نقش برجسته، حساس و سازنده ای دارد که 
این امر نتیجه  تالش زیاد بشــر در طول تاریخ برای گسترش 
ارزش دانش و فرهنگ مکتوب است. کتاب خوب و تاثیرگذار 
کتابی اســت که دســت کم به یکی از ســوال ها و نیازهای 
مخاطبانش پاســخ قانع کننده بدهد. اگر کتاب این ویژگی را 
داشته باشد، به عنوان اثری ماندگار و تاثیرگذار در طول تاریخ 
باقی می ماند. با آن که روان شناسان از کتاب درمانی برای ایجاد 
انگیزه در میــان نوجوانان و تقویت احســاس اعتماد به نفس 
بسیار سخن گفته اند، آمار موجود نشان می دهد سرانه مطالعه 
در ایران فقط چند دقیقه است و بیشتر اوقات دانش آموزان در 
کارهایی غیر از مطالعه صرف می شود. البته در این بین بهای 
کتاب ها بی تاثیر نیست و باالبودن قیمت کتاب ها باعث پایین 
آمدن میزان مطالعه در بین همگان شده است. آمار و بعضی از 
گزارش ها چنین نشان می دهد که هر ایرانی در هر 1892 روز، 

یک کتاب می خواند.
 دختران ایران 5 دقیقه و پســران 3 دقیقه به خواندن کتاب 
غیردرسی می پردازند، در حالی که همین نوجوانان و جوانان 
178 دقیقه از اوقات فراغت خــود را بدون برنامه می گذرانند 
و مابقی را به امور شخصی اختصاص می دهند. در حال حاضر 
براساس آمار موجود، حدود 1775 کتابخانه با 15 میلیون جلد 
کتاب در کشور ما وجود دارد. براساس استاندارد بین المللی، 
کشــور ما به 14 هزار کتابخانه و 140 میلیون جلد کتاب نیاز 
دارد و از هر 10 ایرانی تنها یک نفر یک جلد کتاب خریداری 
می کند. این مسائل باعث شده تا ایران با وجود برخورداری از 
سابقه  طوالنی فرهنگی، جایگاه شایسته ای در میان کشورهای 

جهان نداشته باشد.
 دراین روزهایی که نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران برپا 
شده فرصت مناسبی پیش آمده تا درباره ارزش بی اندازه کتاب 
و کتاب خوانی فکر کنیم و تصمیم بگیریــم از این پس به آن 
بی اهمیت نبوده و خود را از این نعمت باارزش محروم نکنیم. 
وظیفه  همه  ما به خصوص مسئوالن و انسان های فرهیخته این 
است که برای گسترش و تقویت هر چه بیشتر مسئله  کتاب و 
کتاب خوانی تالش کنیم. خالصه اینکه کاری کنیم که کتاب 
همه جا، برای همه کس و در همه وقت به اندازه  فراوان یافت 
شــود و هیچ کس در هیچ جا بهانه ای بــرای نخواندن کتاب 

نداشته باشد.
 من یار مهربانم زیبا و خوش بیانم/ گویم سخن فراوان با آن که 
بی زبانم /من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم/ هر مشکلی که 
داری مشکل گشای آنم/ پندت دهم فراوان من یار پند دانم/ از 

من مباش غافل من یار مهربانم.... عباس یمینی شریف

نیابی هم نشینی چون کتاب

عارفه امامی

عکس روز

دوخط کتاب

داشــتن، »دندان« آدم 
اســت، دنــدان جلویی 
که هنگام لبخند برق 

می زند!

»طالیی کوچک«
دیل کارنگی

داشــتن،  دوســت 
»دندان« آدم است!

داشــتن  دوســت   
عضوی از بدن است. 
درست است که همه 
فورا بــه فکر»قلب« 
مــی افتنــد ولــی من 
می گویم که دوست 

»برج آگورا« بزرگ ترین ساختمان مســکونی در شهر تایپه است. این  برج در 
زمینی به مساحت 42 هزار و 335 مترمربع و در 20 طبقه بنا شده و باشگاه های 
تفریحی روی بام، استخر، امکانات ورزشی، پارکینگ طبقاتی، هتل پنج ستاره 
»باغ آگورا« و 42 آپارتمان مجلل را شامل می شود. این ساختمان سازه ای شبیه 
به ساختار دوتایی دی ان ای اســت و از دو بخش مارپیچ که دور هسته مرکزی 
ثابتی می چرخند، تشکیل شده اســت.هر طبقه با زاویه 4/5 درجه چرخش 
می کند و با هر چرخش به ساکنان هر دو بخش زنجیره مارپیچ اجازه می دهد 

که از چشم انداز تماشایی رو به آسمان خراش تایپه 101 استفاده کنند.

برج عجیبی با الهام از DNA در تایوان

نویسنده کتاب بینوایان به  مدت پانزده ســال در دوره امپراتوری ناپلئون سوم 
در خانه ای وســط دریای مانش زندگی کرد. این خانه که خودش حال و هوای 
رمان های سبک رمانتیسم است شــامل مجموعه ای شــگفت انگیز از صنایع 
دستی ارزشمندی می شــود که بعضی از آنها را خود نویسنده فرانسوی ساخته 
اســت. این ویال  در جزیره گریزین در دریای مانش قرار دارد .هوگو که به  دالیل 
سیاسی در دوره حکومت ناپلئون سوم به این جزیره تبعید شده بود بسیاری از 
 معروف ترین آثارش را در این ویال نوشت که از آن جمله می توان به مجموعه اشعار 

»افسانه قرون« و رمان های »بینوایان« و »رنجبران دریا« اشاره کرد.

خانه ای که به نظر می رسد رمان باشد!

ترسناک ترین پل های جهان )3(
 در میان پل های فراوانی که در جهان وجود دارند،  تعدادی از آنها به قدری عجیب و ترسناکند که هیچ کس جرات پا گذاشتن روی آنها 

را ندارد.در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی تعدادی از ترسناک ترین پل های ساخته شده در جهان بپردازیم. 
 ۷- پل Walk of Faith, Tianmen Mountain)چین(: اگر همین االن  به عکس این پل نگاه  کنید، سرگیجه می گیرید

 چه برسد که روی آن راه بروید! پلی که از ارتفاع 1430 متری آویزان اســت. پیاده روی روی آن با طول تنها ۶1 متری طوالنی به نظر 
نمی رســد، اما منظره ای که می بینید، نفس گیر اســت. هر کس که از روی این پل عبور می کند باید پوشــش های مخصوصی را روی 
کفش هایش بپوشد و هدف نه تنها ایمنی بلکه فقط این است که شیشه ها تمیز بمانند! پس اگر واقعا جگر دارید، این ماجراجویی چیزی 

است که به آن نیاز خواهید داشت.
 ۸- پل Eshima Ohashi)ژاپن(:این پل بزرگ ترین پل فوالدی در ژاپن است. ســازه این پل به طور باورنکردنی از هر دو طرف

 دارای شیب زیادی اســت و در نگاه اول ممکن اســت تصور کنید که ماشــین های معمولی قادر به باال رفتن از این پل نیستند! دلیل 
این شــیب زیاد این اســت که کشــتی ها غول پیکر بتوانند از زیر این پل عبور کنند. ارتفاع پل تقریبا 44 متــر و طول آن 1۶00 متر 
 است. تصور کنید که در یک هوای طوفانی با باران شدید در حال عبور از این پل هســتید! مطمعنا برای سال ها کابوس شب های شما

 خواهد بود!
۹- پل Storseisundet)نروژ(:مردم محلی به این پل» پل مست« می گویند. طول آن تنها 259 متر است؛ اما خمیدگی هایش 
هنگام نزدیک شدن به پل این تصور را ایجاد می کند که انگار پل از وسط تمام می شود! با این حال این فقط یک تصور به خاطر خطای دید 

است. از طرف دیگر عبور از این پل در هوای بارانی می تواند کامال خطرناک باشد و این مورد دیگر شوخی نیست!
۱۰- پل Seven Mile)آمریکا(: ساخت این پل در سال 1912 به اتمام رسید و تا سال 1935 و زمانی که سونامی خسارات شدیدی به 

آن وارد کرد، مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه تنها عابرین پیاده و دوچرخه سواران می توانند از پل قدیمی تر استفاده کنند.

وبگردی

 پسر جوان تایلندی که مدت ها دچار اختالل خواب شــده بود و هرروز صبح با 
خواب آلودگی به ســر کار می رفت، تصمیم گرفت دوربین مدار بسته ای در اتاق 
خوابش کار بگذارد تا علت را پیدا کند. او با بررســی فیلم ها متوجه شد، گربه ای 
که نگهداری می کند شــب ها به ســراغش می آید و بعد از اینکه مطمئن شد او 
خواب است، از صورتش به عنوان تخت خواب استفاده می کند و روی صورتش 
 می خوابد! تصاویر دوربین مداربسته او هزاران بار در شبکه های اجتماعی منتشر

 شده است.

گربه خوش خواب!

 قدردانی فرزند سیدحسن نصرا...
 از خواننده انقالبی

خواننده موسیقی انقالبی با اشــاره به تازه ترین فعالیت های 
خود در عرصه موسیقی از اجرای یک برنامه ویژه در همایش 
بین المللی شهدای جهان اســالم با حضور دختر سید حسن 
نصرا... خبر داد. محسن توسلی ضمن اعالم این خبر گفت : طی 
روزهای گذشته مراسمی با عنوان »همایش بین المللی شهدای 
جهان اسالم« با حضور تعدادی از خانواده های شهدا و فعاالن 
عرصه مقاومت اسالمی برگزار شد که بنده افتخار داشتم در 
حضور این خانواده های ارجمند و مهمانان ویژه برنامه از جمله 
دختر سید حسن نصرا... و دختر حاج قاسم سلیمانی و خانواده 
شهید رکن آبادی قطعاتی از آلبوم عربی اخیرم را اجرا کنم.

وی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجهی که برای من تبدیل به 
خاطره ای بسیار ارزشمند و به یاد ماندنی شد، امضای قدردانی 
کارت پستال ویژه مراسم مزین به عکس سید عباس موسوی، 
دبیرکل ســابق حزب ا... لبنان و همسرش توسط دختر سید 
حسن نصرا... بود که این لطف یکی از ارزشمندترین هدایایی 

است که تاکنون دریافت کردم. 
در این متن آمده است: »جانب االَخ محسن توسلی نسئال ا... 

کم التوفیق«.

شکوای سبز
کتاب »شکوای سبز«  نوشته مهدی شــجاعی است که انتشارات 
نیستان آن را منتشرکرده اســت. این کتاب، دریافتی است از سه 
مناجات عرفه،  ندبه و شعبانیه. با وجود اینکه ترجمه های متعدد و 
متفاوتی از ادعیه ماثور تاکنون منتشر شده است، وجود متنی که 
مخاطب با خوانش آن جدا  از روبه رو شدن به کلمات و عبارات معادل 
متن عربی دعا، در درون خود حس و شــور عارفانه دعا را نیز لمس 
کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر بسیاری از 
ترجمه های موجود از ادعیه به دلیل قائل بودن به قداســت برای 
متن این اذکار، به ترجمه تحت اللفظی بســنده کرده اند؛ در حالی 
که سیدمهدی شجاعی در کتاب »شــکوای سبز« تالش کرده در 
کنار وفاداری به اصل متن دعا و معنای حقیقی آن، زبان روایی خود 
را شکل و شــمایلی عارفانه و آهنگین داده و ترجمه ای متفاوت و 

تاثیرگذار، پیش روی مخاطب خود بگذارد.
 نویسنده در زیر عبارت »متی نعادیک و نراوحک فنقر عینا« از دعای 
ندبه می نویسد: کی می شود صبح ناشتای چشم هایمان را به نگاه تو 
بگشاییم؟ کی می شود شام تصویر تو را به قاب خواب هایمان ببریم؟ 
کی می شود شب و روزمان در فضای ظهور تو بگذرد؟ کی می شود 
عطر ظهور تو در شامه جهان بپیچد؟ کی می شود صدای گام های 

آمدنت در گوش هستی طنین بیندازد؟

رمان نویسی، نیازمند حرف هایی از جنس 
مردم است

جشن امضای کتاب نفس، در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران 
برگزار شد و نویسندگان و منتقدان ادبی طی نشستی در حاشیه 
این برنامه به بررسی وضعیت رمان نویسی در کشور پرداختند. 
وجیهه سامانی، از داستان نویسان کشور و منتقد ادبی گفت: در 
مورد ژانر رمان »نفس« باید بگویم این کتاب، زندگی نامه داستانی 
اســت که دارای قدمت زیادی در ادبیات داســتانی دنیاست. از 
زندگی نامه داستانی در دوره ای در کشورمان غفلت شد تا اینکه 
طی یک دهه اخیر آثار خوبی را در این ژانر در ادبیات دفاع مقدس 
می بینیم. به گفته این نویســنده، این کتاب هــا چون مبتنی بر 
واقع نمایی است و نه تخیل، می تواند تاثیرگذاری زیادی نیز روی 
مخاطب داشته باشد.این نویسنده گفت: اگر در داستان نویسی به 
دنبال گرفتن جوایز و جشنواره ها باشیم، دیگر آثار مخاطب پسند 
نخواهد شد. جای خوشــحالی دارد که نویسندگانی مثل بهزاد 
دانشــگر، مخاطب را فراتر از جوایز می دانــد و حرفی را می زند 
که از جنس نیازهای مردم باشد. ســامانی تصریح کرد: خواندن 
کتابی مثل »نفس« در قامت زندگی نامه، به نظرم می تواند برای 
مخاطبان ایجاد تجربه کند؛ تجربه ای که به مخاطب در زندگی 

واقعی خودش نیز کمکی جدی خواهد کرد. 

دیدگاهخبرکتاب

بزرگ ترین فرش 
الله جهان

بزرگ تریــن فرش گل 
الله جهان در ابعاد هزار 
و چهارصد و شصت متر 
مربع به همت شهرداری 
استانبول برای پنجمین 
سال متوالی در میدان 
سلطان احمد استانبول 

دایر شد.

اینستاگردی

 فینالیست های برنامه عصر 
جدید در کنار مردم سیل زده

شبنم مقدمی و خانواده اش در سریال »هیوال«

دنیای آرام »هدی زین العابدین«

احسان علیخانی، با انتشار عکسی از حضور 
فینالیست های برنامه عصر جدید در مناطق 
ســیل زده پلدختر خبر داد. آنهــا عالوه بر 
حضور در این منطقه  برنامــه هایی را برای 

مردم سیل زده اجرا کردند.

شــبنم مقدمی با انتشــار 
این عکس نوشــت: عکس 
خانوادگــی مــا، خانــواده 
»شــرافت«،به بهانه پخش 
اولین قســمت از مجموعه 
»هیوال«، در شبکه نمایش 

خانگی.
پی نوشــت : در خانواده ما، 
نسل اندر نسل،شــرافت از 
نان شــب مهم تر و واجب تر 

است... ما فقیر، اما بسیار شرافتمندیم! سرمان برود، شرافت مان جایی نمی رود!
می گین نه ؟ ببینین تا قضیه دست تون بیاد.

هدی زین العابدین با انتشار این 
عکس نوشت: چشــمی که دائم 
عیب های دیگــران را ببیند، آن 
عیب را به ذهــن منتقل می کند 
و ذهنــی که دائما بــا عیب های 
دیگــران درگیر اســت، آرامش 
ندارد، درونش متالطم و آشفته 
است.در عوض چشــمی که یاد 
گرفته است همیشــه زیبایی ها 

را ببینــد، اول از همه خودش آرامش پیدا می کند. چون چشــم زیبابین 
 عیب های دیگران را نمی بیند و دنیای درونش دنیای قشنگی هاســت...

 گرت عیب جویی بود در سرشت/ نبینی ز طاووس جز پای زشت
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