
برای دومین بار پیاپی؛
ذوب آهن اصفهان، تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی را کسب کرد
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  اشک پیازکاران درآمد 
  وقتی بی توجهی دولت نسبت به کشت پیاز درغرب استان اصفهان، خسارت زا می شود؛

 58 درصد طالق ها در اصفهان توافقی است؛

میانبر جدایی
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توسعه و رونق متروی اصفهان 
با اجرای تعهدات دولت

شهردار اصفهان در جریان مراسم بازدید 
رییس کل بانک مرکزی از خط دوم قطار 

شهری مطرح کرد:

7

 هنوز خبری از قرعه کشی لیگ برتر 
نیست؛

 دودی که  به چشم
 تیم های اصفهانی می رود

 کاشان
 به دمای ۴۷ درجه رسید

 کارشناس مسئول پیش بینی هوای
 استان اصفهان:

5
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 وقتی تکمیل سامانه  دوم آب رسانی اصفهان 
در کش و قوس بی توجهی وزارت نیرو مانده است؛ 

نان شبی که واجب شمرده نمی شود!
در شرایطی که بارش های خوب امسال، نوید بخش روزهایی بدون نگرانی بابت 
قطع و افت فشار آب بود؛ اما هنوز زمان زیادی از شروع روزهای گرم سال نگذشته 
بود که بار دیگر افت فشار آب به دغدغه اصلی شهروندان اصفهان تبدیل شد؛ دغدغه ای که به گفته 
مسئوالن استان بیش از آن که به میزان بارش ها وابسته باشد معلول عدم تکمیل سامانه دوم آب 

رسانی اصفهان است؛ سامانه ای که کمبود اعتبار روند اجرای آن را به مخاطره انداخته است...

صفحه   7

مجله بخونیم؛
مجله خوندن به آدم حس زنده 
بودن می ده چون مطالبش 

به روز  و ملموسه  !

فیلم های کوتاه اکران تیرگان
سیتی سنتر اصفهان

کنسرت گروه سون
27 تیرماه

سالن سیتی سنتر

گالری گذار
تذکار

2۱ تیر  الی ۱۱ مرداد

در هشتمین دوره آیین تقدیر از ســرآمدان روابط عمومی ایران، روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان، تندیس زرین دریافت کرد.

 عصر روز سه شنبه 25 تیرماه در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان 
روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از اســتادان دانشگاه، مدیران و 
صاحب نظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، 
از روابط عمومی های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین 

تقدیر به عمل آمد.
در این همایش که به همت موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار 
شــد، پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور بر اساس مدل تعالی 
تخصصی شده در روابط عمومی شــامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ۸۱ 
شــاخص فرعی، روابط عمومی های سرآمد در ســه سطح زرین )کسب 
حداقل ۷۰۰ امتیاز(، سیمین )کسب امتیاز بین ۶5۱ تا ۷۰۰(  و بلورین 
)کسب امتیاز بین 55۰ تا ۶5۰( معرفی شدند.پس از اعالم بیانیه هیئت 
داوران، روابط عمومی ذوب آهن که در ارزیابی های صورت گرفته باالترین 
امتیاز ارزیابی  را کسب کرده بود، به عنوان روابط عمومی سرآمد )تثبیت 

سرآمدی( معرفی شد و  تندیس زرین دریافت کرد.
هدف این همایش، توسعه سرآمدی در حوزه روابط عمومی، ارائه مشاوره و 
کمک به تقویت مستمر شاخص های سرآمدی در روابط عمومی و معرفی و 

تقدیر از روابط عمومی های سرآمد عنوان شده است. 
گفتنی است مدل تعالی ســازمانی EFQM یک استاندارد اروپایی است 
که به عنوان ابزاری قوی برای ســنجش میزان اســتقرار سیستم ها در 
ســازمان های مختلف به کار گرفته می شــود.معیارهای اصلی انتخاب 
روابط عمومی سرآمد شــامل »مخاطب گرایی«، »مدیریت فرآیندی«، 
»مسئولیت اجتماعی«، »توسعه ســطح همکاری و مشارکت با محیط 
پیرامون«، »یادگیری و بهبود مستمر«، »تجهیز و نوسازی منابع انسانی«، 
»نتیجه گرایی« و »رهبری و مدیریت« بودند.در این همایش یاد مرحوم 
هوشنگ عباس زاده، استاد پیشکسوت روابط عمومی،  گرامی داشته شد 
و از سوی روابط عمومی ذوب آهن، هدیه ای به رســم یادبود به خانواده 
ایشان تقدیم شد. دکتر دارابی مدیر کل استان های صدا وسیما  نیزدر این 

مراسم در خصوص روابط عمومی هوشمند سخنرانی کرد.

تقدیر سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان از شرکت گاز استان

 ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان از تالش خالصانه و مساعدت شرکت 
گاز استان اصفهان در برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۴۰۰ شهید خط شکن شهرستان 
فالورجان، با اهدای لوح، تقدیر و تشــکر کرد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، درپی 
دریافت این لوح تقدیر، ضمن تشکر از زحمات همه جانبه سپاه در تمام عرصه های فرهنگی 
و امنیتی، بیان داشت: بی شــک امنیت و آرامش ایران اسالمی، مرهون ایثارگری و از جان 
گذشتگی شهدای این مرز و بوم است و باید تا می توان این جایگاه را قدر دانست.مهندس 
علوی، گفت: احترام به مقام شامخ شــهید و تکریم خانواده های این ایثارگران، جلوه ای از 
قدرشناسی مردم نسبت به آنهاســت که تقویت این فرهنگ و تبیین آن در جامعه، امری 
واجب و مهم به شمار می رود و دستگاه ها و مقامات دولتی و لشکری باید در این میان نقش 
سیاستگذاری و پشــتیبانی داشته باشــند.وی، با افتخار به وجود ۱۰ شهید و ۱۶۷ جانباز 
ایثارگر و آزاده درخانواده شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: اگرچه زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شهدا نباید به برگزاری کنگره ها و آیین های بزرگداشت خالصه شود؛ اما این 
برنامه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین این مهم برای نسل جوان از اهمیت باالیی 

برخوردار است و باید در برگزاری آن اهتمام جدی به کار گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، خاطر نشان ساخت: این شرکت طی سال های اخیر 
به مسئولیت های اجتماعی خود در هر حوزه ای به ویژه، فرهنگ ایثار و فدا کاری توجه کرده 
و به لطف خداوند متعال در جهت اجرای برنامه های ملی و مذهبی اقدامات شایســته ای 

داشته است.

دریافت لوح و تندیس زرین توسط 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان در هشتمین دوره آئین تقدیر 
از سرآمدان روابط عمومی ایران را 

تبریک می گوییم. 
روزنامه زاینده رود
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در حالی که مناقشــه لفظی میان ایران و انگلیس 
 بر ســر نفتکش توقیف شــده ایــران در آب های 
جبل الطارق همچنان ادامــه دارد، خلیج فارس و 
تنگه هرمز همچنان در فضاسازی این اقدام بریتانیا 

در جوی ملتهب به سر می برد. 
پس از انتشــار خبری مبنی بر ترس نفتکش های 
انگلیسی از حضور در آب های تنگه هرمز و اسکورت 
آنها توســط ناوهای انگلیســی و آمریکایی حاال 
اماراتی ها اعالم کرده اند که یک نفتکش در نزدیکی 
آب های ایران ناگهان ناپدید شــده است. نفتکش 
»ریــاح« که با پرچــم پاناما در تنگــه هرمز تردد 
می کرده است شنبه، شــب ناگهان از صفحه رادار 
محو شــده و هنوز هیچ خبری از آن مخابره نشده 
است. امارات در ابتدا مدعی شد این نفتکش متعلق 
به این کشور است؛ اما شبکه العربیه به نقل از یک 
مقام مســئول اماراتی، خبر خبرگزاری آمریکایی 
آسوشــیتدپرس را درباره تعلق داشــتن نفتکش 
به امارات  تکذیــب کرد و به نقل از یک مســئول 
اماراتی مدعی شد: »نفتکش مفقود شده در تملک 
یا خدمت امارات نیســت و پیام امدادخواهی هم 
ارسال نکرده است.« در حالی که رسانه های عربی 
و آمریکایی تالش دارند تا از این ماجرا ســناریوی 
مهیجی بســازند و به تنش ها دامن بزنند؛ اما سید 
عباس موســوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 

کشــورمان اعالم کرد که 
یک نفتکــش خارجی به 
دلیل نقص فنی در خلیج 
فارس دچار مشکل شده 
بود کــه طبــق مقررات 
لمللــی نیروهــای  بین ا
ایرانــی پــس از دریافت 
درخواست کمک به سوی 

آن رفته و توسط یدک کش به سمت آب های ایران 
کشیده شد، تا تعمیرات الزم روی آن صورت پذیرد. 

وی اعالم کــرد: جزییات 
بیشتر درباره این موضوع 
متعاقبا اعالم می شود. هر 
چند نامی از کشتی ذکر 
نشــده اســت؛ اما به نظر 
می رسد نفتکش گمشده 
در آب های ایران باشــد. 
در حالی کــه تالش های 
دیپلماتیک و رایزنی ها برای آزادی نفتکش ایرانی 
نتیجه نــداده، مســئوالن کشــورمان بارها اعالم 

کرده اند که ایــن اقدام را تالفــی خواهند کرد، به 
همین دلیل هر اقدامی از سوی ایران با گمان جبران 
خسارت وارده مواجه خواهد شد.  از سوی دیگر به 
نظر نمی رسد انگلیس قصدی برای آزادسازی این 
نفتکش داشته باشــد، به خصوص آنکه رسانه های 
بین المللی از ورود صهیونیســت ها بــه این ماجرا 
و اعمال فشــار برای ضبط محمولــه نفتی ایران 
هم پرده برداشــته اند. به گفته نشــریه اکسپرس، 
یک ســازمان وابســته به موســاد طــی ماه های 
اخیــر در دادگاه های ایاالت متحــده پرونده های 
متعددی علیه ایــران برای مرگ اســراییلی ها و 
شهروندان آمریکایی توســط گروه های اسالمی، 
از جملــه حمــاس و حــزب ا...، باز کــرده که در 
 اغلب آنها موفق بــه پیروزی در اخذ حکم شــده 

است. 
 گروه حقوقی »شــورات هادین« از دولت انگلیس 
خواسته است، محموله نفتی را در اختیار این نهاد 
قرار دهند. این گروه مدعی شــده که می خواهد از 
درآمد حاصــل از توقیف محموله ایــن تانکر برای 
جبران خسارات قربانیان تروریسم که توسط ایران 

حمایت می شود، استفاده کند. 
هر نوع تعامل بر سر محموله نفتی ایران به خصوص 
با اسراییل می تواند به عنوان تیر خالص امنیت در 
خلیج فارس و روابط ایران و انگلیس باشد؛ اتفاقی 
که به راحتی می تواند شعله جنگ در خاورمیانه را 

تندتر کند.

توافق کره جنوبی و اسراییل 
درباره »گنبد آهنین«

دولت رژیم صهیونیســتی و کره جنوبی تصمیم به 
ازســرگیری مذاکرات قطع شــده بین دو طرف از 
سال ۲۰۱۳ در زمینه خرید »سامانه گنبد آهنین« 
و گسترش سطح تبادالت تجاری گرفتند. این بعد از 
عقب نشینی اسراییل از موضع قبلی خود و موافقت 
با موضوع نفروختن کاالهای شهرک نشین ها به کره 
جنوبی بود. کره جنوبی سیســتم های تسلیحاتی 
ساخت اســراییل را با هدف تکمیل سیستم دفاع 
موشــکی و هوایی خود در کنار ســامانه های دفاع 
موشکی پاتریوت آمریکا مستقر می کند. دو طرف در 
سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ این قرارداد تسلیحاتی را 
بررسی کردند و در آن زمان قرار شد اسراییل از کره 
جنوبی جت های مدرن آموزشی و نیز کشتی های 
نظامی بخرد و در مقابل کره جنوبی نیز سامانه های 
ضد موشکی »گنبد آهنین« را از تل آویو خریداری 
کند؛ اما دولت نتانیاهو به خرید جت های آموزشی از 
ایتالیا روی آورد و توافق خرید ناوهای سریع را هم با 
آلمان نهایی کرد. در واکنش سئول نیز طرح خرید 

سامانه های گنبد آهنین را لغو کرد.

 گزینه جانشینی »مرکل«
 وزیر دفاع جدید آلمان شد

گزینه جانشــینی آنگال مرکل در صدر اعظمی 
آلمان در پی انتصاب وزیر دفــاع فعلی آلمان به 
ریاست کمیسیون اروپا، به عنوان وزیر دفاع جدید 
این کشور تعیین شده است. آنگال مرکل قبل از 
آنکه کرامپ – کارنباوئر، مطرح ترین گزینه برای 
جانشینی مرکل در صدراعظمی، به عنوان وزیر 
دفاع جدید اعالم شــود خبر از »یک جایگزینی 
خیلــی ســریع در وزارت دفــاع« داده بود. این 
اولین پست وزارتی اســت که کرامپ-کارنباوئر 
عهده دار می شــود. در ماه ســپتامبر گذشــته 
 کرامپ – کارنباوئر که عده ای نیز به شوخی به او 
»مینی-مرکل« می گویند به عنوان رهبر جدید 

حزب دموکرات مسیحی آلمان تعیین شد.

 عکس رهبر کره شمالی 
روی دیوار کاخ سفید

تصویر تازه ای از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی 
یکی از چهار تصویر جدیدی است که  به تازگی  
روی دیوار کاخ سفید نصب شــده است. ترامپ 
بابت روابط نزدیک و غیرمعمولش با رهبری کره 
شمالی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این 
تصویر درســت در کنار تصویر ترامپ با الیزابت، 
ملکه انگلیس و پرنــس چارلز و همچنین تصویر 
دیگری از ترامــپ در کنار ســربازان در منطقه 
غیرنظامی شده، ترامپ در کنار امانوئل ماکرون، 
رییس جمهوری فرانسه در نرماندی در زمان رژه 

هوابرد قرار گرفته است.

نظامیان سودان، کوتاه آمدند
شورای نظامی انتقالی ســودان و ائتالف معترضان 
موسوم به آزادی و تغییر توافق سیاسی، مرحله گذار 
را که شامل ساختارهای سیاسی این دوران است و 
با حضور میانجی گرانی از آفریقا و اتیوپی انجام شد، 
امضا کردند. براســاس گزارش ها امضای سند دوم 
توافق سیاسی که در مورد قانون اساسی کشور است، 
ســاعت ۴ بعدازظهر روز جمعه انجام خواهد شد. 
»محمد حســن ولد لبات« نماینده اتحادیه آفریقا 
در ســودان این توافق را موضوعی تعیین کننده در 
چارچوب توافقات ســودان توصیف کــرد. در این 
توافق کمیته حقوقی مشــترک ۶ نفره ای با حضور 
سه نماینده از هر طرف برای مدیریت دوره انتقالی 
تشکیل خواهد شد. بحران سیاسی در سودان که به 
سرنگونی »عمر البشیر« رییس جمهور این کشور 
منجر شــد در نهایت قدرت را در اختیار شــورای 
نظامی قرار داد. معترضان خواســتار انتقال هر چه 
زودتر قدرت به غیرنظامیان، با برگزاری تحصن ها و 
تجمع های متعددی که منجر به کشته شدن شمار 
زیادی از آنان شد، موفق شــدند در نهایت با این 

شورا به توافق برسند.

جنگ نفتکش ها آیت ا... جنتی، ابقا شد
در انتخابات هیئت رییسه شــورای نگهبان، 
آیت ا... احمد جنتی برای یک ســال دیگر به 
عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد. همچنین 
در این جلســه، انتخابــات قائم مقــام دبیر 
شورای نگهبان نیز برگزار و طی آن عباسعلی 
کدخدایی به مدت یک ســال دیگر به عنوان 
قائم مقام دبیر از سوی اعضای شورای نگهبان 
انتخاب شد. در این جلسه همچنین کدخدایی 
با رای اعضای شورای نگهبان برای دوره یک 
ساله پیش رو، به عنوان ســخنگو ابقا شد. بر 
اســاس آیین نامه داخلی شــورای نگهبان، 
انتخابات هیئت رییســه این شــورا هر ساله 
برگزار و طــی آن هیئت رییســه جدید برای 

فعالیت یک ساله انتخاب می شوند.

نحوه اجرای قانون افزایش 
حقوق ها توسط دولت تایید شد

رییس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اســالمی گفت که دولت بنا به تایید 
مراجع نظارتــی در جریــان افزایش حقوق 
کارمندان به قانون عمل کرده است. غالمرضا 
تاجگردون با اشــاره به نحوه اجرای قانون در 
مورد افزایش حقوق کارمنــدان گفت: آقای 
حاجی بابایــی، نماینده همدان به شــخصه 
نظری درباره افزایش حقوق ها دارد که در این 
باره جلســاتی برگزار کرده و به هیئت رییسه 
مجلس، کمیســیون برنامــه و بودجه، دیوان 
محاسبات و سازمان بازرســی شکایت کرد؛ 
اما همه اینها چیز دیگــری گفتند. وی افزود: 
در مورد مصوبه مجلــس در خصوص افزایش 
حقوق کارمنــدان اتفاقی نیفتــاده و در این 
باره دولت کامال مطابق مقررات عمل کرده و 
خالفی صورت نگرفته است، مراجع مذکور هم 
نحوه اجرای قانون توسط دولت را تایید کردند.

حضور دائمی خبرنگار 
بی بی سی در ایران تکذیب شد

مدیر روابط عمومی معاونــت مطبوعاتی وزارت 
ارشاد، خبر توافق بی بی سی و ایران درباره ادامه 
کار خبرنگار این شــبکه در کشورمان را تکذیب 
کرد. محســن حدادی گفــت: چنین موضوعی 
صحت ندارد؛ این فقط در حد یــک توئیت بود 
که طی آن بی بی سی اعالم کرده خبرنگار ما در 
ایران است. وی افزود: خبرنگار آنها همانند دیگر 
خبرنگارانی که به کشور ما می آیند و گزارش تهیه 
می کنند، به مدت چند روز در ایران بود؛ اما اینکه 
در ایران مستقر شــود و کار کند، صحت ندارد و 
حدود ده روز پیش از کشــور خارج شد. گفتنی 
است؛ روزنامه آمریکایی هافینگتن پست مدعی 
شده به ایمیلی دســت یافته که نشان می دهد، 
بی بی سی با درخواســت ایران برای عدم پخش 
گزارش های داخلی در شبکه خود در ازای اعزام 

یک خبرنگار به تهران موافقت کرده است.

توضیح پرتغال درباره توقف 
صدور روادید در ایران

وزارت خارجه پرتغــال تاکید کرد که موضوع 
توقف صــدور روادید برای ایرانیــان، موقتی 
بوده و به دلیل مشــکل در بخش کنســولی 
سفارت این کشور در تهران است و هیچ گونه 
ارتباطی بــه روابط دوجانبه میان دو کشــور 
ندارد. وزارت امور خارجه پرتغال طی بیانیه ای 
درباره علت توقف صدور روادید در ایران اعالم 
کرد که درباره این موضوع برداشت اشتباهی 
صورت گرفته اســت. در حالی که عنوان شده 
بود پرتغال به دالیل امنیتی صدور روادید برای 
ایرانیان را متوقف کــرده، وزارت امور خارجه 
پرتغال اعالم کرد که »دالیل امنیتی« مربوط 
به »شــرایط کاری بخش کنسولی« در تهران 
بوده که »باید شناسایی و اصالح شود و زمانی 
که برطرف شد، این امکان به وجود خواهد آمد 
که عملیات آن در سریع ترین زمان ممکن از 

سر گرفته شود.«

محمود  واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی، اینستکس 
را استراتژی غرب برای بازی با ایران خواند و گفت: 
اینســتکس، گام جدیدی برای وقت کشی است. 
حجت االســالم احمد ســالک اظهار کرد: اروپا و 
آمریکا بدعهد، مکار و حیله گر هستند و منافع خود 
را بر ملت ایران تحمیل می کنند. عضو فراکسیون 
روحانیون مجلس از مقامات دولتی خواست ملت 
ایران را از عدم تصویــب FATF و خروج از برجام 
نترســانند، زیرا در حال حاضر فشــار حداکثری 
با تحریم ها به ملت ایران وارد شــده اســت. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: برجام نتوانست ســایه تحریم ها را از سر ملت 
ایران بردارد به همین دلیل جمهوری اسالمی باید 
دیپلماسی انقالبی را در پیش بگیرد و غنی سازی 
اورانیوم با سرعت باال آغاز شود. وی با اشاره به اقدام 
انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی گفت: باید اقدام 
مقابله به مثل در تنگه هرمز با نفتکش هایی که به 

مقصد اروپا در حرکت هستند، انجام شود.

 با نفتکش های اروپا
 اقدام متقابل انجام دهیم

نماینده مردم اصفهان:

کافه سیاست

عکس  روز 

 سمت جدید 
داماد رییس جمهور

روابط عمومی ستاد بازســازی عتبات عالیات 
اعالم کرد کامبیز مهدی زاده فرســاد به سمت 
مشاور امور برنامه ریزی و اجرایی ستاد بازسازی 

عتبات عالیات منصوب شد.

 ایران بعد از برجام، نجابت از خود نشان داد

پیشنهاد سردبیر:

رییس دفتر رییــس جمهــور در واکنش به 
ادعاهای اخیر »پمپئو« یادآورشد: بنیه دفاعی 
ما خط قرمز ماســت و بارها اعالم کردیم که 
درباره آن مذاکــره نمی کنیم. محمود واعظی 
در پاسخ به پرسشی درباره صحت ادعای وزیر 
امورخارجه آمریکا مبنی بر پذیرش ایران برای 
مذاکره در خصوص توان موشکی خود، اظهار 
کرد: بنیه دفاعی ما خط قرمز ماســت و بارها 
اعالم کردیم که درباره آن مذاکره نمی کنیم، ما 
از مقامات آمریکا تاکنون سخنان متناقض زیاد 
شــنیده ایم و این دولت آمریکا از بقیه بیشتر 
تناقض گویی کرده اســت. وی افزود: در حال 
حاضر هم هــم اگر آنان برگردنــد و تحریم ها 
را بردارند، یک فرصت مناســب برای شان در 
قالب ۱+5 شــکل می گیــرد. وی در خصوص 
نرخ ارز نیز، گفت: اعتقاد دولت این اســت که 
نرخ موجود ارز با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد. 

ایران درباره بنیه دفاعی اش 
مذاکره نمی کند

سید ابراهیم رییسی
رییس قوه قضاییه:

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه بی طرف هستیم، 
گفت: تحــت تاثیر هیچ جریانی قــرار نمی گیریم. 
آیت ا... جنتی افزود: شورای نگهبان نهاد بی طرفی 
است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای 
ما هیچ فرقی ندارد که فــرد ثبت نام کننده مربوط 
به کدام جریان سیاسی اســت؛ لذا هرکس شروط 
مصرح در قانون را داشــته باشــد احراز صالحیت 
می شود. آیت ا... جنتی تاکید کرد: شورای نگهبان 
وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحت تاثیر 
جریانات سیاسی و هیچ کسی قرار نمی گیرد و هیچ 
ضرر و نفعی هــم از اینکه چه کســی وارد مجلس 
بشــود یا نشــود، نمی برد بلکه بر اساس وظیفه ای 
که دارد کار خــود را انجام می دهد. دبیر شــورای 
نگهبان خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون انتخابات 
فعلی شروط خیلی ســاده ای برای ثبت نام دارد که 
همین مسئله باعث می شود میزان ثبت نام افراد در 
انتخابات بسیار باال رفته و وقت و هزینه زیادی برای 

بررسی صالحیت آنها صرف شود.

 شورای نگهبان 
بی طرف است

دبیر شورای نگهبان:

 رییس قوه قضاییه گفت: هیچ کس در جامعه 
نباید به خودش اجازه بدهد که قانون را تعطیل 
یا مخدوش کند که عدالت مخدوش می شود. 
سید ابراهیم رییســی ادامه داد: در رأس نظام 
اسالمی امام عادل اســت؛ اما اگر کل جامعه 
بخواهد طعم عدالت را حــس کند، اقتضائاتی 
دارد و در حوزه قانون گذاری قانون، همه باید از 

ملکه عدالت تبعیت کنند. 
رییس دســتگاه قضا گفت: در اجرای عدالت 
بخش هــای مختلفی بایــد با هــم کار کنند. 
بستن منافذ فساد کار قوه مقننه و بستن بستر 
فساد کار قوه مجریه  است. وی افزود: دشمن 
می خواهد به نوعی از جامعه حساسیت زدایی 
کند تا مردم بی حس شــوند. گاهی دشمن به 
دنبال حساسیت سنجی است و اگر حساسیت 
سنجی کرد و فهمید که موفق است، آن زمان 

حساسیت زدایی را شروع می کند.

 کسی اجازه ندارد
 قانون را تعطیل کند

پیشخوان

بین الملل

رییس مجلس با اشــاره بــه انتقــادات از برجام گفــت: وقتی 
آمریکایی ها خواســتار پذیرش حق غنی ســازی ایران شــدند، 
ایران نیــز مذاکرات را پذیرفــت. ایران بعد از برجــام »نجابت و 
عزتمندی« از خود نشان داد. علی الریجانی با بیان اینکه در این 
مسیر آمریکایی ها برای دیگر کشــورها هم مشکل ایجاد کردند، 
افزود:  ترامپ، رفتــار بیمارگونه دارد و حتــی در توئیتی به زنان 
رنگین پوست مجلس کشورش اعالم کرد که شما از جایی دیگر 

آمده اید و به جای خود برگردید، این فرد یک موجود عجیب الخلقه 
است. رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد کشور 
باید در صحنه بین الملل شکوفا شــود، گفت: ما از ظرفیت های 
داخلی و نیروی انسانی خود به نحو مطلوب استفاده نکرده ایم چرا 
که فارغ التحصیالن کاربلد زیادی در کشور داریم که باید از آنها 
استفاده کرد و عدم استفاده از این ظرفیت ها سبب ایجاد مشکالتی 
برای کشور شده است.الریجانی با بیان اینکه دیپلماسی باید گاهی 

تلخی داشــته باشــد، گریزی به مذاکرات ایران زد و گفت: همه 
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی به این نتیجه رسیدند که ایران 
باید مذاکرات را انجام دهد. رییس مجلس با اشاره به انتقادات از 
برجام خاطرنشان کرد: وقتی آمریکایی ها خواستار پذیرش حق 
غنی سازی ایران شــدند، مذاکرات را پذیرفتیم و اگر منافع ملی 
کشور را دنبال می کنید امروز، روزی نیست که در مقابل فشار این 

کشورها، مقاومت نکنیم.

رییس مجلس:
 ایران بعد از برجام، نجابت از خود نشان داد

  مناقشه بر سر نفتکش ها در خلیج فارس با ناپدید شدن یک کشتی اماراتی در نزدیکی ایران، وارد فاز تازه ای شده است؛

سیاســت انقباضی برای 
کنترل نرخ ارز؟

شناسایی سوداگران ارزی

دزدی دریایــی انگلیس 
بی پاسخ نمی ماند

کشف فرار مالیاتی بزرگ

در حالی که تالش های دیپلماتیک 
و رایزنی ها برای آزادی نفتکش 

ایرانی نتیجه نداده، مسئوالن 
کشورمان بارها اعالم کرده اند که 

این اقدام را تالفی خواهند کرد

مجلس، پیگیر قطع بودجه صدا و سیما
در حالی که حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان در توییتی ادعا کرده که مجلس اجازه گروکشی 
به دولت را بر سر بودجه صدا و سیما نخواهد داد، عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما گفت: موضوع 
قطع بودجه صدا و سیما به خاطر پخش ســریال گاندو از سوی دولت را در شــورای صدا و سیما به جد 
پیگیری می کنم. سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان، گفت: مطلع شدم دولت به دلیل 

پخش سریال گاندو کل بودجه سه ماهه دوم صدا و سیما را صفر کرده است.
 وی تاکید کرد: من این موضوع را به طور جد در شورای نظارت بر صدا و سیما تا حصول نتیجه پیگیری 
می کنم و در این رابطه از حقوق رسانه ملی دفاع خواهم کرد.  قاضی زاده خاطرنشان کرد: نباید رسانه ملی 
را به خاطر انتقادات و طرح مسائل تحت فشــار قرار داد و با اقداماتی نظیر قطع بودجه و امثال این موارد 

جلوی انتقاد را گرفت.

تهران، ادعای مذاکره موشکی را تکذیب کرد
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در فضای مجازی نوشت، پاسخ» آقای ظریف« به مجری 
بی بی سی، دقیق، هوشمندانه و به قول اهل فن » تعلیق به محال« بود. هم توپ را در زمین آمریکا انداخت و هم 
به جای موضع تدافعی، موضوع فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه را به چالش کشید. موضع ایران و 

محمدجواد ظریف درباره توانمندی های موشکی کشور مشخص است.
 نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعای برخی خبرگزاری ها مبنی بر آمادگی 
ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی، آن را تکذیب کرد و گفت: برنامه موشکی دفاعی ایران قابل مذاکره نیست. 
وزیر امور خارجه گفته بود:» اگر آمریکا می خواهد درباره موشک صحبت کند ابتدا باید فروش سالح به منطقه که 
شامل موشک می شود به دولت های منطقه را متوقف کند«  اما این خبرگزاری این جمالت را تمایل ایران برای 

مذاکره درباره برنامه موشک دفاعی خود معنا کرده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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شناسایی ۴۵۰ محل مشکوک به استخراج ارز دیجیتال در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مبل کودک

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اصفهان خبر داد:
پرداخت ۲۸۵ میلیارد ریال وام 

خسارت سیل در اصفهان
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان گفت: ۲۸۵ میلیارد ریال 
تسهیالت برای جبران خســارت های مربوط به 
سیل ســال جاری به واحدهای مســکونی این 
اســتان پرداخت می شود. محســن قوی بیان 
افزود: تا کنون و بعد از خســارت به هشت هزار و 
۲۶۲ واحد مسکونی ناشــی از بارندگی فروردین 
امســال، حدود ۶۶۰ متقاضی در مرحله انعقاد 
قرارداد برای دریافت تسهیالت بانکی در استان 
اصفهان هستند. وی تصریح کرد: کمک بالعوض 
برای اجاره منزل و اسکان به ۳۶ خانوار که منازل 
مسکونی خود را بر اثر سیل به طور کامل از دست 

داده بودند، پرداخت شد. 
معــاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: متقاضیان تســهیالت پــس از انعقاد 
قرارداد با بانک های عامل و بر حســب پیشرفت 
کار، می تواننــد از وام های بالعــوض برخوردار 
شوند. وی اضافه کرد: احداث و تعمیر واحدهای 
مسکونی چند روســتا در شهرســتان پلدختر 
به اســتان اصفهان واگذار شــده که برای همه 
این واحدها کــه در حریم و بســتر رودخانه ها 
 قــرار داشــتند، زمین تهیــه شــده و در حال

 آماده سازی و اجرای فونداسیون هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان:
چاره ای جز حرکت به سمت 

ارائه تسهیالت نداریم
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در گمرک 
همیشه با ۲ الزام متضاد روبه رو هستیم که شامل 
ایجاد تسهیالت قانونی و تسریع در ترخیص کاال و 
دوم اعمال کنترل و محدودیت هاست و ما چاره ای 
نداریم جز اینکه به سمت ارائه تسهیالت حرکت 
کنیم. رسول کوهستانی اظهارکرد: اعالم می کنم 
که اگر واحد تولیدی در بحث واردات و صادرات 
مشکلی داشته باشد اتاق بنده و معاونان به روی 
آنها باز است. کوهستانی، درخصوص ضرورت های 
تغییر درگمرک گفت: ایجاد تسهیالت و تسریع 
درمبــادالت تجــاری، افزایش حجــم عملیات 
گمرکی و کاهش نیروی انســانی، امکان نظارت 
لحظــه ای برانجــام عملیات گمرکــی، کنترل 
نامحســوس کاالها در قلمروی گمرکی، توصیه 
سازمان جهانی گمرک مبنی بر استانداردسازی 
و یکنواخت کردن عملیات تجاری است. مدیرکل 
گمرک اســتان اصفهان تصریح کرد: بخشی از 
چالش های اصلی گمرکات استان، مقاومت مقابل 
فناوری های نوین، پراکندگی گمرکات دراستان 
و عدم سازماندهی آنها، توزیع نامناسب کاالهای 
وارداتی در بنادر و گمرکات کشور، عدم رضایت 
شــغلی کارکنان گمرک و کمبود نیروی انسانی 

متخصص است.

وقتی بی توجهی دولت نسبت به کشت پیاز 
درغرب استان اصفهان، خسارت زا می شود:

اشک پیازکاران درآمد
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها 
از بی توجهی دولت نســبت به کشــت پیاز در 
غرب این استان خبر داد و گفت: اگر عزمی برای 
حمایت از کشــاورزان و قطع دست سودجویان 
نباشد، امسال هم با افزایش شدید قیمت پیاز و 
خسارت پیازکاران روبه رو خواهیم بود. عباس 
محمدصالحی با اشــاره به تجربه کشــاورزان 
این اســتان درخصوص کشت ســیب زمینی 
اظهار کرد: دولت درباره محصول سیب زمینی 
هم همین رفتار را داشــت و حمایت موثری از 
کشــاورزان نکرد و نتیجــه آن افزایش قیمت 
ســیب زمینی به بیشــتر از دوازده هزارتومان 
در پاییز و زمســتان ســال قبل بود. حال اگر از 
پیازکاران هم حمایت نشــود بــاز همین ماجرا 
تکرار خواهد شــد. وی با اشاره به نزدیکی فصل 
برداشــت پیاز گفت: تــا پایان تیرمــاه، فصل 
برداشــت پیاز از غرب اســتان اصفهان است. 
پیش بینی شــده که بیشــتر از ۲۰۰ هزار تن 
محصول پیاز از ســطح زیر کشــت این استان 
برداشت شود که این میزان می تواند نیاز بازار را 
در این فصل تامین کند، کشاورزان برای تعدیل 
بازار و تامین نیاز مصرف کننده سطح بیشتری 
را زیر کشــت بردند و برای برداشــت محصول 
باکیفیــت هزینه کردنــد؛ اما حاال بیــم از آن 
 دارند که با رفتار منفعالنه دولت دچار خسارت 

شوند.

 مبل کودک طرح خرس مدل ماریو 

 155,000
تومان

 مبل کودک طرح کیتی 

 194,000
تومان

 مبل کودک طرح جوجه 

 195,000
تومان

ایران خودرو در حالی از نمونه جدید پژوی تولیدی 
در داخل رونمایی کرد که این شرکت اعالم کرده با 
خروج از ایران در سال گذشــته، ۶۸ درصد از ارزش 
فروش خود در آســیای غربی را از دست داده است. 
»رنو« هم در آخرین گزارش فروش خود از شــش 
ماهه اول ســال جاری میالدی اعالم کرده است که 
در منطقه خاورمیانــه و آفریقا ۲۷.۷ درصد و در کل 
دنیا ۶.۷ درصد کاهش فروش داشــته است. هر دو 
شــرکت اعالم کرده اند، دلیل اصلی این افت فروش 
خروج از بازار ایران به دلیل تحریم های آمریکا بوده 
است. این ضرر و زیان در حالی است که هر دو شرکت 
نتوانســته اند به دلیل رکود اقتصادی کشــورهای 
آمریکای جنوبی و تقابــل  با چین، کاهش فروش در 
ایران را از طریق بازارهــای جدید جبران کنند. این 
وضعیت به کابوســی برای دو شرکت خودرو سازی 
بزرگ دنیا تبدیل شــده و ســهام این شرکت ها در 

بازارهای جهانی به شدت افت کرده است.
تحریم ها، قاتل خودرو سازان فرانسوی

حضور چندین ساله پژو در ایران موجب شد تا بخش 
زیادی از تکنولوژی ساخت این خودرو در ایران بومی 
شــود، به همین دلیل پس از خروج این شرکت در 
ایران تولیدات همچنان ادامه یافت و حتی از نمونه 
جدید پژو در غیــاب این شــرکت رونمایی صورت 
گرفــت. یکی از دالیــل مقاومت پــژو و رنو و حتی 
دولت فرانسه برای خروج از ایران هم همین آگاهی 
از میزان توانمندی ایرانی در ساخت محصوالت این 
دو کشور بود. پژو و رنو، حتی با ایجاد البی گسترده 
دولت فرانسه را واداشتند تا برای حضور آنها در ایران 
از آمریکا معافیت بگیرد؛ اما با مخالفت ایاالت متحده 
ناچار به خروج از ایران شدند. حضور رنو و پژو در بازار 
ایران به خصوص پس از برجام موجب رشد سود این 
شرکت ها شده بود در سال ۲۰1۷ سیتروئن اعالم کرد 
در شش ماهه ابتدایی سال، فروش و سود این شرکت 
افزایش یافته و بهتر از انتظار تحلیلگران بوده است. 
این خودروساز فرانسوی اعالم کرد، سود خالص ۶/ ۳ 

درصد افزایش یافته و به ۲۶/ 1 میلیارد یورو )۴۶/ 1 
میلیارد دالر( رسیده است. این رقم رکورد جدیدی 
در سود این گروه خودروسازی محسوب می شد. این 
وضعیت در حالی بود که طی چند ســال قبل از آن 
شرکت های فرانســوی خودرو سازی هر سال با افت 
فروش مواجه بودند. هر چند این مسئله تنها به حضور 
در بازار ایران محدود نبود؛ اما در آن ســال مدیران 
شــرکت پژو اعالم کردند حضور قوی در ایران عمال 
بخشــی از افت فروش در بازارهایی مانند انگلیس را 
جبران می کند و رغبت برای خرید سهام این شرکت 
در بازارهای جهانی را افزایش خواهد داد. در آن زمان 
لوران فابیــوس، وزیر امور خارجه وقت این کشــور 
اعالم کرده بود به نتیجه رسیدن مذاکرات همکاری 
با ایرانی ها برای خودروسازان فرانسوی حیاتی است. 
وضعیت رنو هم چندان بهتر از رقیب هموطنش نبود؛ 
این شرکت در ابتدا در مقابل این فشار مقاومت کرد 
و تالش کرد تا با کاهش فروش از شــدت فشارهای 
آمریکا کم کند؛ اما در نهایت این شرکت هم وادار به 
خروج از ایران شد. بر اساس گزارش ۶ ماهه شرکت 
خودروسازی رنو، این شــرکت طی ماه های ژانویه تا 
ژوئــن ۲۰1۹ در مجموع یک میلیــون و ۹۴۰ هزار 

خودرو در سراســر جهان فروخته که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۷ درصد کاهش داشته 
است. در گزارش این شرکت، به کاهش ۲۸ درصدی 
میزان فــروش در مناطق خاورمیانــه، هند و آفریقا 
اشاره شده اســت که یکی از دالیل اصلی آن خروج 
رنو از بازار پر رونق ایران در پی تحریم های یک جانبه 
آمریکا علیه این کشور بوده است. بر اساس گزارش 
مالی شرکت رنو، این شرکت در سال ۲۰1۸ میالدی 
بیش از ۷۷ هزار دســتگاه خودرو در ایران به فروش 
رسانده بود. همچنین میزان فروش رنو در کشورهای 
ترکیه و آرژانتین، به ترتیب ۴۵ و ۵۰ درصد کاهش 

داشته است.
زمینگیر شدن رنو و پژو در ایران

ضرر و زیــان خروج این دو شــرکت البتــه متوجه 
شــرکت های داخلی در ایران هم شد. چندی پیش، 
مدیرعامل وقت ســایپا در خصــوص تعیین تکلیف 
مشتریان خودروی رنو ساندرو، با اعالم اینکه در حال 
حاضر تعهدات شــرکت به مشتریان بیش از قطعات 
سی کی دی موجود در انبارهاست، گفت: »برای حفظ 
منافع مشتریان طرحی را برای تامین قطعات ساندرو 
پیش بینی کرده ایم؛ اما حاال خبر می رسد که ذخیره 

قطعات منفصله )CKD( رنو در کشور به صفر رسیده 
است و اگر ماجرای تولید نسخه های ایرانی تندر ۹۰ 
و ساندرو جدی نشــود، عمال تولید این خودروها در 
ایران خاتمه می یابد.« این موضوع نشان می دهد با 
وجود  تالش رنو برای دور زدن تحریم ها و ماندن در 
بازار ایران اما ظاهرا این شــرکت ریسک حضور در 
ایران را حتی به صورت غیر رســمی نپذیرفته است. 
همین مســئله  باعث شــد تا مدیران خودرو سازی 
کشــور دریافت تیبا و پراید را به جای رنو ساندرو به 
مشریان ارائه دهند. در این شرایط ایران خودرو خبر 
از ساخت ۳۰1 خودروی مشــابه فرانسوی درداخل 
داده اســت؛ خودرویی که گفته می شود مونتاژی از 
سایر محصوالت بومی شده پژو در داخل است. نسخه 
کپی شــده از خودرویی که برای چینی ها طراحی 
شده و قبل از تحریم قرار بود تکنولوژی آن به ایران 
هم وارد شود؛ تولیدی که به نوعی تنبیه دو شرکت 

فرانسوی از سوی ایران هم تعبیر می شود.
 حال باید دید این تنبیه چقدر می تواند مشــتریان 
داخلی را راضی کند و آیا این کپی برداری یا ساخت 
داخل، مشتریان ناراضی را با تولید کنندگان داخلی 

آشتی می دهد یا خیر؟

روزهای سخت خودروهای فرانسوی
  »رنو« و »پژو« از تحریم های ایران متضرر شدند؛ 

طبق اعالم بانک مرکزی، حدود ۶1۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹۴ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۸، در کل 
کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.1 درصد کاهش و از نظر مبلغ 1.۲ درصد افزایش نشان 
می دهد. همچنین در خرداد ماه سال جاری، ۵۰.۹ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضـوی مبادله شده است. همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران )۵۲.۳ 
درصد(، خراسان رضوی )۶ درصد( و اصفهان )۵.۹ درصد( مبادله شده که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش 

چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و گیالن اختصاص یافته است.

کاهش ۶ درصدی 
تعداد چک های 

برگشتی در خرداد ۹۸

مار
 آ

  عکس روز

وقتی مشاوران امالک هم معذور می شوند
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: با وجود تعطیلی کارگاه ها و صنایع تولیدی در استان 
اصفهان با افزایش بیکاران مواجه نبوده ایم و آمار تامین اجتماعی در این زمینه قابل اســتناد اســت. 
محمد گورابی با بیان اینکه ســه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی هستند، اظهار کرد: این میزان ۶۶ درصد از جمعیت استان اصفهان را شامل می شود. وی با 
بیان اینکه ۳۴۰ هزار نفر از مســتمری بگیران کشور در استان اصفهان هستند، اضافه کرد: همچنین 
در استان اصفهان ۲۵ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان 
هزینه روزانه تامین اجتماعی در استان اصفهان را ۲۶ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی 
است که منابع استان اصفهان ۲۰ میلیارد تومان اســت و در زمینه منابع مالی دچار کمبود نقدینگی 
هستیم. گورابی، مطالبه تامین اجتماعی از کارفرمایان استان اصفهان را یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: برای دریافت این مطالبات تقسیط داشــته ایم ضمن اینکه بسته حمایتی از تولید 
را نیز فراهم کرده ایم که پرداخت بیمه بیکاری نیز شــامل این بسته می شود. وی با بیان اینکه از یک 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبه ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه است، افزود: در این خصوص بسته های 
تشویقی داشته ایم. مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان استفاده از فناوری های نوین را از موارد 
در دستور کار سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد و گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شد که در سال 
گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار سفر شهری را با ارســال الکترونیکی اسناد کاهش دادیم. وی با بیان 
اینکه بیمه خبرنگاران در استان اصفهان پیگیری شده است، افزود: کسانی که تا قبل از سال ۹۷ بیمه 
شده اند امکان تحت پوشــش قرار گرفتن را دارند و در حال حاضر منابع مالی برای اضافه کردن بیمه 

شده جدید در این زمینه نداریم.

مدیر کل تامین اجتماعی استان:

تعداد بیکاران اصفهان افزایش نداشته است

سخنگوی توزیع برق استان خبر داد:
شناسایی ۴۵۰ محل مشکوک به استخراج ارز دیجیتال در اصفهان

سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: تا کنون ۴۵۰ محل مشکوک به نصب دستگاه ماینر در 
شهرستان های استان اصفهان توسط شرکت توزیع برق این استان شناسایی شده که در صورت صحت 
وجود تجهیزات استخراج رمز ارز، انشعاب برق آن محل قطع و تجهیزات مربوطه توسط نیروی انتظامی 

جمع آوری می شود.
 امیر رمضانی اظهار کرد: استفاده از انشــعاب برق برای استخراج ارز دیجیتال، از مصادیق تغییر کاربری 
محسوب شده و در صورت شناسایی، انشعاب برق آن محل قطع و دستگاه و تجهیزات مورد استفاده توسط 
نیروی انتظامی ضبط می شود. وی افزود: مراجعه به محل های مورد نظر با حضور نمایندگانی از شرکت 

توزیع برق، دادستانی و نیروی انتظامی انجام می گیرد.

رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
تنها از 1۰ درصد قابلیت بیابان های اصفهان استفاده کرده ایم

رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه تنها از 1۰ درصد قابلیت بیابان های 
استان استفاده شده است، گفت: برای توسعه این قابلیت بهتر است از سوی سرمایه گذاران در مناطق بیابانی، 
سرمایه گذاری مناسبی انجام شود. حسینعلی نریمانی، با اشاره به وجود برخی بیابان های دست ساز نوع بشر 
که در نزدیک اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: دشت سگزی با قرار گرفتن در ۲۵ کیلومتری اصفهان به دلیل 
واقع شدن در نزدیکی مراکز استراتژیک همچون فرودگاه، راه آهن، راه های مواصالتی و ... از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. نریمانی با بیان اینکه از ســال ۵۸ تا به امروز بیش از 1۰ هزار هکتار عملیات بیایان زدایی در 
دشت سگزی انجام و جنگل دست کاشت ایجاد شده است، گفت: با انجام عملیات بیابان زدایی بخش عمده ای 

از رسوبات و فرسایش بادی این منطقه را کنترل کرده ایم. 

برنامه شیپور، اپلیکیشن نیازمندی 
های اینترنتی سراسر ایران و محل 
ثبــت و درج آگهی هــای رایگان 
ماشین و  خودرو،امالک،استخدام، 
خدمات و خرید و فروش کاالهای 
نو و دســت دوم هماننــد لوازم 
خانگی،لوازم شــخصی، موبایل و 
تبلت و لــپ تاپ و ...  اســت.اپ 
شــیپوربه صورت رایگان برای دو 
سیستم عامل اندروید و آی او اس 

عرضه شده است. 

شیپور

شن مالی
معرفی اپلیکی

بازار

 

رویکرد نظام مالیاتی در 
حمایت از رونق تولید)۴(

معافیت مالیاتی، شامل درآمد حاصل از اعزام 
گردشــگر به خارج از کشــور نمی شود، تنها 
درآمد حاصل از فعالیت تاسیسات ایران گردی 
و جهان گردی مشمول معافیت این ماده بوده 
و قابل تســری به درآمد حاصل واگذاری این 
تاسیسات نیست. البته شرط برخورداری از نرخ 
صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه 

اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
اعطای امتیازهای مالیاتی برای سرمایه گذاری 
در طرح های بهداشــتی از دیگر مشوق های 
مالیاتی به شمار می رود. بر اساس مفاد ماده 
1۳۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای 
خدماتــی بیمارســتان ها از تاریخ شــروع 
بهره برداری به مــدت ۵ ســال و در مناطق 
کمتر توســعه یافته به مدت 1۰ سال با نرخ 
صفر مالیاتی محاسبه می شود. عالوه بر این، 
در قانون مالیات بر ارزش افــزوده هم ارتقای 
نظام ســالمت در نظر گرفته شــده است، به 
طوری که یک درصــد از درآمدهای حاصل 
از مالیات بــر ارزش افزوده به عنــوان مالیات 
ســالمت در اختیار وزارت بهداشت و درمان 
قرار می گیرد. مشوق های قانون مالیات های 
مستقیم به منظور توسعه صادرات خدمات و 
کاالهای غیرنفتی از دیگر موارد حمایتی است. 
در یکی از مهم ترین مواد این اصالحیه )ماده 
1۴1(، 1۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات 
خدمات و کاالهای غیرنفتــی و محصوالت 
بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر 
شده است. در قانون مذکور، از مالیات به عنوان 
راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام 
استفاده شــده ، بر این اساس تنها ۲۰ درصد 
درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول 

مالیات با نرخ صفر شده است.

مرضیه محب رسول
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پلمب، 3 سفره خانه و یک 
آشپزخانه در آران و بیدگل

رییس شــبکه بهداشــت و  آران و بیدگل
درمان آران و بیدگل گفت: در بازرســی دوره ای 
بهداشتی، 4 مورد تخلف بهداشتی منجر به پلمب 
در سطح شهر آران و بیدگل داشتیم. اعظم باقری 
اظهار کرد: توجه به بهداشــت و سالمت جامعه 
مهم ترین مقولــه اجتماعی و بهداشــتی وزارت 
بهداشت و درمان اســت. وی افزود: با بازرسی در 
آشپزخانه ها و سفره خانه های سنتی و مراکز عرضه 
توزیع و تولید مــواد غذایی، 3 مــورد تخلف در 
سفره خانه های شــهر از بابت عرضه قلیان و یک 
مورد تخلف استفاده از رنگ های غیرمجاز در یک 
آشــپزخانه مشــاهده و اعمال قانون شد. رییس 
شبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل، گفت: 
امســال این اولین مورد تخلف بوده که منجر به 
پلمب شده و در اینجا با توجه به اهمیت سالمت 
ســفره خانه ها،  آشــپزخانه ها،  از  مــردم 
عرضه کننــدگان و تولیدکننــدگان محصوالت 
غذایی و بهداشتی تقاضا داریم نکات بهداشتی را 

رعایت کنند. 

 غرق شدن جوان کاشانی
 در استخر ذخیره آب

مدیرعامل سازمان آتش نشانی  کاشان
و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از غرق شدن 
جوان ۲۷ ســاله در اســتخر ذخیره آب در شهر 
برزک این شهرســتان خبر داد. محمدمســعود 
چایچی اظهار کرد: پس از آگاهی مرکز پیام ۱۲۵ 
کاشان مبنی بر بروز این حادثه، تیم امداد و نجات 
ایســتگاه )۲( آتش نشانی این ســازمان شامل 
نجاتگران و غواصان به محل حادثه اعزام شدند. 
وی ادامه داد: اعضای تیم امداد و نجات این جوان 
را در حالی که فوت کرده بود از آب بیرون کشیدند 
و برای بررســی های بیشــتر به عوامل اورژانس 
مستقر در محل حادثه تحویل دادند.وی تصریح 
کرد: بنا بر گواهی شاهدان حاضر در محل حادثه 
این جوان به همراه چند تن از دوستان خود برای 
شنا به استخر ذخیره آب رفته بود که متاسفانه به 

دلیل ناآشنایی با فنون شنا دچار حادثه شد. 

با مسئوالن

ثبت جهانی فرش یلمه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس بنیاد شهید گلپایگان:
شهردار گوگد، یادمان شهدای 

گمنام را سر و سامان دهد
رییس بنیاد شهید شهرستان  گلپایگان
گلپایگان اظهار کرد: مدیریت و ســاخت یادمان 
شهدای گمنام در حیطه وظایف بنیاد و حفظ آثار 
نشــر ارزش های دفاع مقدس است و از نظر بنیاد 
حفظ آثار، هر اداره، نهاد، مرکز آموزشی و خدماتی 
و سازمانی که متقاضی دفن شهدای گمنام باشد یا 
شــهدای گمنام در ملــک آنها دفن شــود تمام 
هزینه های ساخت، نگهداری و ... یادمان شهدا بر 
عهده آن نهاد یا سازمان اســت. بنابراین باید در 
حفظ جایگاه شــهدا تمام امکانات خود را در این 
راستا به کار بگیرند.خالق محمد شریفی با بیان 
اینکه قانون در خصوص شهدای گمنام مسئولیتی 
برای بنیاد شهید مشخص نکرده است؛ اما بنیاد 
شهید گلپایگان در برابر شهدای گمنام احساس 
مسئولیت می کند، ادامه داد: در سال 94 با شهردار 
وقت شهر گوگد قرارداد مشارکتی برای ساخت 
یادمان شهدای گمنام امضا کردیم. طی قرارداد 
مذکور مقرر شد که ۵0 درصد این هزینه توسط 
بنیاد شهید و مابقی توسط شهرداری گوگد تامین 
شود.وی گفت: بنیاد شــهید سال 94 با پرداخت 
ســهم مالی خود برای ســاخت یادمان شهدای 
گمنام گوگد اقدام کرد و ۲0 میلیون تومان مصالح 
خریداری و به شهرداری گوگد تحویل داد که اسناد 
آن نیز موجود است؛ اما عدم اجرای به موقع پروژه 
توسط شهرداری گوگد و گذشت زمان سبب شد 
که هزینه های بیشتری شامل حال شهرداری شود.

شهردار طالخونچه مطرح کرد:
ثبت جهانی فرش یلمه

شهردار طالخونچه با اشاره به  طالخونچه
برگزاری دومین جشنواره فرش و صنایع دستی 
شهر طالخونچه اظهار کرد: این جشنواره با هدف 
معرفی فرش نفیس دستباف یلمه طالخونچه و آثار 
زیبای خلق شده توسط هنرمندان این شهر برگزار 
شده است. سیدمحمد اطیابی عنوان کرد: رونق 
هنر صنعت اصیــل فرش بافی زمینه اشــتغال 
مستقیم و غیرمســتقیم بافندگان، بازاریابان و 
فعاالن صنایع جنبی فــرش را در منطقه فراهم 
می کند. شهردار طالخونچه اضافه کرد: به زودی با 
توسعه گردشگری در شهر شاهد تحول مهمی در 
زمینه معرفی و بازاریابی فرش یلمه خواهیم بود. 
اطیابی گفت: با تالش مسئوالن شهرستان، فرش 
یلمه در فهرست میراث ملی ثبت شده و به دنبال 

ثبت جهانی آن هستیم.

آمــوزش و پــرورش یکی از  تیران و کرون
مهم ترین و اثرگذارترین سازمان های کشور است که 
فعالیت هــای آن در کنار معضالتــی مانند کمبود 
اعتبارات و صادر نکردن مجوز اســتخدام معلمان 
جدیــد، قوانیــن و مقــررات دســت و پــا گیر و 
برداشت های ســلیقه ای از آنها بر چالش های این 
وزارتخانه افزوده اســت. هرساله شــمار فراوانی از 
معلمان بازنشسته می شوند و نبود جایگزین برای 
آنها به معضلی بزرگ برای آموزش و پرورش تبدیل 
شده است. این مســئله در کنار تقاضاهای انتقال 
معلمان شــاغل و فرســودگی فضاهای آموزشی، 
مشکالت آموزش و پرورش را دو چندان کرده است. 
تیران وکرون به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور 
در حالی با چالش های مختلف مواجه اســت که به 
اعتــراف مســئوالن اداره آموزش و پــرورش این 
شهرســتان، کمبود بودجه مانع رفع بســیاری از 
مشکالت شده و اعتبارات دولتی نیز پاسخگوی نیاز 

آموزشی آن نیست.
 برای بررســی بیشــتر وضعیت آموزش و پرورش 
تیران وکــرون ایمنا بــا »روح ا...حیدری«، رییس 
آموزش و پرورش این شهرستان گفت وگویی انجام 

داده که در ادامه می خوانید:
فضاهای آموزشــی تیران وکــرون در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
 ۶0 درصد مدارس تیران وکرون فرســوده و نیاز به 
نوسازی دارد. برای این کار اعتبار زیادی نیاز است و 
بودجه های وزارت آموزش و پرورش پاسخگوی این 
نیاز نیست و باید کمک های خیران و اعتبارات ملی 
به این موضوع مهم اختصاص پیدا کند. شش باب 

از مدارس این شهرستان 
نیز به دلیل نبود استحکام 
حکم تخریب دارد و باید 
دانش آمــوزان آنهــا به 
مــکان امن آموزشــی 

دیگری منتقل شوند.
مناطــق  کــدام 
شهرســتان بیشتر با 

معضل فضاهای آموزشی مواجه است؟
کمبود محیط آموزشــی در تیران وکــرون به ویژه 
در شهرک های مسکن مهر این شهرستان معضل 
جدی است. هیچ مدرســه ای برای مناطق دارای 
مسکن مهر احداث نشده و این موضوع آمار کمبود 

فضای آموزشی را افزایش 
داده اســت. نخســتین 
مدرسه واحدهای مسکن 
مهر تیران وکرون واقع در 
شهرک بهارستان توسط 
یکــی از خیــران بــرای 
دانش آمــوزان ابتدایــی 
دختــر در زمینــی بــه 
مساحت یک هزار و ۵00 مترمربع و زیربنای ۷3۶ 

متر مربع احداث می شود.
چه راهکاری برای رفع چالش کمبود فضای 

آموزشی پیشنهاد می کنید؟
تســهیل قوانین امکان تامین فضای آموزشی را با 

استفاده از ظرفیت خیران، امکانات محلی و تبدیل 
به احسن امالک آموزش و پرورش فراهم می کند. 
برای بازسازی و مقاوم ســازی این مدارس خیران 
آمادگی مشارکت دارند، اما بعضی از قوانین سخت 
آموزش و پرورش و نظرهای سلیقه ای در اداره کل 

نوسازی مدارس مانع مشارکت خیران شده است.
وضعیت نیروی انسانی و معلمان مدارس در 

سال تحصیلی پیش رو چگونه است؟
 بیش از نیمی از معلمان این شهرســتان غیربومی 
و متقاضی انتقال به محل ســکونت خود هستند، 
بنابراین کمبود معلم نیز از دیگر چالش های آموزش 
و پرورش این شهرستان است که باید با جذب نیرو 
و اجرای مدارس بســته حمایتی رفع شود. کمبود 
نیروی انسانی و آموزگار غیربومی و فرسودگی مکان 
آموزشی دغدغه های مهم حوزه آموزش و پرورش 
شهرستان است. بازنشســتگی معلمان بیش از به 
کارگیری نیروی انســانی جدید انجام می شود که 
این مسئله نیز مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.

چه برنامه ای برای جبران کمبود معلم در نظر 
دارید؟

برای رفع این مشکل طرح بسته های حمایتی و به 
کارگیری آموزگاران بازنشســته انجام شده است، 
البته باید برای رفع ایــن معضل برنامه ریزی جدی 
انجام شود. بخشــی از معلمان با ایثار و گذشت از 
وقت خود، با آموزش و پرورش همکاری می کنند و 
بیش از وقت موظفی فعالیت کرده اند که باید حق و 
 حقوق این گروه از معلمان نیز پرداخت شود. البته 
 پرداخــت اضافــه حقــوق معلمــان بــه زودی

 صورت می گیرد.

قوانین ناکارآمد، مانع نوسازی مدارس می شود

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم با اشاره به  سمیرم
اجرای طرح توسعه امامزاده ابراهیم)ع( این شهرستان، اظهار کرد: با 
توجه به نقشه برداری هوایی انجام شده از این منطقه این طرح وارد 
مرحله جدیدی شده است. امیرارسالن جباری با بیان اینکه این مکان 
از مقاصد گردشگری و اماکن مذهبی این شهرستان است، عنوان کرد: 
نقشه برداری انجام شــده با هدف توسعه فضا و پیشرفت هرچه بهتر 

فعالیت های عمرانی در این محل صورت گرفته اســت. رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه سمیرم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح، تصریح 
کرد: طرح توسعه جامع امامزاده ابراهیم)ع( در مساحتی بالغ بر شش 
هکتار در چند مرحله اجرا خواهد شد. جباری گفت: هدف از اجرای 
این طرح ایجاد صحــن اصلی امامزاده، غرفه هــای تجاری، اقامتی، 
فرهنگی، پارکینگ خودرو و توسعه فضای سبز است. وی با اشاره به 

فرســودگی ضریح این امامزاده و جایگزینی ضریح جدید برای آن، 
خاطرنشان کرد: ضریح جدید این مکان با اعتباری بالغ بر یک هزار و 
۲00 میلیون ریال تهیه شده اســت. جباری با اشاره به کمک های 
خیران جهت بهسازی و بازسازی این مکان زیارتی و سیاحتی، یادآور 
شــد: صحن غربی این آســتان با کمک یکی از خیران دیوارکشی 

می شود؛ اما باز هم نیازمند کمک های بیشتر هستیم.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم خبر داد:
اجرای طرح توسعه امامزاده ابراهیم)ع( سمیرم

  رییس آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون:

ابالغ اخطاريه اجرائي 
4/185 محكوم عليه : محمدمهدي محمديان فرزند حســن مجهــول المكان، محكوم 
له : حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شــهرضا سروستان فاز4 الماس 6 طبقه 
دوم واحد 15، بموجب راي شــماره 27 مورخ 24 / 1 / 98 حوزه 7 شــوراي حل اختالف 
شهرضا كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به :1- پرداخت مبلغ ده ميليون 
 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت تاخيرتاديــه ازتاريــخ 10 / 1 / 89 و پرداخت مبلغ

 000 / 225 / 1 ريال بابت هزينه دادرسي درحق محكوم له     2- پرداخت هزينه حق االجرا 
درحق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارديا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كندكه اجراء حكم 
و استيفاء محكوم به ازآن ميسرباشد و درصورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگرمالي 
ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 534031 يعقوب رحيمي زاده قاضي شــوراي حل 

اختالف شعبه هفت شهرضا )171 كلمه، 2 كادر(
ابالغ اخطاريه اجرائي 

4/186 محكوم عليــه : محمدرضا روحي فرزند علي گدا مجهــول المكان، محكوم له : 
حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شــهرضا سروستان فاز4 الماس 6 طبقه دوم 
واحد 15، بموجب راي شماره 22 مورخ 24 / 1 / 98 حوزه 7 شوراي حل اختالف شهرضا 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به :1- پرداخت مبلغ سي ميليون ريال 
 بابت اصل خواسته و پرداخت تاخيرتاديه ازتاريخ صدورچك 13 / 4 / 90 و پرداخت مبلغ

 000 / 475 / 1 ريال بابت هزينه دادرســي درحق محكوم لــه  2- پرداخت هزينه حق 
االجرادرحق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرابگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كندكه اجراء 
حكم واستيفاء محكوم به ازآن ميسرباشد و درصورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 534003 يعقوب رحيمي زاده قاضي شوراي 

حل اختالف شعبه هفت شهرضا )172 كلمه، 2 كادر(
ابالغ اخطاريه اجرائي 

4/187 محكوم عليه : سيف اله نصر دهزيري فرزند علي گدا مجهول المكان، محكوم له: 
حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شــهرضا سروستان فاز4 الماس 6 طبقه دوم 
واحد 15، بموجب راي شماره 1076 مورخ 30 / 11 / 97 حوزه سوم شوراي حل اختالف 
شهرضا كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به :1( پرداخت مبلغ هفده ميليون 
ريال بابت اصل خواسته 2( پرداخت مبلغ 000 / 733 / 1 ريال بابت هزينه دادرسي درحق 
 محكوم له 3( پرداخت خسارت تاخيرتاديه نســبت به اصل خواسته ازتاريخ 565423 -
 15 / 4 / 88 و 565424 - 15 / 5 / 88  -  4( پرداخــت حق االجرادرحق صندوق دولت.  
محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كندكه اجراء حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و درصورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. م الف: 533920 يعقوب رحيمي زاده رئيس اداره شوراهاي حل اختالف 

شهرستان شهرضا )188 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

4/181 شــماره صادره: 1398/42/564020- 1398/2/18 نظر به اينكه سند مالكيت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 5509 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در 
صفحه 424 دفتر امالک جلد 609 به نام قنبر علی روستائی چم كاكا تحت شماره چاپی 
مسلسل 075398 ثبت و صادر و تسليم گرديده اســت )كه مقدار دو دانگ آن طبق سند 
انتقال 129161 مورخ 86/3/13 دفترخانه 6 اصفهان به فاطمه گنجعلی چم جنگلی انتقال 
يافته است( سپس وی فوت نموده و ورثه نامبرده طبق گواهی حصر وراثت شماره 1915 

مورخ 88/5/4 به نام های فاطمه، زينب، ندا، رضا، رســول، مهدی، محمد، علی شهرت 
همگی روستائی چم كاكا و يك همسر به نام فاطمه گنجعلی چم جنگلی با ارائه درخواست 
كتبی به شــماره وارده 13982170200243838 مــورخ 98/2/17 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی كه امضا شــهود آن ذيل شــماره 139702155862001501 مورخ 
97/12/2 به گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به 
علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملك فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كســی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 533755 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )288 

كلمه، 3 كادر(
اخطار اجرايي

4/182 شماره: 576/97 به موجب راي شماره 29 مورخ  1398/02/04 حوزه يك شوراي 
حل اختالف شهرستان فريدونشــهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين كريمی 
فرزند عباس شــغل آزاد به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به حضور در دفترخانه 
رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره انتظامی 617-921 ب 74 بنام محكوم له و 
پرداخت هزينه دادرســی به مبلغ 1/350/000 در حق محكوم له جمشيد اصالنی فرزند 
مهديقلی شغل آزاد به نشانی فريدونشهر يوسف آباد خ مفتح جنب سازمان آب و پرداخت 
نيم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رعايت تبصره 2 م 306 ق.آ.د. م الزاميست. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:533879 شعبه 

اول شوراي حل اختالف فريدونشهر )185 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/183 شماره 150 مرجع رسيدگی شورای حل اختالف شــعبه اول حقوقی دهاقان به 
نشانی دهاقان پشت بانك ملی مجتمع شــوراهای حل اختالف كالسه پرونده 150/98 
وقت رسيدگی مورخ 98/6/11 ساعت 5 عصر، مشخصات خواهان: مريم عابدپور فرزند 
رحمت ا... به نشانی دهاقان خ گلستان خ ســعدی 1 منزل عليرضا يوسف زاده با وكالت 
آقای مهدی ناطقی، مشخصات خواندگان: محمد حيدری فرزند عباس و قدرت ا... زارعی 
فرزند علی محمد، رضا ضيغمی فرزند رضا، حسين موسوی فرزند ميرزا، حبيب ا... رضايی 
فرزند محمد و علی عظيمی فرزند هادی همگی مجهول المكان به خواســته انتقال سند 
يك دستگاه خودرو سانتافه به شماره انتظامی 292 د 44 ايران 57 مشكی رنگ به انضمام 
هزينه های دادرسی، گردشكار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادنامه و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئين دادرسی مدنی 
نموده اســت لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم دريافت 
و در وقت مقرر در جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:532984 شعبه اول شورای حل 

اختالف دهاقان )185 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/184  آقای مهران مختاری دارای شناسنامه شماره 1080059741 به شرح دادخواست 
به كالسه 246/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

كه شادروان حسين مختاری به شناســنامه 22 در تاريخ 97/11/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- مهران مختاری، 
ش.ش 1080059741، 2- مهــدی مختــاری، ش.ش 427 )فرزنــدان ذكور متوفی( 
3- مهری مختاری، ش.ش 89، 4- مهناز مختــاری، ش.ش 5490021284 )فرزندان 
اناث متوفی( 5- زهرا چترائی عزيزآبادی، ش.ش 26 )همســر متوفــی(. متوفی به غير 
از ورثه فوق ورثه ديگری ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يــا وصيتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 533148 احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تيران )147 كلمه، 

2 كادر(

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پارســا مهر اردســتان 
درتاريــخ 1398/04/11 به شــماره ثبت 958 به شناســه ملی 

 14008437074
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميــل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 
عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :توليد و خريد و فروش كليه صنايع دســتی 
و محصوالت مربوط به آن،صادرات و واردات كليه وســايل و محصوالت صنايع 
دستی، خريد و فروش كليه كاالهای مجاز بازرگانی، شركت در مناقضات و مزايدات 
بخش خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشــخاص حقيقــی و حقوقی و اخذ وام و 
اعتبار از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری صرفًا در راستای تحقق اهداف شركت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش 
مركزی ، شهر اردستان، نماز ، خيابان مسجد جامع ، كوچه ))مسجد جامع(( ، پالک0، 
طبقه همكف كدپستی 8381966741 ســرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1000000 ريال نقدی منقسم به 100 ســهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ريال توسط موسســين طی گواهی بانكی شماره 
1409/12 مورخ 1398/02/15 نزد بانك تعاون شعبه اردستان با كد 1409 پرداخت 
گرديده است اعضا هيئت مديره آقای محمد فدوی به شماره ملی 1180049853و 
به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال خانم مطهره نادم اردســتانی به شماره ملی 1180084251و به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
خانم الهام بخشايش به شماره ملی 1189370451و به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنين كليه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مديرعامل همراه 
با مهر شركت معتبر می باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مرجان پويان به شــماره ملی 1189350637 به سمت بازرس اصلی به مدت يك 
سال مالی خانم زهرا صادقی به شــماره ملی 1229701109 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت يك سال مالی روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های 
 شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت

 نمی باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجاری اردستان )529041(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســروش نیــرو افزا 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 42509 

و شناسه ملی 10260603113
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقای ســيف اهلل صالحی به شــماره 
ملــی 1159821763 و آقای غالمرضا رســتمی به شــماره ملی 
1159808872 و آقای مهدی رستمی به شمارملی 0933381808 
به عنوان اعضــای اصلی هيات مديره برای مدت دو ســال انتخاب 
گرديدند. آقای سيد ايمان نوری به شــماره ملی 1290700664 به 
سمت بازرس اصلی آقای منصور بهبودی اسكندری به شماره ملی 
1159447268 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های 
شركت تعيين شد. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )529076(

آگهــی تغییــرات شــرکت ســروش نیــرو افزا 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 42509 

و شناسه ملی 10260603113 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/04/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقای سيف اهلل صالحی به شماره ملی 1159821763 
به سمت رئيس هيئت مديره و آقای غالمرضا رستمی به شماره ملی 
1159808872 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و آقای مهدی 
رستمی به شمارملی 0933381808 به ســمت مدير عامل و عضو 
هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شــدند. كليه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شركت با امضاء مدير عامل آقای مهدی رستمی و با 
مهر شركت معتبر است. مدير عامل شركت مجری مصوبات هيات 
مديره خواهد بود. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )530261(

آگهی تغییرات شرکت فرش دستباف شهرستان لنجان زرين شهر و 
حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10260014144 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه مــورخ 1397/04/21 و نامه 
شــماره 7838 مــورخ 1397/06/21 اداره تعاون لنجان محمد علــی رحيمی كدملی 
11709200284 به ســمت بازرس اصلــی و فاطمه نوروزی چم يوســفعلی كدملی 
6209917429 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند.

آخرين رقم ســرمايه به ميزان 1456644000 ريال به مجمع گزارش گرديد.تراز مالی 
 سال 96 به تصويب رســيد. اداره كل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت

 شركت ها و موسسات غيرتجاری لنجان )533366(

  بعضی از قوانین سخت
 آموزش و پرورش و نظرهای 
سلیقه ای در اداره کل نوسازی 

مدارس مانع مشارکت 
خیران شده است
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گردوغبارتاپایانمرداددراصفهانمیماند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

کارشناس مسئول پیش بینی هوای 
استان اصفهان:

کاشان به دمای ۴۷ درجه رسید
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان گفت: طــی دو روز آینــده جو پایدار 
در استان حاکم اســت و دما تغییر محسوسی 
نخواهد داشت. حجت ا...علی عسگریان با اشاره 
به اســتقرار جوی پایدار طی دو روز آینده در 
استان، اظهار کرد: براین اساس، طی این مدت 
در بیشتر مناطق استان، آسمان صاف تا کمی 
ابری و گاهی وزش باد پدیده غالب خواهد بود. 
وی افزود: در مناطق شرق، شمال و جنوب شرق 
استان، وزش باد نسبتاشدید تا شدید همراه با 
گرد و خاک پیش بینی می شــود. کارشناس 
مســئول پیش بینی هوای استان با بیان اینکه 
دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی 
نخواهد داشت، ادامه داد: بیشــینه دمای هوا 
در کالن شــهر اصفهان در گرم ترین ســاعات 
۴۰ درجه ســانتی گراد باالی صفر و در کمینه 
دما در خنک ترین ســاعات صبــح امروز ۲۴ 
درجه ســانتی گراد باالی صفــر خواهد بود و 
احتمال وقوع ریزگرد وجــود ندارد. وی گفت: 
طی ۲۴ ساعت آینده کاشان با دمای ۴۷ درجه 
سانتی گراد باالی صفر و میمه با دمای ۱۷ درجه 
ســانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و 

خنک ترین مناطق استان پیش بینی می شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
مهاجران، فرصت و تهدید 

برای شاهین شهر هستند
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان، ساختار 
فرهنگــی متفــاوت و مهاجرپذیــر بــودن 
شاهین شهر را هم فرصت و هم تهدید در حوزه 
اجتماعی شهر دانست. مرضیه فرشاد،باتوجه 
به عدم قدمت شاهین شــهر و مهاجرت اقوام 
مختلف بــه این شــهر،  اظهار کــرد: افرادی 
که مهاجــرت می کنند از لحاظ روانشناســی 
افرادی با آســتانه تحمل باال هســتند که در 
اصطالح »تــاب آور« نامیده می شــوند و این 
فرصتی برای شهر است. وی ادامه داد: مهاجرت 
اقوام مختلــف با آداب و رســوم و دیدگاه های 
متفاوت باعث بروز شکاف فرهنگی در جامعه 
می شود و این نیز تهدیدی در حوزه اجتماعی 
است. فرشــاد، افزایش حمایت های دوستانه 
و کاهــش حمایت هــای خانوادگــی را تغییر 
الگوی زندگی اجتماعی دانســت و افزود: این 
تغییر در شاهین شــهر در حال اجرایی شدن 
است و اکنون برای اظهارنظر در مورد مفید یا 
مضر بودن این تغییر الگو زود اســت. مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان با اشاره به فعال بودن 
اورژانس اجتماعی در شاهین شهر، اظهار کرد: 
به دلیل عملکرد صحیح و فعاالنه این اورژانس 
در شاهین شــهر نگرانی خاصی در این شــهر 
وجود نــدارد. وی به مطالبــه معلوالن جامعه 
در سطح کشــور اشــاره کرد و افزود: در کل 
کشور یکی از دغدغه های ســازمان بهزیستی 
مناسب سازی شــهری برای فعالیت اجتماعی 
معلوالن است. فرشــاد ادامه داد: به دلیل عدم 
بافت قدیمی در شاهین شــهر و رشــد مطابق 
با اســتانداردهای به روِز ســاختار این شهر، با 
کمترین میزان نارضایتــی و گله مندی از این 

شهر مواجه هستیم.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی خبر داد:

آغاز توزیع کتاب های درسی 
در کتابفروشی ها از ۱۵ شهریور

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
گفت: دانش آموزانی که برای خرید کتاب های 
درســی در کتابفروشــی ها ثبت نام کرده اند، 
می توانند ۱۵ شهریور نسبت به دریافت، اقدام 
کنند. علی باقرزاده درباره خبری که در برخی 
ســایت ها به نقل از وی درباره کمبود کاغذ و 
آماده نشــدن کتاب های درسی درحال دست 
به دست شدن اســت، اظهار کرد: کتاب های 
درســی دوره ابتدایی و متوســطه اول و دوم 
چاپ شــده و در حال توزیع است و افرادی که 
کتاب های درسی را از طریق سامانه الکترونیکی 
خریداری کردند، مهر امسال کتاب های درسی 
را درمدرســه دریافت خواهند کــرد. معاون 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی با اشاره به اینکه 
آنهایی کــه برای خرید کتاب های درســی در 
کتابفروشی ها ثبت نام کرده اند، می توانند ۱۵ 
شهریور نســبت به دریافت اقدام کنند، مطرح 
کرد: کتاب های تمــام مقاطع تحصیلی قبل از 
شروع ســال تحصیلی در اختیار دانش آموزان 
قرار خواهد گرفت و هیچ کمبود کاغذ و کتابی 
برای ســال تحصیلی جدید نداریم. وی گفت: 
دانش آموزان پایه اول و دهم که اسامی آنها در 
سامانه ثبت نام سناد ثبت شده است، می توانند 
کتاب های درســی خود را از اول مهر از طریق 

مدرسه دریافت کنند.

کشف ۲۹۰۰ گرم حشیش از 
مسافر ترکیه در فرودگاه اصفهان

فرمانده پلیس فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: 
دو کیلو و ۹۰۰ گرم مواد افیونی از نوع حشــیش از 
چمدان یک مسافر پرواز اصفهان- استانبول کشف 
شــد. ســرهنگ ذبیح ا... دالور اظهار کرد: یکی از 
مسافران فرودگاه شــهید بهشتی اصفهان که عازم 
اســتانبول بود، قصد داشت با جاســازی دو کیلو و 
۹۰۰ گرم ماده مخدر از نوع حشیش اقدام به قاچاق 
مواد مخدر کند که توسط ماموران پلیس فرودگاه، 

شناسایی و دستگیر شد.

ورود قوه قضاییه به پرونده 
سقوط مینی بوس به دره

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در پی 
ســقوط مینی بوس به دره، دستور رسیدگی ویژه و 
سریع به این پرونده به منظور شناسایی علل و عوامل 
دخیل در وقوع این حادثه تلخ صادر شــده اســت. 
محمدرضا حبیبی در پی حادثه سقوط مینی بوس 
به دره اظهار داشت: ســاعت ۹:۴۰ صبح سه شنبه 
یک دستگاه مینی بوس با سرنشینانی از خواهران 
و فرزندان آنها، از محور بوئین میاندشــت به مقصد 
خوانسار درحرکت بوده است که به دره سقوط کرده 
و متاســفانه تا کنون ۱۰ نفر از افراد بزرگسال و 3 
کودک جان خود را از دست داده و 8 نفر نیز مصدوم 
این حادثه گزارش شده اســت. وی افزود: از همان 
دقایق اولیه وقوع این حادثه دادســتان عمومی و 
انقالب شهرستان خوانسار در محل حضور داشته و با 
تشکیل پرونده قضایی تحقیقات مقدماتی آن را آغاز 
کرده است. رییس کل دادگستری استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دســتور رسیدگی ویژه و سریع به 
این پرونده به منظور شناسایی علل و عوامل دخیل 
در وقوع این حادثه تلــخ و تحت پیگرد قرار گرفتن 
اشخاص حقیقی و حقوقی مقصر احتمالی آن صادر 

و ابالغ شده است.

کشف پودر فرآورده های آرایشی 
به ارزش۴۰۰ میلیون ریال

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
مقدار 8۰۰ کیلوگرم پودر فرآورده های آرایشــی_
بهداشتی، ســاخت کشــور ژاپن به ظن قاچاق، به 
ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف، جمع آوری و جهت 
انجام ســیر مراحل قانونی توقیف شد. محمدجواد 
محمدی فشــارکی اظهار کــرد: در روز ۲۲ تیرماه 
بازرسی مشترکی توسط بازرسان مبارزه با قاچاق 
کاال به همراه پلیس آگاهی از یک واحد صنفی انبار 
تخلیه بار در اصفهان انجام شــد که در این بازرسی 
این مواد آرایشی بهداشتی قاچاق، کشف وضبط شد. 

اول مردادماه؛
نتایج آزمون مدارس نمونه 
دولتی و تیزهوشان اعالم 

می شود
مســئول مدارس نمونه دولتی و شــبانه آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: نتایج همه مدارس 
تیزهوشان، نمونه دولتی و فرهنگ استان در ابتدای 
مردادماه اعالم می شــود؛ حتی اعالم نتایج آزمون 
مدارس ماندگار هم منوط به اعالم نتایج این مدارس 
شده است. فاطمه یوسفیان در تشریح دالیل تاخیر 
افزود: در سال های قبل بســیاری از دانش آموزان 
همزمان در چند مدرســه قبول می شدند و این امر 
باعث می شــد ثبت نام خود را در مدرسه قبلی لغو 
کنند و پرونده خود را به مدرسه جدیدی که قبولی 
آن اعالم شده و عالقه مندی بیشتری به آن داشتند، 

منتقل کنند. 
مســئول مدارس نمونه دولتی و شــبانه آموزش و 
پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه اعالم نتایج 
مدارس مختلف در تاریخ های مختلف چیزی جز به 
هم ریختگی ثبت نام ها دربر نداشــت، تصریح کرد: 
این شیوه چیزی جز سردرگمی خانواده ها نداشت؛ 
به طوری که خانواده قادر بــه تصمیم گیری قاطع 
در مورد رشته و نوع مدرسه فرزند خود نبود و قرار 
شد این روند به نحوی مدیریت شود که نتایج همه 
مدارس همزمان با هم اعالم بشود که خانواده ها برای 
ثبت نام، قدرت عمل بیشتری داشته باشند. وی با 
ابراز تاسف از تاخیر در خصوص اعالم نتایج مدارس 
تیزهوشان، نمونه دولتی و فرهنگ اظهار کرد: این 
تاخیر دو سال است که به وجود آمده و دلیل آن نیز 
اجرای متمرکز آزمون مدارس نمونه دولتی است، 
این تاخیر باعث شده در ثبت نام مدارس عادی نیز 
خلل ایجاد شود، برای نمونه سال گذشته مدرسه ای 
داشــتیم که با اعالم نتایج مدارس نمونه دولتی و 
تیزهوشان ۶۰ یا ۷۰ پرونده از مدرسه مذکور گرفته 
شــد که این امر زمینه آزار و اذیت مدیران مدارس 

دولتی را فراهم می کند.

رییس دانشــگاه اصفهان گفــت: دولت می خواهد 
بیش از پیش از ظرفیت دانشــگاه اســتفاده کند. 
امیدواریــم در واقعیت بتوانیم بــا مدیریت خوب، 
راهکارهایی ارائه دهیم تا ظرفیت سازی شود و دولت 
از ظرفیت های موجود برای حل معضالت و مشکالت 
کشور در شرایط تحریم بهره ببرد. هوشنگ طالبی 
در مورد ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه در ایران 
و جای خالی دوره های کارآمــوزی در صنایع برای 
دانشــجویان و کمک به حل بحران اشتغال گفت: 
مقصر، نه دانشگاه اســت و نه صنعت؛ بلکه مسئله 
اساســی، زیرساخت صنعت اســت. صنعتی که به 
کشورهای خارجی وابسته باشد و به صورت وارداتی 
فعالیت کند، نمی تواند در شرایط فعلی از پتانسیل 
دانشــگاه بهره ببرد. صنعتی می توانــد از ظرفیت 
دانشگاه استفاد کند که به صورت بنیادی روی پای 
خود بایســتد. صنعت فعلی ما این گونه نیست و به 
همین دلیل وقتی تحریم می شویم یا مشکل ارزی 
پیدا می کنیم، صنعت ما به مشکل می خورد؛ چون 
صنعت ما وابسته است و مشکل چنین صنعتی باید 

به شکل زیربنایی و زیرساختی حل شود.وی ادامه 
داد:شــرکت های دولتی ما سه برابر بودجه عمومی 
کشور، بودجه دریافت می کنند؛ اماآیا برای طرح و 
توسعه هزینه کرده اند؟ سال ۹۶ بودجه شرکت های 
دولتی ما حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و آنها 
باید ۶۰ هزار میلیارد تومــان از بودجه را برای طرح 
توســعه هزینه می کردند؛ در واقع ۱۰ برابر بودجه 
آموزش عالی کشــور را برای طرح توســعه در نظر 
گرفتند؛ اما تنها ۶ میلیــارد تومان برای این منظور 
هزینه شده؛ یعنی تنها یک ده هزارم بودجه مورد نظر!

رییس دانشگاه اصفهان:

بودجه طرح توسعه سال ۹6 گم شد
سخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اســالمی گفت: ایران نیازی به استفاده از 
کانال مالی اینستکس در بحث غذا و دارو ندارد، در 
این مورد مافیای ورود و خروج دارو وجود داشــت 
و افرادی ســود گزافی از آن می بردند که نمی شود 
گفت. اگر به شفاف ســازی کمک کنیــم، بعضی 
دست های این مافیا قطع می شــود. اکبر ترکی در 
اصفهان اظهار کرد: اروپایی ها در مسئله برجام قصد 
بازی کردن با ایران را دارنــد، مقصود آنها از اینکه 
بحث مذاکره داغ می شود یا بحث برجام را به وجود 
می آوردند، این است که اقتدار کشور ما را بگیرند و 
ما را تضعیف کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی افزود: یک قسمتی از 
اینکه این گام های کاهش تعهدات برجامی از طرف 
دولت در حال مطرح شدن است، ایجاد این ذهنیت 
در جامعه بین المللی است که ایران با مراحل خاصی 
وارد فاز کاهش تعهدات برجام شد. عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: گفته 
شده که در اولین دور از اینستکس، ایران می تواند 

غذا و دارویی راکه تحریم نیســت،وارد کند. باکس 
دارویی ایــران در صورت نیاز از چیــن و هند وارد 
می شــود که آنها هم جزو تحریم ها نیســتند و در 
صورت نیاز حتی می توان از طریق کوله باری هم آن 
راوارد کشور کرد یا از جای دیگر بیاوریم و بسازیم. 
وی بیان کرد: ایران از آمریکا دارو وارد نمی کند که 
بخواهد از کانال مالی در بحث غذا و دارو اســتفاده 
کند، مسئله این است که در این مورد، مافیای ورود 
و خروج دارو وجود داشــت و افرادی سود گزافی از 

آن می بردند که نمی توان بیان کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت:

شفاف سازی، تنها راه قطع دست مافیای غذا و دارو است

بهداشتدانشگاه

حال و روز خانواده ها در ایران خوب نیســت. این 
را می توان از البه الی آمار سرســام آور طالق در 
کشور فهمید. از صف طوالنی دادگاه های خانواده 
گرفته تا شــلوغی دفاتر طــالق. تقریباهیچ کدام 
از برنامه های ضربتی و اقدامــات مقابله ای با این 
پدیده در کشور جواب نداده به جز آنکه الگوهای 
جدایــی، زوجین را به ســمت طالق های توافقی 

کشانده است.
 هر چند مدت هاست آمار طالق از سوی مسئوالن 
مربوطه به روز رسانی نشــده؛ اما بر اساس اعالم 
رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق در سال ۹۶ 
در ایران ســاعتی ۲۱ واقعه طالق به ثبت رسیده 
و در کل نزدیک به یک سوم ازدواج های ایران در 
سال ۹۶ منجر به طالق شــده است. در این میان 
سهم طالق های توافقی بســیار زیاد است. طبق 
آمار، طالق توافقی چهارمین دادخواست قضایی 

محسوب می شود. 
هر چــه رویه ها و پروســه های دادرســی طالق 
پیچیده تر شده، آمار توافق برای جدایی و نیفتادن 
به مســیر دادگاه ها، افزایش داشته است. در سال 
۹۲، ۱۶3 هزار مورد درخواســت طالق توافقی با 
دادگاه ها ارائه شــده که این عدد در سال ۹۷ به 

۱۶8 هزار مورد رسیده است. 
در اصفهان هم بر اســاس آمار ارائه شده از سوی 
بهزیســتی، بیش از ۵8 درصد طالق ها به صورت 

توافقی صورت می گیرد.
 رشد آمار طالق توافقی در کشور بخشی به دلیل 
ناکارآمدی قوانین حمایتی از خانواده ها و بخشی 
دیگر به دلیل تغییر در ســاختار فرهنگی جامعه 
رخ داده اســت. اینکه درصد باالیی از طالق ها به 

صورت توافقی انجام می شود، ممکن است گویای 
بسیاری از مسائل باشــد. از خسته شدن مردم از 
پیچ و خم های طالق عادی گرفته تا تفاوت دیدگاه 
زنان در جامعه امــروز. به هرحــال پدیده طالق 
توافقی با میانبر زدن طالق، ســرعت بیشتری به 
این پدیده می دهد و همانطور با سرعت بیشتری 
هم دودش به چشم زوجین و به خصوص فرزندان 
می رود. برخی معتقدند زنــان در این میان نقش 

پررنگ تری دارند.
 در اغلب طالق های توافقی، مهریه بخشیده یا در 
مورد آن میان زوجین توافق ایجاد می شود. طالق 

توافقــی در واقع دغدغه های اقتصــادی طالق را 
کاهش می دهد. این مسئله به خصوص در ماه های 
اخیر و با رشــد قیمــت طال و تورم بیشــتر مورد 
استقبال مردان قرار می گیرد. اینکه سهم افزایش 

این نوع از طالق به مردان می رســد یا زنان را به 
درستی نمی توان ارزیابی کرد.

 ازطرفی دادن حق طالق به مرد میل و رغبت در 
زنان را برای طالق توافقــی افزایش می دهد و از 
سویی دیگر نبود الزاماتی مانند پرداخت مهریه و 
نفقه در این مورد از طالق ها بــه نفع مردان تمام 

خواهد شد. 
به همین دلیل می توان استقبال از این نوع جدایی 
در کشور را به نوعی دور زدن قوانین الزام آور طالق 
دانســت. حربه ای که فعال هیچ چاره ای برای آن 

اندیشیده نشده است.

میانبرجدایی

رییس شــبکه دامپزشکی کاشان از مشــاهده بیماری »لمپی 
اســکین« دامی در کاشــان خبر داد و گفت: با مشــاهده این 
بیماری در منطقه کاشان، یک هزار رأس دام علیه آن واکسینه 
شدند. فاخته عباس شاه میرزایی با بیان اینکه خوشبختانه در 
استان اصفهان گزارشی از بیماری های مشترک انسان و حیوان 

گزارش نشده اســت، اظهار داشــت: چندین مورد گزارش در 
برخی از استان های شمالی کشور راجع به بیماری های مشترک 
میان انسان و حیوان گزارش شــده که متاسفانه جان پنج نفر 
را نیز گرفته اســت؛ اما خوشبختانه در اســتان اصفهان هیچ 
گزارشی در این موضوع نداشتیم. وی ضمن اشاره به سم پاشی 

اماکن پرورش دام و طیور در منطقه کاشــان افزود: با توجه به 
گزارش های رسیده مبنی بر ابتالی چند هموطن به بیماری تب 
کریمه کنگو، هشدارهای الزم به افرادی که به صورت مستقیم 
با دام در ارتباط هســتند، ارائه شده اســت تا ابتال به این نوع 

بیماری ها به حداقل کاهش پیدا کند.

رییس شبکه دام پزشکی کاشان خبرداد:
مشاهده بیماری »لمپی اسکین« دامی در کاشان

 58 درصد طالق ها در اصفهان توافقی است؛

هر چه رویه ها و پروسه های 
دادرسی طالق پیچیده تر شده، آمار 

توافق برای جدایی و نیفتادن به مسیر 
دادگاه ها، افزایش داشته است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مشکل عمده در حوزه داروسازی، نحوه توزیع متخصصان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در مراکز درمانی و بیمارستان های اصفهان در رشته های مامایی، 
فیزیوتراپی، بینایی سنجی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و گفتار درمانی نیازمند نیروهای متخصص هستیم. 
طاهره چنگیز با بیان اینکه هنوز در برخی از رشته ها نیازمند تربیت افراد متخصص هستیم، ادامه داد: یکی 
از این رشته ها، پرستاری است که هنوز در این رشــته به ظرفیت مورد نیاز مراکز خدماتی نرسیده و امکان 
گسترش وجود دارد. وی اضافه کرد: مشکل عمده ما در حوزه داروسازی، نحوه توزیع متخصصان این حوزه 
است؛ همچنین در رشته دندان پزشکی نیز عمال در اکثر استان ها تعداد متخصصان این رشته به حدنصاب 
رسیده؛ اما توزیع دندان پزشکان با مشکل روبه رو است. وی تاکید کرد: اگر مکانیزم های توزیع دندان پزشک 

و داروساز اصالح شود، همین تعداد دندان پزشک  یا داروساز موجود کافی است.

یک جغرافیدان اقلیم شناس:
گرد و غبار تا پایان مرداد در اصفهان می ماند

یک جغرافیدان اقلیم شناس گفت: جهت وزش بادهابه سمت اصفهان در فصل تابستان تغییر و بادها در این فصل 
از سمت شرق و شمال شروع به وزش می کند، این در حالی است که در فصول دیگر بادها از سمت غرب روی شهر 
اصفهان می وزد.امیر گندمکار ادامه داد: نواحی شمال و شرق اصفهان کویری است، در نتیجه رسوبات در این فصل 
از سال و همزمان با تغییر جهت وزش باد به سمت شهر اصفهان حرکت می کند. این جغرافیدان اقلیم شناس با اشاره 
به علت شدت گرد و غبارهای تابستان امسال روی شهر، عنوان کرد: بارندگی ها و سیالب های امسال موجب ایجاد 
روان آب هایی شد که رسوبات زیادی را بر جای گذاشت، این رســوبات ریزدانه به وسیله باد از شمال و شرق استان 
اصفهان به سمت شهر اصفهان حرکت می کند؛ در حالی که سال گذشته میزان این رســوبات ریز دانه زیاد نبود. 

گندمکار گفت: مشکل وجود گرد و غبار روی آسمان شهر اصفهان، تقریبا تاپایان مردادماه ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از راه اندازی شعبه ویژه پرونده های 
محیط زیستی خبرداد. ایرج حشمتی در سومین کارگاه مشارکتی تدوین برنامه 
زیســت بومی تاالب گاوخونی » CEPA « برگزار شــد، اظهار کرد: در راستای 
پاسخگویی بهینه به مراجعات قضایی زیســت محیطی، دادستان اصفهان طی 
حکمی، دســتور پیگیری پرونده های زیست محیطی را در شــعبه چهاردهم 
دادسرای عمومی و انقالب صادر کرده اســت. وی ضمن تقدیر و ابراز خرسندی 

از اقدام دادستانی اصفهان در راســتای هم افزایی و همکاری برای حفظ محیط 
زیســت، گفت: از این پس در خصوص پرونده های تخلفات زیســت محیطی با 
قاطعیت بیشتری تصمیم گیری خواهد شــد. در دستور دادستان اصفهان آمده 
است که جرائم بهداشت محیط، اســتاندارد، دامپزشکی، مواد پزشکی، دارویی، 
مواد خوردنی و آشامیدنی، محیط زیست و جرائم موضوع قانون هوای پاک به این 

شعبه جدید منتقل می شود. ست
 زی

ط
حی

شعبه ویژه پرونده های  م
محیط زیستی در اصفهان 

راه اندازی شد

پریسا سعادت



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2747 | پنجشنبه 27 تیر 1398 | 15 ذی القعده 1440

 »دیالو« با ۳۲ میلیون یورو
 به پاری سن ژرمن پیوست

عبــدو دیالو، مدافع فرانســوی تیــم فوتبال 
دورتموند تصمیم گرفت به کشورش برگردد. 
این مدافع جــوان ۲۳ 
ســاله بــا امضای 
 ۵ قــراردادی 
ســاله بــه ارزش 
۳۲ میلیون یورو، 
راهــی پاری ســن 
ژرمن شــد تا در این 
تیم بــازی کند. این بازیکــن در تیم ماینتس 
چهره شــد و تصمیم گرفت تا در سال ۲۰۱۸ 
راهی تیم زرد و سیاه های فوتبال آلمان شود. 
او ۳۲ بار برای دورتموند در خــط دفاع بازی 
کرد و حاال تصمیم گرفت تــا در ادامه دوران 
فوتبالش در تیم پاری سن ژرمن باشد. از این 
بازیکن به عنوان یکی از استعدادهای درخشان 
فوتبال فرانسه یاد می شود و حضور در تیم اول 
فوتبال فرانسه، می تواند نقطه عطفی در دوران 

فوتبالش شود.

»صالح« از تیم ملی مصر 
خداحافظی نکرده است

محمد صالح، امید اصلی مصر برای قهرمانی در 
جام ملت های آفریقا ۲۰۱۹ بود. مصر میزبان 
این رقابت ها بــود؛ اما 
حذف تلــخ و زود 
هنگامی داشت و 
از صعود به جمع 
۸ تیم هم بازماند. 
بعد از حــذف زود 
هنگام مصــر از جام 
ملت های آفریقــا، انتقادها از محمد صالح باال 
گرفت و خبرهای زیادی درباره خداحافظی او 
از بازی های ملی به گوش رسید. سایت عربی 
اسپورت تاکید کرد که صالح قصد خداحافظی 
از بازی های ملی را ندارد. یکی از نزدیکان این 
بازیکن در گفت و گویی که با این سایت داشت، 
تاکید کرد که صالح به پوشــیدن پیراهن تیم 
ملی کشــورش افتخار می کنــد و فعال قصد 

خداحافظی از بازی های ملی را ندارد.

اعتراف »توخل« درباره نیمار
 نیمار همچنان موضوع اصلی و اساسی باشگاه 
پاری سن ژرمن است. این بازیکن برزیلی که در 
سال ۲۰۱۷ به پاری سن ژرمن پیوست بعد از 
دو فصلی که با این تیم 
پشت ســر گذاشت 
می خواهــد که به 
بارسلونا برگردد. 
تومــاس توخل، 
سرمربی پاری سن 
ژرمــن در واکنش به 
جدایی نیمار گفت: آیا می دانستم نیمار قصد 
جدایی دارد؟ بله، من قبــل از آغاز رقابت های 
کوپا آمه ریکا می دانستم که او دیگر تمایلی به 
ماندن ندارد و می خواهد تیم را ترک کند. توخل 
ادامه داد: همه چیز بین ما واضح و روشن است. 
نیمار دوست دارد که برود و او باید با باشگاه در 
این باره صحبت کند و وضعیــت نهایی اش را 
مشخص کند. او االن با ما تمرین می کند و باید 

راه خود را ادامه دهد.

 تالش دوباره میالن
 برای جذب »لوکا مودریچ«

جیان لوکا دی مارتزیو، روزنامه نگار ورزشی مطرح 
ایتالیایی می گوید آث میالن قصد دارد تا پیش از 
پایان فرصت نقل و انتقاالت تابستانی برای جذب 
لوکا مودریچ از رئال مادرید 
تالش کند تا در صورت 
امکان، این ســتاره 
کــراوات بــه جمع 
بازیکنانــش اضافه 
شود. بر اساس گزارش 
دی مارتزیــو، مدیــران 
باشگاه میالن روز سه شنبه با مدیر برنامه های 
مودریچ جلسه ای داشتند تا درباره بعضی دیگر 
از فوتبالیست هایی که ایجنت مودریچ، مدیریت 
برنامه هایشان را به عهده دارد گفت وگو و مذاکره 
کنند؛ اما در حین صحبت ها بحث لوکا مودریچ، 
ستاره کروات رئال به میان آمده و دو طرف یک 
بار دیگر شــرایط انتقال احتمالی او به میالن را 
بررســی کرده اند. رئال مادرید تمایل چندانی 
به از دســت دادن مودریچ ندارد؛ اما با توجه به 
اینکه رئال تا این لحظه در بازار نقل و انتقاالت 
فعالیت زیادی داشته و تابستان شلوغی را پشت 
سر گذاشــته این احتمال وجود دارد که برای 
 جبران هزینه های انجام شده و خالص شدن از 
پرداخت دســتمزد باالی مودریچ به واگذاری 

او فکر کند.

بازی ذوب آهن با االتحاد، جنگ دارا و ندار است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

سروش رفیعی روز سه شــنبه با تصمیم کالدرون از پرسپولیس 
کنار گذاشته شد تا فوتبالش را در تیم دیگری دنبال کند. بر اساس 
اخبار رسیده ســروش رفیعی از فوالد خوزستان پیشنهاد دارد و 
خودش هم تمایل دارد که برای این تیم بازی کند و اگر مشــکل 
خاصی رخ ندهد، او فصل آینده به فوالد می پیوندد تا شاگرد جواد 

نکونام در این تیم شود.

مقصد هافبک سابق پرسپولیس مشخص شد

بهترین گلزن تراکتور در فصل گذشته که سابقه بازی در سلتیک 07
را هم در کارنامه خود دارد، بعد از اینکه مطالبات خود را از باشگاه 
تراکتور دریافت نکرد با امضای قراردادی به باشــگاه آدانا اسپور 
ترکیه پیوست. استوکس، در حالی قراردادش را با باشگاه ترکیه ای 
امضا کرده که تراکتوری ها معتقد هستند، این بازیکن هنوز با آنها 

قرارداد دارد و باید در تمرینات تیم شان حاضر شود.

مهاجم تراکتور در لیگ ترکیه!
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مکان بازی رفت ذوب آهن و 
االتحاد عربستان تغییر کرد

محل برگزاری دیدار دو تیم االتحاد عربســتان و 
ذوب آهن ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا تغییر کرد. دیدار رفت دو تیم از 
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ 
آسیا روز دوشنبه ۱۴ مردادماه در ورزشگاه زییل 
شهر ابوظبی برگزار می شود. پیش از این قرار بود 
این دیدار در ورزشگاه آل مکتوم برگزار شود که 
به درخواست میزبان )فدراسیون فوتبال امارات( 

محل برگزاری این مسابقه تغییر کرد.

خانواده »استراماچونی« قبل از 
شروع لیگ کامل می شود

باشگاه استقالل بر اساس قراردادی که با بازیکنان 
و مربیان خارجی خــود دارد بــرای آنها منازل 
مســکونی تهیه کرده تا کادرفنــی و بازیکنان 
خارجی این تیم هر چه ســریع تر به محل اصلی 

سکونت خود منتقل شوند.
 آندرا استراماچونی، سرمربی جدید آبی ها نیز در 
بازگشت از ترکیه و خیلی ســریع به خانه جدید 
خود نقل مکان خواهد کرد تا مقدمات نهایی برای 
حضور خانواده خود در تهران را فراهم کند. این 
سرمربی ایتالیایی بر خالف شفر تصمیم دارد تا 
در دوران حضور در تهران با تمامی خانواده خود 
در ایران سکونت داشته باشــد و تمامی اعضای 
خانواده او نیز به تهران سفر می کنند تا سرمربی 
استقالل مشکلی از بابت دوری از خانواده نداشته 

باشد.

شبکه تلویزیونی بلژیک خبر داد:
محمدی در چند قدمی »خنت«

شــبکه تلویزیونی »اچ ال ان« بلژیک در گزارشی 
از ابــراز تمایــل باشــگاه خنــت بــرای جذب 
»میالد محمدی« و احتمــال امضای قراردادی 
قریب الوقوع بــا دفاع چپ ایرانی خبــر داد. تیم 
خنت بلژیک تا همین جای فصل نقل و انتقاالت 
هم تعدادی ورودی داشــته؛ اما به نظر هســته 
اصلی تیم هنوز بــه اندازه کافی تقویت نشــده 
است. برای مثال شــنبه هفته جاری آنها در یک 
بازی دوستانه چهار گل دریافت کردند و »جس 
توروپ« سرمربی این تیم اذعان داشت که خط 
دفاعی تیمش همچنان از کیفیت الزم برخوردار 
نبوده و شواهد حاکی از آن است که باشگاه برای 
 تامین خواســته وی دست به کار شــده است.
 براساس گزارش شبکه اچ آالن، باشگاه خنت در 
آستانه اقدام برای جذب »میالد محمدی« قرار 
دارد؛ مدافع ملی پوش ایرانی که چند وقتی است 
در تیررس باشــگاه قرار گرفته و با توجه به اینکه 
وی به خنت سفر کرده است، انتظار می رود دفاع 
چپ ۲۵ ساله تیم ملی ایران به زودی قراردادی 

چند ساله با این تیم امضا کند. 
گفتنی اســت؛ قرارداد محمدی بــا تیم احمد 
گروژنی روسیه فصل گذشته به اتمام رسید و او 

هم اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود.

در حاشیه

 علیرضا دبیر، رییس فدراسیون 
کشتی شد

صبح دیروزمجمع انتخاباتی فدراســیون کشتی 
به ریاســت محمدرضا داورزنــی، معاون ورزش 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد. در 
این مجمع علیرضا دبیر با کسب ۳۱ رای برای ۴ 
سال به عنوان رییس فدراسیون کشتی انتخاب 
شــد. علیرضا دبیر، حمید بنی تمیم، سید اصغر 
آزوره، جاسم امیری، علی اکبر جیره، محمدرضا 
صالحــی و عبدالمهدی نصیــرزاده کاندیداهای 
حضور در انتخابات فدراســیون کشتی بودند که 
با انصراف سایر کاندیداها دبیر، آزوره، نصیرزاده و 
بنی تمیم به رای گیری نهایی راه یافتند. در پایان 
رای گیری دور اول، علیرضا دبیر ۱۸ رای، اصغر 
آزوره ۲ رای، بنی تمیــم ۱۱ رای و عبدالمهدی 
نصیرزاده ۱۲ رای کسب کردند تا علیرضا دبیر و 

نصیرزاده به دور دوم راه پیدا کنند.
در دور دوم، علیرضا دبیر با کســب اکثریت آرای 
مجمع به عنــوان رییس چهار ســال آینده این 
فدراسیون انتخاب شد. دبیر، ۳۱ رای و نصیرزاده 
۱۲ رای کسب کردند. علیرضا دبیر، دارنده مدال 
طالی المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و یک مدال طال و ۳ 
نقره رقابت های جهانی است که چندین سال هم 
به عنوان عضو شورای شهر تهران، سابقه مدیریت 

شهری دارد.

منهای فوتبال

مهلت باشگاه اســتقالل برای پرداخت طلب پروپئیچ، ۲۴ تیر به 
اتمام رســید ولی  روز سه شنبه، باشگاه اســتقالل و امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل این باشگاه اعالم کردند که با وجود اتمام مهلت 
استقاللی ها برای پرداخت طلب ۴۳۰ هزار دالری پروپئیچ، فیفا 
موافقت کرده که طلب این بازیکن را از محل درآمدهای استقالل 
پرداخت می کند و به همین خاطــر نگرانی بابت حل این پرونده 
وجود ندارد. با این حال باتوجه به حکم CAS که به فدراســیون 

فوتبال ایران، باشــگاه اســتقالل و وکیل پروپئیچ ارسال شده، 
مدیران آبی های پایتخت با تعللی که در پرداخت مطالبات بازیکن 
اسبق کروات شان انجام دادند، منجر به محرومیت استقالل از دو 

پنجره نقل و انتقاالتی شدند.
 در حکم CAS به صورت کامال واضحی اعالم شــده که استقالل 
در صورتی که نتواند در مهلت ۶۰ روزه تعیین شده از سوی فیفا، 
طلب پروپئیچ را پرداخت کند، از دو پنجره نقل وانتقاالتی محروم 

خواهد شد. در ماده ۴ حکم CAS آمده است: اگر مبلغ بدهی به 
طلبکار پرداخت نشود و رســید آن برای کمیته انضباطی فیفا و 
فدراســیون فوتبال ایران تا زمان معین شده )۶۰ روز بعد از ابالغ 
این حکم یعنی ۲۶ اردیبهشــت( مشخص نشــود، محرومیت از 
جذب بازیکن جدید چه ایرانی و چه خارجی برای دو پنجره نقل 
و انتقاالت اعمال می شود که این محرومیت از روز اول پنجره نقل 

و انتقاالت بعدی اعمال می شود.

دست» استراماچونی« در پوست گردو؛
محرومیت استقالل از دو پنجره نقل و انتقال!

در حالی کــه چندروزی بیشــتر به پایــان تیرماه 
باقی نمانده اســت؛ اما هنوز از زمان قرعه کشــی 
مسابقات لیگ برتر فوتبال خبری در دست نیست تا 
گمانه زنی ها مبنی بر به تاخیر افتادن زمان برگزاری 
فصل جدید این رقابت ها تقویت شود؛ اتفاقی که دود 
حاصل از آن، بیش از همه تیم ها در چشم تیم های 
اصفهانی می رود. طبق برنامه فدراســیون فوتبال، 
قرار بود قرعه کشــی نوزدهمیــن دوره رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشــور روز ۱۰ تیرماه برگزار شود 
تا تیم ها حریفــان خود را یک ماه زودتر از شــروع 
مســابقات بشناســند؛ اما به دالیلی همچون عدم 
تامین امنیت ورزشگاه ها این قرعه کشی به تعویق 
افتاده و هنوز زمان دقیقی برای برگزاری این مراسم 
از سوی مسئوالن ســازمان لیگ اعالم نشده است.

به دنبال ایجاد حواشی گســترده و ناامنی در لیگ 
سال گذشته، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت تا هر 
طور شده امنیت ورزشگاه ها را تامین کرده و تا این 
تصمیم را به مرحله اجرا نرسانده، از برگزاری فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر جلوگیری به عمل آورد. 
از این رو مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و حیدر 
بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه های 
جداگانه به هیئت های فوتبال اســتان ها خواستار 
برطرف کردن مشکالت موجود در این زمینه شده 
و در همین راســتا بازدیدهایی از ســوی مسئوالن 
سازمان لیگ از تمام ورزشــگاه های تیم های لیگ 
برتری به عمل آمد. بعد از بازبینی های به عمل آمده 
به ۴ باشــگاه لیگ برتری که وضعیت ورزشگاه های 
آنها هنوز مطلوب نشده، ابالغیه ارسال شد؛ در این 
مصوبه آمده در صورتی که این باشــگاه ها نسبت به 
رفع نواقص ورزشگاه های خود اقدام نکنند میزبانی 

از آنها گرفته و باید در شهر مجاور یا تهران میزبانی 
داشته باشند.

 تاکید فدراسیون فوتبال بر فراهم آمدن شرایط الزم 
در ورزشگاه ها اگرچه بازخورد خوبی را در آینده به 
دنبال خواهد داشــت؛ اما زمان بر بودن تامین کامل 
این شــرایط باعث به تاخیر افتادن زمان برگزاری 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال می شــود؛ 
اتفاقی که قطعا به ضــرر تیم هایی که مراحل آماده 
ســازی خود را زود آغاز کرده اند، تمام می شــود. 
تیم های ســپاهان و ذوب آهن اصفهــان از جمله 
این تیم ها هســتند که به فاصله کوتاهــی از پایان 
یافتن فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تمرینات 
آماده سازی شــان را برای شــروع فصل جدید آغاز 
کردند. حال با شرایط ایجاد شده و عقب افتادن زمان 
قرعه کشی لیگ برتر و شروع این مسابقات، صدای 
مربیان آنها در آمده و در بالتکلیفی قرار گرفته اند که 

چگونه باید تمرینات را ادامه دهند. به خصوص اینکه 
تیم ذوب آهن باید کمتر از بیست روز دیگر در جریان 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم االتحاد 
عربستان برود و این تاخیر در برگزاری مسابقات لیگ 
برای این تیم بیش از سایر تیم ها گران تمام می شود؛ 
چراکه اگر لیگ برتر زود آغاز نشود، این احتمال وجود 
دارد که ذوب آهن بدون انجام حتی یک مسابقه در 
لیگ برتر، در آسیا حاضر شــود. تیم ها در آن زمان 
تازه تمرینات بدن سازی را به پایان رسانده اند و بعد 
از آن هم چند هفته طول می کشد که به فرم ایده آل 
خود برســند. البته این تاخیر در برگزاری مسابقات 
لیگ به مذاق برخــی از تیم های لیگ برتری خوش 
می آید، تیم هایی هم چون استقالل، پرسپولیس و 
تراکتورســازی که تا مشخص شدن سرمربیان شان 
دیرتر از سایرین به تمرین رفتند و حاال از این فرصت 

پیش آمده می توانند به خوبی استفاده کنند.

دودی که  به چشم تیم های اصفهانی می رود
 هنوز خبری از قرعه کشی لیگ برتر نیست؛

  عکس روز

دیدار شاغالم با شاگردان سابقش در شاهین
غالمحســین پیروانی، مربی و بازیکن سابق باشگاه برق شــیراز که در فجر شهید سپاسی 
بازیکنان خوبی پرورش و تحویل فوتبال ایران داد، به اردوی شاهینی ها رفت و با کادر فنی 

و بازیکنان خوش و بش کرد.

بغض گیتی پسند، با ۱۰ گل ترکید
 هفته سوم لیگ برتر فوتسال در حالی عصر سه شنبه برگزار شد که در یکی از مسابقات این هفته، گیتی 
پسند موفق شد تیم آذرخش را با نتیجه پرگل ۱۰ بر ۲   در هم بکوبد. گیتی پسند در هفته اول به نتیجه 
تساوی رسیده و در هفته دوم متحمل شکست شده بود. به این ترتیب اولین برد گیتی پسند در این فصل 
با هدایت حمید بی غم با این نتیجه پرگل رقم خورد. تیم مس سونگون که دو هفته ابتدایی را با برد پشت 
سر گذاشته بود، مقابل سن ایچ در ساوه با نتیجه ۲ بر ۳ شکســت خورد تا سن ایچ با سه برد متوالی و ۹ 
امتیاز صدر جدول را در اختیار بگیرد. در این مسابقه، جواد اصغری مقدم سرمربی - بازیکن تیم سن ایچ 
از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. تیم اهورای بهبهان هم تیم حفــاری اهواز را غافلگیر کرد و با نتیجه 

پرگل ۷ بر یک به پیروزی رسید.

ابراز عالقه »عارف غالمی« برای بازگشت به سپاهان
کاپیتان تیم ملی فوتبال امید با تایید خبر فسخ قراردادش با باشگاه خوزستانی، گفت: قراردادم با تیم فوتبال فوالد 
خوزستان مشروط بود و از زمانی که نکونام سرمربی این تیم شد در چندین جلسه شرکت کردم ولی توافقی بین 
من و مسئولین باشگاه حاصل نشد؛ درنهایت چند روز قبل قراردادم را فسخ کردم. عارف غالمی بابیان اینکه دوست 
داشتم شرایط بازگشتم به سپاهان فراهم باشد، تصریح کرد: پیشنهاد خارجی ندارم؛ اما پیشنهاداتی از تیم های 
داخلی دارم که در حال بررسی آنها هستم و تصمیم نهایی خود را تا چند روز آینده اعالم می کنم. وی بیان کرد: 
چهار ماه پیش من در فوالد بازی می کرده ام نمی دانم مدیر رسانه ای فوالد چگونه در مصاحبه خود گفته است 
که عارف غالمی چهار ماه پیش، قراردادش را فسخ کرده است. قراردادم با باشگاه فوالد خوزستان مبنی بر توافق 

دوطرفه بود و همان طور که باشگاه حق فسخ قرارداد داشت من نیز امکان فسخ این قرارداد را داشتم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره آخرین وضعیت بازیکنان سرباز ذوب آهن که دوران خدمت خود 
را بعد از تیم تراکتور در پادگان سپری می کنند، گفت: خدمت احســان پهلوان را که باید تمام شده 
تلقی کرد و این بازیکن تا چند روز دیگر به تمرینات ما اضافه می شود. برای مهدی مهدی پور و دانیال 
اسماعیلی فر، دو بازیکن دیگر هم چون بحث ملی ذوب آهن در آسیا مطرح است، مقرر شد راهکاری 
ارائه کنند تا آنها هم به تیم اضافه شوند. سعید آذری افزود: بازی ما با االتحاد در لیگ قهرمانان نزدیک 
اســت و این بازیکنان باید پیش از این مســابقه با تیم ذوب آهن تمرین کنند. آنها تمرینات انفرادی 
داشته اند ولی الزم اســت که در تمرینات گروهی هم قرار بگیرند تا در آمادگی کامل باشند. آذری در 
خصوص جذب مدافع نیجریه ای و چگونگی خرید این بازیکن تاکید کرد: تمام خریدهای ما با هماهنگی 
علیرضا منصوریان، سرمربی تیم صورت می گیرد. آقای منصوریان همه موارد را آنالیز می کند و سپس 
رای به جذب بازیکن می دهد. یک ســانتر فوروارد هم می خواهیم که اگر استانداردهای ما را داشته 
باشد، جذب می شود. وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که آیا بعد از جلسه با 
مسئوالن فدراسیون فوتبال به راهکاری برای گرفتن پول خود در AFC رسیدید؟ تصریح کرد: آقای تاج 
برای قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی در مالزی به سر می برد و فکر می کنم تمهیداتی اندیشیده 
است که با هماهنگی سفارت ایران به پول مان برسیم. مدیرعامل ذوب آهن در پایان با اشاره به دیدار 
این تیم با االتحاد عربستان در تاریخ ۱۴ مرداد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
االتحاد تیمی است که کاماًل خودش را مجهز کرده، بازی ما با االتحاد جنگ دارا و ندار است واین قصه 
تکراری تیم های ایرانی در آسیاست.  کمک ذوب آهن به باشگاه هم مشخص است و همه باید انتظارشان 

از تیم را در حد همین کمک ها تنظیم کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

بازی ذوب آهن با االتحاد، جنگ دارا و ندار است

سمیه مصور
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توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

سینما ساحل، مرکز جشنواره 
فیلم کودک خواهد بود

 کیــوان عســگرپور، قائــم مقــام جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان در نشستی 
با ســمن های حوزه کودکان با اشــاره به اینکه 
ســمن ها باید با برگزار کنندگان این رویداد در 
ارتباط باشــند، اظهار کرد: امســال محور اصلی 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
گذر فرهنگی چهارباغ اســت و ساختمان سینما 
ســاحل به عنوان مرکز جشــنواره انتخاب شده 
اســت. وی افزود: همچنین یکی از ســالن های 
سینمای پردیس را برای نشست های تخصصی 
انتخاب کرده ایم. قائم مقام جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوان با اشــاره به از دست 
دادن مخاطبان در سال های گذشته، اظهار کرد: 
امسال برای رفع این مشکل یک باشگاه هواداری 
برای جشــنواره تشکیل شده اســت که موجب 
می شود مخاطبان با هر سن و سالی برای جشنواره 
بمانند و همیشه دنبال برنامه های جشنواره باشند. 
عسگرپور تصریح کرد: امســال سینمای بهمن 
خوراسگان نیز برای مناطق محروم تجهیز شده 
است و سعی می کنیم ساختاری برای توزیع بلیت 
ارزان قیمت ارائه دهیم. وی افزود: سومین المپیاد 
فیلم سازی در خالل جشــنواره برگزار می شود و 

مهلت ارسال آثار از ۲۶ تا ۳۰ مرداد است.

برگزاری رویداد خواهر 
 خواندگی اصفهان و 

سن پترزبورگ
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ســال جاری 
به میزبانی شــهرداری ســن پترزبورگ، رویداد 
بیستمین سالگرد خواهرخواندگی بین اصفهان و 
سن پترزبورگ برگزار می شود. کوروش خسروی 
در برنامه رادیویی صدای شــهر اظهار داشت: به 
مناسبت نوروز امسال پیام تبریک رییس شورای 
شهر سن پترزبورگ به شورای شهر اصفهان اعالم 
و در آن تاکید شــد که امسال بیستمین سالگرد 
خواهرخواندگی این دو شــهر اســت و تمایل به 
برگزاری رویداد مشترک به همین مناسبت داریم. 
وی ادامه داد: پیرو ایــن نامه، مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اعالم آمادگی کرد 
که مدل مسقط را در خصوص تعامالت اقتصادی 
در شهر سن پترزبورگ اجرا کند، از این رو فراخوان 
منتشــر و ۳۲ شــرکت اعالم آمادگی کردند که 
روزهای ۱۹ تا ۲۲ مردادماه سال جاری به میزبانی 
شهرداری سن پترزبورگ رویداد خواهرخواندگی 
بین اصفهان و سن پترزبورگ برگزار شود تا بتوانیم 
تعدادی قرارداد را امضاکرده و تعامالت جدیدی 
را رقم بزنیم. وی ادامه داد: شورای اسالمی شهر 
اصفهان با همکاری روابط بین الملل شــهرداری، 
سند دیپلماسی شهری اصفهان را تنظیم و مصوبه 
کمیسیون تلفیق را دریافت کرد تا به مرحله اجرا 
برسد، در این سند تاکید شده اصفهان با شهرهای 
خواهر خوانده روابط اقتصادی، علمی، فرهنگی، 
فناوری و ورزشی داشته باشــد؛ البته بر این باور 
هستیم که موفقیت ســند زمانی خواهد بود که 

بخش خصوصی به آن ورود پیدا کند.

حمایت مدیریت شهری 
از کانون های مساجد و 
سازمان های مردم نهاد

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: هم اکنون 
اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، فراخوانی با موضوع حمایت 
از طرح های کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
و سازمان های مردم نهاد ویژه دهه والیت را اعالم 
کرده است. مرتضی رشیدی افزود: این فراخوان 
پیرامون چهار موضوع شــامل آموزه های قرآنی، 
برگزاری نمایشگاه کتاب، فرزندپروری و تحکیم 
پیوندخانــواده و تبیین موضوعــی مفاهیم عید 
قربان تا عید غدیر در قالب هــای ادبی و هنری و 
پنج شــاخص خالقیت هنری، افزایش مشارکت 
مردمــی، مخاطب محــوری، عمق بخشــی و 
کیفی سازی و افزایش نشاط اجتماعی در قالب های 
متنوع برنامه ریزی شــده است. معاون اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: هدف مدیریت شهری، تمرکز 
بر محتوای فرهنگــی و اجتماعی اعیاد مذهبی و 
ملی است و بر این اســاس تمامی مساعدت های 
شــهرداری اصفهان مبتنی بر ارائــه طرح های 
محتوایی و شــاخص خواهد بــود. وی ادامه داد: 
تمام کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد و 
ســمن ها می توانند طرح های خود را حداکثر تا 
تاریخ ۱۰ مردادماه به اداره مشارکت های فرهنگی 
و اجتماعی ارائه دهند تا پس از بررســی محتوا و 
تطبیق با شاخص های در نظر گرفته شده این اداره 

مورد حمایت قرار گیرند.

فرمانداراصفهان:
شهر قهجاورستان ظرفیت 

درآمد سازی دارد
به گزارش روابط عمومی فرمانــداری اصفهان، 
حسین سیســتانی معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهــان در آیین تکریــم و معارفه شــهردار 
قهجاورســتان، ضمــن تبریــک زاد روز میالد 
باســعادت حضرت امام رضا )ع( بــا بیان اینکه 
امروزه رشد و توسعه شهرها متناسب با نیازهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، معنای 
بهتری پیدا کرده است، اظهار داشت: ان شاء ا...

این رشــد و تکامل باعث آرامش و آسایش مردم 
و قرار گرفتن آنان در مســیر کمال الهی شــود؛ 
چراکه ایجاد شهر وشــهرداری می تواند کمک 
شایانی به سالمت عمومی جامعه کند. فرماندار 
اصفهان افزود: شهرداری، دارای ظرفیت باالیی 
بوده و شــهردار و مردم می توانند به نحو مطلوب 
از این ظرفیت، جهت توســعه و پیشــرفت شهر 
خود استفاده کنند. سیســتانی با اشاره به برخی 
ویژگی ها و ظرفیت های خوب شهر قهجاورستان 
عنوان کرد: ان شاء ا... این شهر در آینده به عنوان 
شهری جامع، جاذب و جالب، پذیرای گردشگران 
و سرمایه گذاران باشد که بتوانند از این فرصت و 
پتانسیل به نحو مطلوب بهره ببرند و شرایط برای 
توسعه شــهری و درآمد پایدار شهری مهیاشود. 
وی افزود: درآمد سرانه شهر قهجاورستان کافی 
نیست؛ اما نسبت به کل استان درآمد متوسطی 
است و این شــهر، ظرفیت درآمدزایی بیشتری 
دارد و این مهــم تنها با همــکاری و هماهنگی 
شهردار با شورای اسالمی و دیگر مسئوالن شهر و 

آحاد مردم میسر خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبرداد:
تشکیل کمیته شناسایی بازارهای 
جدید هدف گردشگری اصفهان

نشست شورای سیاست گذاری توسعه گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان با حضور ســید حسن 
قاضی عســگر معاون امور اقتصادی استانداری، 
فریــدون الهیاری مدیــرکل میــراث فرهنگی 
استان و مسئوالن کمیته های این شورا در محل 

استانداری اصفهان تشکیل شد.
در این نشست، مدیر کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به عبور از مرحله اول 
رشد گردشــگری در اســتان، کمیته شناسایی 
بازارهای هدف گردشــگری اصفهان در راستای 
دستیابی به توســعه پایدار در استان اصفهان )با 
حضور گردشگرانی از کشــورهای جدید( شروع 
به فعالیت کرده اســت. الهیاری ادامــه داد: در 
این کمیته که با هماهنگی معاونت گردشــگری 
 ســازمان میــراث فرهنگی کشــور در اســتان

  اصفهان تشکیل شــده، شــاخصه هایی چون 
 رتبه بندی کشــورهای هدف و کمی ســازی و

 کیفــی ســازی کشــورهای هــدف، مطابق با 
توانمندی هــای مناطق مختلف اســتان در نظر 

گرفته شده است.

 مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
خبر داد:

اجرای طرح »داشبورد 
مدیریتی« در شهرداری اصفهان

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
گفت: طرح »داشــبورد مدیریتــی« به منظور 
یکپارچه ســازی اطالعات شــهرداری اصفهان 
در پنج حــوزه درآمد، مالی، امــالک، مدیریت 
پروژه و منابع انســانی از دو مــاه قبل به صورت 
پایلوت در شــهرداری اصفهان راه اندازی شده 
است. سعید فردانی اظهار کرد: در طرح داشبورد 
مدیریتی، اطالعات بخش های مختلف شهرداری 
تجمیع می شــود و با رویکرد تصمیم ســازی در 
اختیار مدیران شهر قرار می گیرد، در این راستا 
با اســتفاده از اطالعات کلیدی، مدیران شهری 
می توانند تصمیمات اساســی برای شهر بگیرند. 
وی افزود: شورای شــهر در قدم اول شهرداری 
را مکلف کرد تا اطالعات را در پنج حوزه درآمد، 
 مالی، امــالک، مدیریت پروژه و منابع انســانی 
جمع آوری کنــد. مدیر برنامه ریــزی و بودجه 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به فرآیند اجرای 
این طرح گفت: برای اجرای این طرح بین حوزه 
برنامه ریزی و حوزه های متولی موضوع، تعاریف 
اقالم اطالعاتی، یکسان سازی؛ سپس بر اساس 
آن، اطالعات جمع آوری و در سامانه سیما )سامانه 
یکپارچه مدیریت اطالعات( بارگذاری شد. وی 
ادامه داد: این طرح با محوریت حوزه برنامه ریزی 
و با همکاری ســازمان فاوا، کارشناسان شورا و 
 سایر حوزه های متولی در شهرداری اجرایی شده

 است.

در شرایطی که بارش های خوب امسال، نوید بخش 
روزهایی بدون نگرانی بابت قطع و افت فشــار آب 
بود؛ اما هنوز زمان زیادی از شروع روزهای گرم سال 
نگذشــته بود که بار دیگر افت فشار آب به دغدغه 
اصلی شهروندان اصفهان تبدیل شد؛ دغدغه ای که 
به گفته مسئوالن اســتان بیش از آن که به میزان 
بارش ها وابسته باشــد معلول عدم تکمیل سامانه 
دوم آب رسانی اصفهان است؛ سامانه ای که کمبود 

اعتبار روند اجرای آن را به مخاطره انداخته است.
ایجاد سامانه دوم آب رسانی اصفهان به سال 87 و 
قطعی چند روزه آب در آن سال برمی گردد، زمانی 
که برخورد یک دســتگاه بلدوزر اداره راه ترابری با 
خط لوله انتقال نفت خام در منطقه سامان، منجر 
به آلودگی آب اصفهان و خــروج تصفیه خانه بابا 
شیخعلی از مدار شد؛ موضوعی که مسئوالن وقت 
را متوجه شکننده و آسیب پذیر بودن شبکه تامین 
آب شــرب اصفهان کرد و در این راستا طرح تونل 
»گالب دو« در سفر اســتانی هیئت وزیران دولت 
وقت در سال 88 مصوب شد و در ۱5 مرداد سال ۹۳ 
نیز صالح، معاون امور هماهنگی استان های معاونت 
راهبــردی و برنامه ریزی رییس جمهور، ســامانه 
دوم آب رســانی به اصفهان بــزرگ یا »گالب دو« 
را طرحی درون اســتانی و نقش پدافند غیرعامل 
برای اصفهــان معرفی کرد و بــا تاکید بر ضرورت 
آن، گفت: با توجه به اینکه در سال 87 به مدت دو 
هفته آب تمام شهرها و روستاهایی که از رودخانه 

زاینده رود مشروب می شدند قطع شد، سامانه دوم 
آب رســانی اصفهان بزرگ به طول ۱7 کیلومتر، با 
هدف انتقال آب از منطقه باالدســت زاینده رود در 
محدوده استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت 
تا در صورت هرگونه مشــکل بتوان آب شهروندان 

اصفهانی را تامین کرد.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان، 
نیاز آب آشامیدنی ۱5 و دو مترمکعب بر ثانیه است 
در حالی ســامانه تصفیه و آب رسانی بابا شیخعلی 
تنها قادر به تامین ۱۲ وهشت دهم مترمکعب است؛ 
موضوعی کــه نیاز مبرم اصفهان بــه تکمیل طرح 

آب رسانی دوم را نشان می دهد؛ اما با وجود گذشت 
چند ســال از این موضوع، هنوز خبری از در مدار 
قرار گرفتن سامانه دوم آب رسانی اصفهان به گوش 
نمی رسد؛ چرا که به گفته حجت اله غالمی، معاون 
استاندار اصفهان این طرح تاکنون تنها ۲۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
 مســئوالن اســتان، کمبود اعتبار و بــی توجهی 
مسئوالن کشــور به تامین آب اصفهان را از دالیل 
اصلی عدم تکمیل ســامانه دوم آب رسانی اصفهان 

می دانند.
نماینده مردم برخوار، شــاهین شــهر و میمه در 

 مجلس شــورای اســالمی در این باره گفته است:
 »بی تدبیــری مدیران وزارت نیــرو همچنین کم 
کاری برخی مســئوالن اســتانی موجب شــده تا 
تکمیل طرح سامانه دوم آبرســانی طوالنی شود، 
توجه ویژه به تکمیل این سامانه و مدیریت مصرف 
مشــترکان تنها راهکار برون رفت از کمبود آب و 

قطعی آن است.«
دیگر نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز طی یکی دو هفته گذشته با توجه به افت فشار 
آب که نارضایتی شــهروندان را به دنبال داشته ، 
خواستار توجه دولتمردان به مسئله آب اصفهان و 
تکمیل سامانه دوم آب رسانی شده اند؛ چرا که بروز 
اتفاقات در دهه اخیر و افزایش جمعیت استان نشان 
داده که نمی توان تنها به تصفیه خانه باباشــیخلی 
امیدوار بود و هر لحظه ممکن اســت تاسیســات 
تصفیه خانه باباشیخعلی از مدار خارج شده و تامین 
آب شرب بیش از 5 میلیون نفر در استان اصفهان با 
تهدیدی جدی مواجه شود. به گفته نماینده مردم 
برخوار، شــاهین شــهر و میمه در مجلس شورای 
اسالمی اگرچه این ســامانه برای اصفهانی ها نقش 
پدافند غیرعامل را ایفا می کنــد؛ اما اراده ای برای 

پیگیری این موضوع در وزارت نیرو وجود ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در این باره گفته است: 
»هنوز این بــاور در وزارت نیرو وجــود ندارد که 
اصفهان بزرگ دچار کمبود آب است؛ یا وزیر نیرو 
این کمبود آب را قبول نــدارد و یا همتی برای حل 
این مشکل نیست و تا زمانی که این باور تغییر نکند 

مشکل آب حل نمی شود.«

نان شبی که واجب شمرده نمی شود!

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال جاری با 
اجرای ۲۶ پروژه بزرگ و کوچک عمرانی، فرهنگی و خدماتی در 
منطقه ۱۰ تحول و توسعه قابل توجهی اتفاق خواهد افتاد، اظهار 
کرد: برای پیاده روسازی ضلع شــمالی خیابان جی افزون بر پنج 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
حمید شهبازی با بیان اینکه در بودجه ۹8 منطقه ۱۰ شهرداری 

اصفهان ۱۲ میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال برای احداث مســیر 
BBB خیابان پروین، الهور، حمزه در نظر گرفته شــده اســت، 
افزود: روشنایی پارک های سطح منطقه، احداث منبع آب غربی 
خیابان مصلی، پیاده روســازی خیابان صباحی، احداث خیابان 
مصلی حدفاصل خیابان فرسان تا میدان شهید فهمیده، اصالح 
و ســاماندهی نرده های حفاظتی تا میدان قدس، پیاده روسازی 

ضلع شمالی میدان قدس، تکمیل پیاده روسازی خیابان پروین و 
اصالح هندسی ورودی باغ تاالر کامیار از دیگر پروژه های در دست 
اجرای این منطقه است. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهانوی از 
پیشرفت ۹8 درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی 
خبر داد و گفت: برای احداث این فرهنگســرا ۱۲ میلیارد ریال 

اعتبار پیش بینی شده و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات پیاده روسازی خیابان جی

  وقتی تکمیل سامانه  دوم آب رسانی اصفهان در کش و قوس بی توجهی وزارت نیرو مانده است؛ 

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خبرداد:
توزیع انبوه عوارض نوسازی و کسب و پیشه در سه مرحله

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از سه مرحله ای شــدن توزیع قبوض عوارض نوسازی و کسب و پیشه در 
سال جاری خبر داد و گفت: پرداخت به موقع عوارض شهرداری، توسعه زیرساخت های شهر را به همراه دارد. 
نادر آخوندی اظهارکرد: عوارض کسب و پیشه و عوارض نوسازی، درآمدهای پایدار محسوب می شود و تالش 
مدیریت شهری در سال جاری، بهبود وصول این دو منبع درآمد است. وی با اشاره به توزیع انبوه نخستین مرحله 
قبوض عوارض نوسازی و کسب و پیشه در مناطق ۱5 گانه شهرداری اصفهان، تصریح کرد: سه مرحله ای شدن 
توزیع قبوض عوارض کسب و پیشه و نوسازی، جهت رفاه حال شهروندان و مشارکت بیش از پیش آنهاست که 
مهلت پرداخت آن تا ۳۱ مردادماه سال جاری تعیین شده است. وی با اشاره به چگونگی محاسبه عوارض نوسازی، 
عنوان کرد: میزان عوارض نوسازی براساس قانون و مشخصه های درج شده محاسبه و بسته به متراژ ساختمان، 

متراژ زمین، نوع اسکلت ساختمان و امکانات خانه از قبیل آسانسور و استخر، متفاوت است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:
بررسی پیشنهاد دریافت عوارض از ساختمان های نیمه کاره رها شده

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ورود به موضوع ســاماندهی 
ساختمان های نیمه کاره رها شــده شهر برای نخستین بار در کشور از سوی شــهرداری اصفهان انجام شده 
است. حسن محمدحسینی افزود: در صدد هستیم با همکاری شورای شهر و تصویب یک الیحه، برنامه و روش 
خوبی برای تعیین تکلیف ساختمان های نیمه ساخت رها شده داشته باشیم تا بر اساس آن، این ساختمان ها 
در صورت تعیین تکلیف نکردن مالک، مشــمول پرداخت عوارض شــود. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۶8۱ ساختمان نیمه ســاز رها شده در سطح مناطق 
۱5 گانه شهر اصفهان شناسایی شده اســت، تصریح کرد: پس از اعالم اخطار و برگزاری جلسه با مالکان این 
 ساختمان ها، ادامه ساخت و ساز ۱۱8 ساختمان نیمه کاره آغاز و این محل ها از حالت تعطیلی و مخروبه بودن 

خارج شده است.

شهردار اصفهان در مراسم بازدید رییس کل بانک مرکزی ایران از خط 
دوم قطارشهری اصفهان با بیان اینکه طراحی مترو اصفهان در سال 
77 توسط مهندسان فرانسوی آغاز شده است، اظهار کرد: با این وجود، 
عملیات اجرایی این پروژه بزرگ در ســال 8۰ کلید خورد و در پایان 
سال ۹۶ توسط مدیریت جدید شــهری به طور کامل به اتمام رسید. 
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه با اقدامــات موثر، خط ۲۰ کیلومتری 

شمال به جنوب طی چهار ماهه پایانی سال ۹۶ به اتمام رسید، 
تصریح کرد: خط یک، ظرفیت جا به جایی 8۰ هزار مسافر را در 
طول روز، صد هزار مسافر را در ایام منتهی به نوروز و ۱۱۰ هزار 
مسافر را در مهرماه دارد؛ اما علت اینکه از این ظرفیت بالقوه به 
خوبی استفاده نمی شــود، نبود رام و واگن به اندازه کافی است. 
 شــهردار اصفهان تعداد رام های قطار در شــهر اصفهان برای 
جابه جایی مســافران را ۱۲ مــورد ذکر کرد و افــزود: این در 
حالی اســت که باید ۴۰ رام در خط یک رفت و آمد کند؛ البته 
برای افزایش تعــداد رام ها، تصمیماتی گرفته شــده ولی هنوز 
عملیاتی نشده اســت. وی تاکید کرد: در صورتی که شهرداری 
بتواند دریافت ۲۰ میلیون یورو مصوبــه دولت و تعهد پرداخت 
۹۳ میلیون یورو به کارخانه چینی از ســوی دولت را عملیاتی 
کند، می توان با تجهیز صندلی و اضافه کردن ســایر تجهیزات 

از ظرفیت کامل خط یک اســتفاده کرد. نوروزی در ادامه با اشاره به 
خط دو قطار شهری اصفهان، گفت: شــهرداری اصفهان در گذشته 
7۰۰ میلیارد تومان و در دو ســال گذشــته با حمایت مدیران بانک 
مرکزی 5۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خط دو قطار شهری 
اصفهان دریافت کرده است. در حال حاضر 5۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت دیگر برای انتشار آماده شده و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای 
سال آینده در نظر گرفته شده که درحال انجام مراحل دریافت مجوز 
آن هســتیم.وی با بیان اینکه خط دوم قطار شهری اصفهان از شمال 

شرقی اصفهان به سمت غرب منتهی می شود، بیان کرد: طول مسیر 
خط دو قطار شهری اصفهان ۲5 کیلومتر در دو فاز عملیاتی است که 
فاز نخست آن به طول ۱۴ کیلومتر از دارک تا زینبیه؛ سپس به سه راه 
کهندژ یا مدرس نجفی امتداد می یابد و در فاز دوم از ایستگاه مدرس 
نجفی به سمت خمینی شــهر امتداد می یابد.شهردار اصفهان با بیان 
اینکه از ایستگاه دارک تا میدان امام علی )ع( به طول هشت کیلومتر 

پنج ایستگاه در حال احداث است، ادامه داد: مناقصه اجرای فاز دوم 
خط دو قطار شهری اصفهان فردا انجام می شود. وی با بیان اینکه برای 
استانداردســازی، تامین تجهیزات و مباحث آتش نشــانی خط یک 
قطارشهری اصفهان یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: 
برای خط دو قطار شهری اصفهان جهت انجام همین اقدامات ۱۰ هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
هرکمکی بتوانیم برای رفع مشکالت انجام خواهیم داد

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایــران در جریان بازدید 

از خط دوم قطار شهری اصفهان، ضمن تاکید بر رفع مسائل اساسی 
کشور، اظهار کرد: شرایط بسیار ســخت اقتصادی باعث شده دولت 
بودجه ســال ۹8 را که به تصویب مجلس رسیده بود به دلیل کاهش 
درآمد نفتی ۶۲ هزار میلیــارد تومان کاهش دهد؛ زیــرا هم اکنون 
شرایط عادی را تجربه نمی کنیم. وی گفت: باید توازن بین موضوعات 
وجود داشته باشد تا بتوان به تمام مشــکالت رسیدگی کرد. رییس 
کل بانک مرکزی ایران ادامه داد: مسائل و مشکالت کشور باید 
اولویت بندی شــود؛ البته هرکمکی بتوانیم برای رفع مشکالت 
انجام خواهیم داد و سعی می کنیم تا حد امکان شرایط مناسبی 
را فراهم کنیــم. وی افزود: همچنین باید شــرایط بازپرداخت 
فاینانس مشخص شــود تا به موضوع فاینانس با دقت بیشتری 

رسیدگی شود.
راه اندازی خط دوم مترو به توسعه اشتغال در اصفهان 

کمک می کند
عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در ادامه این جلسه، اظهار 
کرد: خط دوم متروی اصفهان به دلیل ایجاد شــغل در شــهر 
اصفهان باید هرچه ســریع تر مورد بهره برداری قرار گیرد. وی 
بیان کرد: باید به مشــکالت اســتان اصفهان بــه صورت ویژه 
رسیدگی شود؛ زیرا این استان با مشکالتی از جمله گرد و غبار که 
در هفته های گذشته این استان را در برگرفته بود، مواجه است و کویر 
در این استان رو به پیشرفت گذاشته است. استاندار اصفهان تصریح 
کرد: از شهردار اصفهان درخواســت می کنم، سه شنبه هفته آتی به 
بانک مرکزی مراجعه کرده و دستورات صادر شده توسط رییس کل 
بانک مرکزی ایران درخصوص مسائل مطرح شده در جلسه را دریافت 
و پیگیری های الزم را انجام دهد. وی گفت: عقب ماندگی اصفهان طی 
۱۲ سال اخیر تشدید شده و از بانک مرکزی می خواهیم دستورات الزم 

برای رفع این مشکالت را در حد توان صادر کند.

شهردار اصفهان در جریان مراسم بازدید رییس کل بانک مرکزی از خط دوم قطار شهری مطرح کرد:

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت

 نرگس طلوعی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

یکنواخت بودن زندگی، شاید تکیه کالم بسیاری از افراد در جامعه 
باشد. انجام دادن کارهایی مشابه در تمام روزها، اتفاقی است که 
می تواند از شــادی زندگی بکاهد؛ اما ما می توانیم گاهی برخی از 
عادت های جالب راکه می تواند نشاط و ســرزندگی را به زندگی 
روزانه ما برگرداند، در دستور کار فعالیت های روزانه مان قرار دهیم. 
در گزارش زیر، نمونه هایی از این عادت ها آمده است، عادت هایی 
که می توانند زندگی را شادتر، قابل تحمل تر و دارای روح یا عمق 

بیشتر کنند. 
۱- نفس عمیق کشــیدن را فراموش نکنید، بهتر از آن 
تکنیک نفس کشــیدن را یاد بگیرید:شــاید برای بخشی 
از شما عجیب باشــد که بشنوید نفس کشــیدن هم آموزش و 
تمرین می خواهد! اما نفس کشیدنی که ممکن است تصور کنید 
ناخودآگاه برای خودش انجام می شــود و کند یا تند می شود، با 
نیروی اراده قابل تنظیم است و اگر با نظم خوبی انجام شود، روی 
کم کردن استرس و آرامش شما تاثیر می گذارد. یکی از ساده ترین 
تکنیک های تنفس، نفس عمیق کشیدن است. خود من به تجربه 
دریافته ام که بعد از یک ورزش هوازی خوب، دو سه دقیقه نفس 
عمیق کشیدن، چه تاثیر بزرگی بر آرامش می گذارد. نفس عمیق 
کشیدن وقتی در حال انجام یک کار سنگین فکری هستید هم به 
شما کمک می کند. قرار است که در موقعیتی نسبتاتنش زا قرار 
بگیرید؟ مثال یک سخنرانی در پیش جمع انجام بدهید؟ باز هم یک 
نفس حتی نه چندان عمیق، تنش را از شما دور می کند و آرامش 

برایتان به ارمغان می آورد.
۲-حرکات کششــی را فراموش نکنید:باز هم یک خطای 
عمده بخش قابل توجهی  ازما این اســت که از حرکات کششی 
غفلت می کنیم. پیش خودمان فکر می کنیم که »من که فقط در 
حد حفظ شادابی عمومی و کنترل وزنم ورزش می کنم! حرکات 
کششی برای آنهایی اســت که ورزش رقابتی می خواهند بکنند 
و حرفه ای تر هســتند!« اما اشتباه همینجاست. حرکات کششی 
با تحریک گیرنده هایی در عضــالت و مفاصل، باعث القای حس 
آرامشــی می شــوند که نظیر ندارد. اگر مدتی به خودتان عادت 

بدهید، حرکات کششی جزو جدایی ناپذیر ورزشتان می شود.
۳-موسیقی جدید کشــف کنید:لطفا آهنگ های تکراری 
قدیمی مورد عالقه تان را گوش نکنید. یک تکنیک ساده؛ وقتی 
یک موسیقی را در اســپاتیفای گوش می کنید این اپلیکیشن، 
خودش خوانندگانی با ســبک کاری مشــابه را به شما معرفی 
می کند. به صفحه ایــن هنرمندان بروید و موســیقی های برتر 
پیشنهادی هریک را گوش کنید، شاید به آنها عالقه مند شدید. اگر 
در یوتیوب هستید با جست وجوی چیزهایی مثل آهنگ های برتر 
دهه ۷۰ – ۸۰ – ۹۰ – ۲۰۰۰ و مشابه آنها پلی لیست هایی به شما 
پیشنهاد می شود که شما را به خواننده ها و بندهایی می رساند که 

پیش از این نمی شناختید.
۴- کتاب رنگ آمیزی بزرگســاالن بخرید:ایــن یکی از 
هیجان انگیزترین پیشــنهادات اســت. این کار در آن واحد، هم 
سرگرمی است، هم تجدید خاطره با روزهای خوب کودکی، هم 
پیونددهنده شما با کودکان دلبند شما و هم حتی وسیله افزایش 
خالقیت و کاهش استرس. خوشبختانه این دو سه ساله، کتاب های 

رنگ آمیزی بزرگساالن مد شده  است.
اکثربزرگساالن، از نوشت افزارهای شیک و مدرن کنونی محروم 
بودند و یک مدادرنگــی ۱۲ رنگ با مارک معمولی؛ شــاید اوج 
خواسته هایشان بود. چقدر خوب اســت که در شرایط متفاوت 
عقده گشایی کنیم و یک جعبه شیک مدادرنگی بخریم و روزی 

چند دقیقه برای خودمان رنگ آمیزی کنیم.

 برخی از عادت های جالب را 
در زندگی تان عملی کنید

علیرضا مجیدی

عکس روز

دوخط کتاب

می بخشــند؛ چون دنیا ُپر از 
آدم هایی است که نفوس 
بــد می زننــد. مردمــی که 
تنها بلدنــد بگویند: اینکه 
محال است! یا واقعاکه تو 

زیادی بلند پروازی!

چهار اثر از فلورانس /
فلورانس اسکاول شین

راز دلت را به هر کسی 
نگو

تــا حــد امــکان، هرچــه 
می توانیــد کمتــر دربــاره 
کارهای خود صحبت کنید؛ 
آن هم تنها با کسانی که 
به شــما دلگرمی و الهام 

شرکت اینتل از تولید پردازنده قدرتمندی خبر داده که قادر به شبیه سازی 
۸ میلیون فرآیند به شیوه ای مشابه با شبکه عصبی مغز است و انقالبی در 
صنعت رایانه ایجاد می کند. از این تراشــه در آینده برای تولید رایانه های 
عصب نگر یا نورومورفیک استفاده خواهد شد که توان پردازش بسیار باالیی 
دارند. تراشه جدید که Pohoiki نام گرفته، رایانه ها را در عمل به یک مغز 
بیولوژیک مبدل می کند. سرعت پردازش این رایانه ها هزار برابر بیشتر از 
قدرتمندترین رایانه های موجود در بازار است؛ همچنین کارآیی و بهره وری 

آنها ده هزار برابر بیشتر از پردازنده های رقیب و پرطرفدار است.

تراشه ای که رایانه را به مغز تبدیل می کند

مشاهده یک عروس دریایی غول پیکر با جثه ای به اندازه یک انسان بزرگسال، 
غواصی در آب های سواحل جنوب غربی انگلیس را حیرت زده کرد. این موجود 
غیرقابل باور که نوعی عروس دریایی بشکه ای است، توسط یک زیست شناس 
در آب های نزدیک به شهر »فالموث« انگلیس مشاهده شده است. عروس های 
دریایی بشکه ای، بزرگ ترین گونه های عروس دریایی در انگلیس هستند؛ اما به 
طور کلی عروس دریایی با چنین اندازه ای که مشاهده شده، بسیار نادر است. به 
گفته کارشناسان عروس های دریایی بشکه ای به طور معمول تا یک متر رشد 

کرده و تا ۲۵ کیلوگرم نیز وزن می گیرند. 

عروس دریایی غول پیکر در آب های ساحلی انگلیس

عجیب ترین روزها در تقویم جهانی
در تقویم جهانی عالوه بر مناسبت های معقول، روزهایی با نام های عجیب و غریب نیز ثبت شده است. حتما شما هم این روزها را که به 
نام های عجیب و غریب نام گذاری شده اند، در فضای مجازی دیده اید. از مارمولک و گربه بگیر تا خواب و خنده که یک روز خاص در تقویم 

جهانی به نامشان ثبت شده است. در ادامه چند نمونه از این روزهای جهانی عجیب و غریب را باهم مرور می کنیم. 
روز جهانی »توالت«: فلسفه اصلی پشت این نام گذاری، بحران نداشتن توالت در کشورهایی مثل هند و کشورهای آفریقایی است که 
بهداشت فردی و عمومی افراد را به خطر می اندازد. در سال ۲۰۱۳ سازمان ملل برای باال بردن آگاهی جهانی باهدف مقابله با این بحران 

بهداشتی، روز ۱۹ نوامبر را روز جهانی توالت نامید. 
روز جهانی »مارمولک«: روز ۱۴ آگوست روز جهانی مارمولک است. جالب است بدانید که مارمولک برای چرخه محیط زیستی اهمیت 

بسیار زیادی دارد و گونه سمندرها کمترین آلودگی در محیط زیست رادارند.
روز جهانی »هر چه دوست داری بخور«: ۱۱ ِمی به نام روز »هر چه دوست داری بخور« ثبت شده تا کسانی که با رژیم های سخت 

دست و پنجه نرم می کنند، حداقل یک روز از سال را به رژیم شان خیانت کنند و هرچه دوست دارند، بخورند. 
روزجهانی »خواب«: فلسفه روز جهانی خواب به قرون وسطی برمی گردد؛ آدم های آن دوران عقیده داشتند هرکسی که در این روز 

دیرتر از همه بخوابد، تمام سال بی حال خواهد بود. فنالندی ها از سال ها پیش این سنت را در ۲۷ جوالی انجام می دادند.
روز جهانی »حرف زدن مثل یک دزد دریایی«: دو هنرپیشه، روزی که داشتند راکت بال )نوعی تنیس بدون تور( بازی می کردند، 
باعث به وجود آمدن این مناسبت شدند. در طول بازی، آنها درست مانند دزدان دریایی حرف می زدند و به این نتیجه رسیدند که بهتر 

است برای اینکه بیشتر از این لحن لذت ببرند، روز ۱۹ سپتامبر را به این عنوان، نام گذاری کنند.
روز جهانی »خنده«، »بغل کردن فرزند«، »خوردن کراکر روی صفحه کلید«، »گربه«،  »رژ لب« و بسیاری از روزهای عجیب و غریب 

دیگر هم در تقویم جهانی به ثبت رسیده است.

وبگردی

»رنات آغزاموف« بوکسور معروف روسی و صاحب چندین مدال قهرمانی به 
تازگی کار حرفه ای خود را به پایان رسانده و مشغول کیک پزی به طور حرفه ای 
شده است. او در این حرفه به قدری ماهرانه کار می کند که همه را انگشت به 
دهان گذاشته است. رنات تنها ۷ سال داشت که اولین کیک عمرش را درست 
کرد و ادعا می کند تا امروز ۲۷۰۰ کیک درســت کرده که بدون تردید رقم 
باالیی است. آغزاموف بیش از ۲ میلیون فالوور در اینستاگرام دارد و در آنجا از 

کیک های بی نظیر خود رونمایی می کند.

استعداد عجیب قهرمان روسی بوکس در کیک پزی

 آقاخانی به دنبال لوکیشن کردنشین
 برای »نون. خ«

مهدی فرجی تهیه کننده سریال »نون. خ« که قرار است فصل دوم 
آن به کارگردانی ســعید آقاخانی برای ماه رمضان ۹۹ آماده شود، 
درباره وضعیت فعلی این سریال به مهر بیان کرد: قسمت های اولیه 
سریال »نون. خ« اکنون در حال نگارش است که قرار است در ۲۵ 
قسمت نوشته شود. وی ادامه داد: این سریال ماه رمضان سال آینده 
روی آنتن شبکه یک می رود و فکر می کنم از یکی دو هفته دیگر به 
طور رسمی پیش تولید این سریال را شروع کنیم. این تهیه کننده 
با اشاره به حضور دیگر بازیگران نیز گفت: انتخاب بازیگران جدید 
نیز در دستور کار است و سعید آقاخانی کارگردان سریال به شکلی 
جدی مشغول بررسی شــرایط تولید است. او ســفرهایی هم به 
کردستان و کرمانشاه برای بازبینی لوکیشن ها داشته است. فرجی با 
اشاره به همکاری استانداری دو استان کردنشین اظهار کرد: از طرف 
استانداری کرمانشاه و کردستان عالقه مندی هایی برای تولید این 
سریال در کوهستان های مناطق کردنشین وجود دارد و حتما امسال 
بخش مهمی از سریال را در این استان ها تولید خواهیم کرد و بیشتر 
از ظرفیت جغرافیایی این استان ها استفاده خواهیم کرد. تهیه کننده 
»نون. خ« گفت: ما همچنان از بازیگران و هنرمندان بومی استفاده 

می کنیم و ترکیب اصلی بازیگران تغییر نخواهد کرد .

بی قراری
چاپ دوم کتاب »بی قراری« اثر »زلفی لیوالی« با ترجمه »زینب 
عبدی گلزار« فجایع رعب انگیز داعش علیــه مردم ایزدی را به 
تصویر می کشد. »بی قراری« خواننده را به میان فجایع چند سال 
گذشته خاورمیانه و جنایت های داعش علیه مردم ایزدی می برد. 
درعین حال »بی قراری« داستان ســفر روزنامه نگاری روشنفکر 
است به گذشته اش که درعین حال گذشته خاورمیانه نیز هست؛ 
گذشته ای آشنا و درعین حال دور برای همه ما.  در پشت جلد این 
اثر می خوانیم: »مدام از خود چیزهای عجیب و غریب می پرسم اگر 
در سوریه جنگ داخلی راه نمی افتاد، اگر دنیا به جنگ و ستیزها 
دامن نمی زد، اگر کسی نفت از داعش نمی خرید، آن وقت هیچ یک 
ازاین اتفاقات نمی افتاد. این همه بال بر سر ملک ناز و زیالن و نرگس 
نازل نمی شد. در روستای خودشــان زندگی می کردند، صاحب 
خانه و خانواده می شدند، سه میلیون پناهجو به ترکیه نمی آمد، 
حسین ملک ناز را نمی دید با صفیه ازدواج می کرد و در ماردین به 
زندگیش ادامه می داد. اگر مردم دنیا دچار پیش داوری و تعصب 
نبودند، هیچ کس به پیروان بی گناه فرشته طاووس نمی گفت، 
شیطان پرست. »بی قراری« به یکی از اساسی ترین مسائل جهان 
امروز می پردازد. به حوادث خاورمیانه در چند سال اخیر و ظهور 

گروه های قشری و تکفیری و پیامدهای مصیبت بار آن.

 فرهنگ امروز 
در سیطره قدرت و سیاست است

نخستین نشست از سلسله نشست های »مسئله فرهنگ«، عصر 
دوشنبه بیســت وچهارم تیرماه ۱۳۹۸ با حضور و سخنرانی علی 
اصغر مصلح، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و محمد 
دهقانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه های ادبیات و تاریخ در سرای 
کتابخانه کتاب برگزار شد. علی اصغر مصلح مهم ترین مسئله امروز 
را عدم درک از فرهنگ دانست و گفت: بنابراین مهم ترین مسئله 
ما، هنوز درک فرهنگ اســت. بحران در فهم فرهنگ است و این 
بحران به نحوی نسبتی دارد با قدرت. یکی از پدیده های رایج در 
کوشــش برای توصیف فرهنگ تقلیل فرهنگ به اموری است که 
جزو فرهنگ هستند. در واقع ما به نام فرهنگ آن را تقلیل می دهیم 
به چیز دیگر. رایج ترین تقلیل فرهنگ، تقلیل فرهنگ به سیاست 
است که در ایران امروز، شدیدترین بحران همین است. در حوزه 
اروپایی می شود گفت که این بحران را متفکران حوزه فرانکفورت 
شروع کردند با بحث درباره مسئله صنعتی شدن فرهنگ. تقلیل 
فرهنگ به وجه سیاست چند دهه است که شروع شده، این روند به 
نام قدرت با قدرت و از موضوع قدرت بر فرهنگ حکم راندن است. 
این در صورتی اســت که فرهنگ برابر است با زندگی و خاستگاه 

آفرینش های آدمی است. 

سیاستخبرکتاب

پلی قدیمی و زیبا 
در بوسنی

پل قدیمی بافت تاریخی 
شهر موســتار در کشور 
بوسنی و هرزگوین نسخه 
بازسازی شــده پلی ۴۲7 
ســاله مربوط بــه دوره 
عثمانی اســت. این پل 
به مدت ۴۲7 سال برقرار 
بود تااینکه شبه نظامیان 
کروات در ۹ نوامبر ۱۹۹۳ 
طــی جنــگ کرواتی-

بوسنی این پل تاریخی را 
تخریب کردند.

اینستاگردی

مریم معصومی در کنار بازیگران سریال ریکاوری

عشقی که بر قلِب پوالد کیمیایی حک شده است

مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: توزیع سریال نمایش خانگی ریکاوری-هر 
چهارشنبه در تمامی مراکز فروش-  البته من از قسمت دوم میام و امیدوارم روند قصه 
خیلی تغییر نکرده باشه، خسته نباشید و خدا قوت به تمام گروه ریکاوری که با تمام 
وجود سال پیش همین موقع کنار هم در گرماِی شدید کیش کار کردیم، امیدوارم 

طناز رو دوست داشته باشید.

پوالد کیمیایی با انتشــار این 
عکس نوشــت: عشــق روی 
کاغذ نوشــته نمی شود؛ چون 
از روی کاغــذ ممکن اســت 
پاک شــود؛ روی سنگ نقش 
بسته نمی شــود؛ چون سنگ 
ممکن است بشــکند. عشق بر 
قلب نقش می بندد و تا ابد باقی 

می ماند.

داریــوش فرضیایی با انتشــار 
این عکس نوشت: هر لحظه که 
تسلیمم در کارگه تقدیر/آرام تر 
از آهو، بی باک تر از شیرم/ هر 
لحظه که می کوشم در کار کنم 
تدبیر/ رنــج از پی رنــج آید و 

زنجیر پی زنجیر #موالنا

رنج از پی رنج برای عموپورنگ
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