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انتظار فرج از نیمه مرداد کشم...
به بهانه سالروز شهادت »آقامصطفی« و »عباس بابایی«؛   بر اساس مصوبه هیئت دولت، استقرار رمز ارزها در محدوده اصفهان ممنوعیت ندارد؛

بیت کوین قانونی شد
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  »الریجانی« به دیدار وزیر امور خارجه رفت
 و او را یک مجاهد خواند ؛

همه چیز حول محور ظریف!
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 به دنبال قرار گیری احیا و بازسازی مادی ها در دستور کار مدیریت شهری؛

شریان های زندگی در اصفهان دوباره جان می گیرند
روزگاری مادی ها یکی از جلوه های زیبا و دل انگیــز اصفهان بودند، جوی های 
آبی بزرگی که از زاینده رود منشعب می شدند و نقش بسیار مهمی در کشاورزی 
و آبیاری باغات اصفهان بر عهده داشتند. کانال های آبی انسان ساختی که واسطه جریان یافتن 
حیات در محالت سطح شهر بودند و طراوت و شادابی را برای شهروندان به ارمغان می آوردند؛ اما 

به تدریج و با گذشت زمان در اثر از بین رفتن حریم آنها و...
صفحه   7

آب بازی در تابستان داغ
در پارک حاشیه پل مارنان و در امتداد رودخانه زاینده رود؛ محوطه آب بازی ویژه کودکان ایجاد شده که در هوای داغ این روزها سرگرمی خاطره انگیزی 

را برای کودکان و خانواده های اصفهانی رقم می زند.

عکس خبر
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بودجه پژوهش اصفهان، ۱۰ برابر شد

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان:
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نیاز مدیران به مشاور رسانه ای

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان مطرح کرد:

3
وضعیت فروش پاالیشگاه ها مطلوب است

رییس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان:

پس از کش و قوس های فراوان و بگیر و ببندهای چند وقت اخیر در زمینه مزارع استخراج بیت کوین باالخره دولت دستورالعمل و ضوابط این فعالیت 
نوظهور اقتصادی در ایران را تدوین و رسما به دو وزارت خانه ارتباطات و نیرو ابالغ کرد. در حالی که هر روز خبر کشف تازه ای از محل های استقرار 
دستگاه های استخراج ارز مجازی و توقیف و ضبط آن توسط پلیس منتشر می شود حاال ســرمایه گذاران دراین بخش می توانند با خیال راحت به صورت قانونی 
فعالیت کنند هر چند با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه مصوب هیئت دولت، به نظر نمی رسد این کار همچنان مانند قبل صرفه اقتصادی باالیی داشته باشد به 

خصوص آنکه در بحث انرژی برق و گاز تعرفه های نسبتا باالیی برای متقاضیان...

از »آقا مصطفی« اتاقش را به یــاد می آورم و جانمازی را کــه روی آن نماز 
می خواند. اتاقی آن سوی حیاط که منبر بزرگی گوشه آن به یادگار مانده و یک 
دکور چوبی که داخل آن قاب عکسی با نام مقدس حضرت صاحب الزمان )عج( 
خودنمایی می کند. خواهرش می گفت، قاب عکس را خودش تهیه کرد و اینجا 
گذاشت. عاشق امام زمان )عج( بود... نمی دانم آن اتاق هنوز همان طور دست 
نخورده باقی مانده یا نه. اجازه گرفتم روی جانماز به جا مانده از »آقامصطفی« 

دو رکعت نماز بخوانم و اشک امان نداد تا تمامش کنم ...
برگشــتنی دوباره »مادر« را دیدم. روی تخت آرام خوابیــده بود. خواهر آقا 
مصطفی می گفت سی و چندسال چشــمانش به در خشک شد تا مصطفی 
بیاید و نیامد... خاطره روزی را تعریف کرد که مادر که حاال آدم ها را به سختی 
می شناخت، به تصور اینکه مصطفی برگشته، برایش صبحانه آماده کرده و 
روی تخت نشســته بود تا شیربچه اش بیدار شــود و با هم صبحانه بخورند. 
درست مثل همان روزها که بی رحمی خط کشــی ها و واژه تاریک جنگ و 
مشق بی مروت سیاست، این حجم از دلتنگی و خواب و رویا را رقم نزده بود و 
دوری و صبوری، تکلیف تمام مادران و زنان سرزمین مان نشده بود؛ اما مادر 
دلخوش بود که آقامصطفی مثل همه همرزمانش این مشق بی مروت سیاست 
را با چاشنی شهامت و دلیری و شجاعت و اعتقاد درهم آمیخت و رفت تا کسی 
نگاه چپ به این سرزمین نکند. قرار بود برگردد و مادر آن قدر منتظر ماند تا 
آخر تاب نیاورد و به پسرهای شهیدش پیوست و حاال سنگ قبری کنار شهید 
خرازی در گلستان شهدای این شهر هست که نام و نشانی از مادر و دو فرزندش 
دارد. دو فرزندی که یکی از آنها هیچ وقت برنگشــت و امروز سالروز شهادت 

اوست؛ »آقا مصطفی ردانی پور«
و البته 15 مرداد سالروز شهادت شهید دیگری هم هست. »عباس بابایی« را 
شاید خیلی از ما با سریالی که درباره او ساخته شد و »شهاب حسینی« نقش 
شهید بابایی را بازی کرد، می شناسیم. به تاریخ قمری؛ روز شهادتش مصادف 
با »عید قربان« بود، او هم رفته بود که برگردد. نقل شده که چند روز قبل از 

شهادت در پاسخ پافشاری های بیش از حد دوستانش جهت عزیمت به مراسم 
حج گفته بود: »تا عید قربان خودم را به شما می رسانم.« سرلشکرخلبان 37 
ساله اما در آسمان خطوط مرزی، هدف گلوله های تیربار ضد هوایی قرار گرفت 
و از ناحیه سر مجروح شــد و بالفاصله شهید شد و از همان آسمان به عرفات 
رسید.نامه های عاشقانه شهید بابایی به همسرش در این سال ها معروف شد. 
میان هجمه اخبار تلخ و سیاه درباره دزدی ها، رانت، اختالس، آقازاده ها، ژن 
خوب ها، مذهبی نماهای ریاکار، مسئوالن عشق شــعار و خالصه بین خط 
به خط اخباری که خســته مان کرده؛ خواندن این نامه ها چقدر حال مان را 
خوب می کند. کاش »عباس« ها هنوز بودند. کاش یادمان نرود »عباس« ها 
بودند که ضامن امنیت ما شدند و اصال امنیت ملی برای ما یعنی »عباس«...و 

»عباس« برای »ملیحه«نوشته بود:
»ملیحه جان! به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز و روزه نیست البته 
انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد؛ اما برگردیم سرحرف اول اگر دوستت 
تو را ناراحت کرد بعد پشیمان شد و به تو سالم کرد و از تو کمک خواست حتما 
به او کمک کن. تا می توانی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی 
و یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه. هر کسی که 
به تو بدی می کند حتما از او کناره بگیر و اگر روزی از کار خودش پشیمون شد 
از او ناراحت نشو. هرگز به خاطر مال دنیا از کسی ناراحت نشو. ملیحه جان! در 
این دنیا فقط پاکی، صداقت، ایمان، محبت به مردم، جان دادن در راه وطن، 
عبادت باقی می ماند. تا می توانی به مردم کمک کن. حجاب، حجاب را خیلی 
زیاد رعایت کن. اگر شده نان خشک بخور ولی دوستت، فامیلت را که چیزی 
نداره، کسی که بیچاره است، او را از بدبختی نجات بده. تا می توانی خیلی خیلی 
عمیق درباره چیزی فکر کن. همیشه سنگین باش. زود از کسی ناراحت نشو از 
او بپرس که مثال چرا این کار را کردی و بعد درباره آن فکر کن و تصمیم بگیر...«
سالروز شهادت تان مبارک باشد بر شمایی که میهمان حضرت ارباب شده اید 
و خداکند که این روز و این روزها، هرروزش برای ما یادآور روزگاری باشد که 
نبودیم و ندیدیم و فقط شنیدیم که جان دادید تا جان پناه مان شوید و چقدر 

مدیونیم به خون شما... فقط خداکند که فراموش مان نشود.

زینب ذاکر

 عکس: فارس



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2763 | سه شنبه 15 مرداد 1398 | 4 ذی الحجه 1440

»محمدجوادظریف« که به عنــوان یک دیپلمات 
کهنه کار در دنیای سیاست مطرح است، این روزها 
به واسطه تحریم های آمریکا علیه خود، نه تنها در 
رسانه های داخلی که بار دیگر سر تیتر رسانه های 

دنیا شده است.
 ظریف البته در داخل کشور هم مخالف کم ندارد؛ 
کسانی که تا پای اتهام زنی خیانت وی به کشور هم 
پیش رفتند، کسانی که او را متهم به اتالف وقت و 
توان کشور بر سر برجام کردند؛ اما او با چهره همیشه 
خونســرد خود در رأس وزارت امور خارجه همواره 
توانسته اســت با حمایت های رهبری در داخل و 
بازی با ابزارهای دیپلماتیک در سطح بین المللی به 
خوبی از موج انتقادات و دست اندازی ها عبور کند. 
این روزها بســیاری از سیاستمداران و کارشناسان 
 از او به عنــوان نماینده دیپلماســی ایــران دفاع

 کرده اند. 
حتی سید حســن نصرا... ، دبیرکل حزب ا...لبنان 
در مصاحبــه اخیر خود ظریف را دوســت قدیمی 
خود خواند و به شــوخی گفت» امیدوار است این 
مسئله دردسر تازه ای برای او به وجود نیاورد«. در 
داخل هم حمایت ها از وی کم نبوده است. دیروز در 
ساختمان وزارت امور خارجه عالوه بر الریجانی که 
برای دیدار با ظریف راهی شده بود، اصحاب رسانه و 
خبرگزاری های داخلی و خارجی هم میهمان وزیر 
خارجه بودند. الریجانی خطاب به ظریف گفت که» 
من برای عرض خسته نباشــید و تشکر از زحمات 
مجاهدانه ای که در این شــرایط ســخت متحمل 

می شوید، در این جا حضور یافتم«.
 رییس مجلس شورای اسالمی، دکتر محمدجواد 
ظریف را دیپلماتی ورزیده و باهوش خواند و ادامه 
داد: »شما به عنوان مسئول سیاست خارجی کشور، 
با جدیت، هوشمندی، پشتکار و با اقتدار از مصالح 
ملی دفاع می کنیــد و تالش های شــما در عرصه 
بین المللی موثر بوده است که دشمنان ملت دست 

به تحریم شما زده اند«. 

ظریف، پــس ازاین دیدار 
بی ســابقه در کنفرانس 
خبری حاضر شد. نشستی 
که البته با حاشــیه های 
ریز و درشــتی هم همراه 
بــود. وزیر امــور خارجه 
کشورمان در این نشست 

به برخی از حاشــیه های این روزها پیرامون خود و 
سیاست خارجی کشور پاسخ داد. وی ابتدا از تاثیر 
تحریم در مورد خود سخن گفت و در پاسخ به سوالی 
در خصوص تاثیر تحریم بر وظایفش از جمله سفر به 
آمریکا گفت: به آمریکا سفر نمی کنم و برای شرکت 
در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک 
ســفر می کنم که محدودیت های اعمال شده برایم 
مشکل ســاز نیســت البته برای همکارانم که در 
آنجا مقیم هســتند، محدودیت های اعمال شــده 

غیرانسانی است. 
ظریف در پاســخ به ســوال دیگــری در خصوص 
دیدارهایش در حاشیه ســفر به مقر سازمان ملل 
گفت: در این ســفرها از صبح تا آخر وقت مالقات 
دارم و در جلسات مختلف و دیدارها حاضر می شوم. 

مالقات های من شــفاف 
است و با افراد خارج از قوه 
مجریه آمریکا دیدارهایی 
دارم و هم چنین با اصحاب 
رســانه. ایــن دیدارهــا 
جــدای از دیپلماســی 
رسمی کشــورمان است. 
آمریکایی ها بــا وجود تاکید بــر آزادی بیان، برای 
کسانی که در جلسات با بنده هستند دردسر ایجاد 

می کنند. 
ظریف در ادامــه گفت: درباره آنچــه در مذاکرات 
اتفاق افتاده چیزی مطرح نمی کنم؛ اما در ســفرم 
به نیویورک گفته شــد که ظــرف دو هفته تحریم 
می شوم مگر این که آن پیشــنهاد را ]دیدار در کاخ 
ســفید[ بپذیریم که نپذیرفتــم. ترامپ قبل از من 
مقام معظم رهبــری را تحریم کرده اســت. اینکه 
آمریکایی ها حرف های بزرگ تر از دهان شان می زنند 
و می گویند که چه کسی مسئول است و چه کسی 
نیست، موضوع جدیدی نیست. در همه تصمیمات 
دیپلماتیک کشورمان همه مشارکت می کنند و من 
هم افتخار دارم که بخشــی از ایــن تصمیم گیری 

هســتم. وزیر امور خارجه در مورد احتمال حضور 
خود در انتخابــات بعدی گفــت: »تعهد محضری 
می دهم که ســال ۱۴۰۰ در خانه هســتم و یا در 
دانشــگاه«، این جمله کلیدی ظریف در پاســخ به 
سوالی بود که در خصوص افق کاری وی برای آینده 
مطرح می شد؛ سوالی که وزیر خارجه تاکید داشت 
بهتر است از آن عبور کنند تا به مسائل مهم تر و روز 
برسند و به همین دلیل تاکید کرد که حاضر به تعهد 

محضری در این خصوص نیز هست. 
ظریف در ادامه با اشاره به آینده برجام و با بیان اینکه 
اروپایی ها نمی توانند از مکانیســم ماشــه استفاده 
کنند، افزود: اقدامات ایران خالف برجام نیســت و 
در داخل برجام است و ما در چارچوب برجام اقدام 
 به کاهش تعهدات خــود کرده ایم. آن ها نمی توانند

 علیه مــا در شــورای امنیت اقدامــی انجام دهند 
 مگر اینکه در این زمینه به زور متوســل شــوند و
  شــما می دانید که اقــدام زور بــا اقــدام قانونی

 فرق دارد. 
ظریف ادامــه داد: من نه امروز بلکه ۱۰ ســال هم 
برگردم به قبل، باز برجام را امضا می کنم. برجام سند 
افتخار نه من، بلکه مردم اســت. برجام به پشتوانه 

مردم و رهبری امضا شد.
 وزیر خارجه کشورمان در پاســخ به سوالی درباره 
تماس محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
با تهران گفت: بنده از تماسی خبر ندارم و از درون 
ولیعهد سعودی هم اطالع ندارم. فکر می کردند که 
یمن را ظرف چند هفتــه می توانند مغلوب کنند و 
ما معتقدیم که مردم را هیچ وقت نمی شود مغلوب 

کرد.
به نظر می رسد موج دلجویی ها از ظریف همچنان 
ادامه دار باشد، بر این اساس قرار است امروز روحانی 
به دیدار ظریف برود. تحریم ظریف در روزهای اخیر 
تقریبا تمام نیروها را در حمایت از وی بسیج کرده 
است. حاِل این روزهای تحریم ظریف، مصداق بارز 
»عدو شود سبب خیر اســت« که نه تنها وزیر امور 
خارجه را محدود نکرد بلکه موج انتقادات و تندی ها 

با وی را هم از تب و تاب انداخت.

کره ای ها، خرید خودروهای 
ژاپنی را تحریم کردند

با تنش تجاری و سیاسی روزافزون بین سئول و 
توکیو، فروش خودروهــای ژاپنی در کره جنوبی 

کاهش یافت. 
بنا بــر گــزارش رویتــرز، داده هــای صنعتی 
منتشرشــده در کره جنوبی نشان می دهد طی 
یک ماه گذشته فروش شــرکت »تویوتا موتور« 
در کره جنوبی نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و 
وشرکت »هوندا« ۳۴ درصد کاهش داشته است. 
رویترز با بیان اینکــه کاهش فروش خودروهای 
ژاپنی همچنان ادامه خواهد داشت نوشت: تنش 
سیاســی و تجاری اخیر بین دو کشور و تحریم 
خرید محصوالت همدیگــر، عامل اصلی کاهش 
فروش محصوالت شــرکت های ژاپنــی در کره 

جنوبی است.

»هنگ کنگ« فلج شد!
رهبر هنگ کنگ با هشــدار نســبت بــه تبعات 
اعتراضات مردمی گسترده و تحصن ساکنان که 
این دولت شهر را فلج کرده است، گفت این منطقه 
به آستانه »وضعیت بســیار خطرناکی« کشانده 
شده است. کری الم، رهبر دولت شهر هنگ کنگ 
که طی دو هفته گذشــته در انظار عمومی ظاهر 
نشده است، در گفت وگویی رسانه ای اعتراضاتی 
که به اقتصاد و ثبات شــهرش لطمــه می زند را 

محکوم کرد.
 کــری الم، در این کنفرانس خبــری همچنین 
تاکید کرد هیچ برنامه ای برای استعفا بر سر این 
ناآرامی مدنی که دولتش را هدف گرفته اســت، 
ندارد. او گفت، مسئولیت این مشکالت را به عنوان 
مدیر اجرایی هنگ کنگ می پذیرد و مصمم به حل 
و فصل این وضعیت است. با آغاز نهمین هفته از 
اعتراضات پیاپی در هنگ کنگ،  تنش ها شــدت 
یافته و تاکتیک های معترضــان از راهپیمایی و 

تحصن در خیابان ها تغییر یافته است.

واشنگتن نگران تهدید 
»اردوغان« است

واشــنگتن اعالم کرد، نســبت به تصمیم ارتش 
ترکیه برای انجــام عملیات در شــرق فرات در 
سوریه نگران اســت و این قبیل اقدامات را قبول 
ندارد. ترکیه هزاران ســرباز خود را در نزدیکی 
مرزهای مشترک با سوریه قرار داده و مسئوالن 
آمریکایی نگران وقوع عملیــات طی چند هفته 
آینده علیه نیروهای کرد مورد حمایت کشورشان 

هستند. 
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، هیئتی از وزارت 
دفاع آمریــکا در حال برنامه ریزی بــرای دیدار 
با مقامات ترکیه در آنکارا هســتند تا از تنش ها 
در ســایه تهدیدات ترکیه درباره انجام حمله به 
منطقه شرق فرات؛ جایی که نیروهای کرد مورد 

حمایت آمریکا هستند، بکاهند.

گنبد آهنین صهیونیست ها 
سرطان زاست!

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی فاش کرد که سامانه 
ضدموشکی این رژیم، موجب ابتالی ۳۰ نظامی 
صهیونیست به سرطان شــده است. این گزارش 
می افزاید، آمار باالی مبتالیان به سرطان در یگان 
پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی مقامات 
رژیم را بر آن داشته تا در خصوص ارتباط احتمالی 
فعالیت آنها در این واحد با بیماری سرطان تحقیق 
کنند. گنبــد آهنین یک ســامانه پدافند هوایی 
متحرک است که از سوی شــرکت رافائل رژیم 
صهیونیستی طراحی شد. این سامانه باهدف نابود 
کردن راکت ها و گلوله های خمپاره و توپ طراحی 
شد؛ اما به خاطر هزینه باالی آن و اینکه قادر به 
مقابله همزمان با تعداد زیاد موشک ها و گلوله های 
خمپاره نیست، همواره مورد انتقاد کارشناسان 

نظامی بوده است.

همه چیز حول محور ظریف!

 تجهیز ناوشکن دماوند
 به موشک های عمود پرتاب

فرمانــده نیــروی دریایی ارتــش از تجهیز 
ناوشکن دماوند به موشک های عمود پرتاب، 
خبر داد. دریادار حســین خانزادی گفت: ما 
امســال، الحاق ناوشــکن دماوند در ناوگان 
شــمال نیروی دریایی را مدنظــر خواهیم 
داشت. وی افزود: این ناوشکن به طور کامل 
احیا شده و این کار در مدت ۱۸ ماه انجام شده 
است. تمامی ایراداتی که در نمونه های قبلی 
این ناوشکن وجود داشته در ناوشکن دماوند 
برطرف شده اســت. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش ادامه داد: این ناوشــکن به تسلیحات 
جدیدی مجهز شــده و در حال پیش بینی 
برای تجهیز ناوشــکن دماوند به سیلوهای 

پرتاب عمودی موشک هستیم.

مخالفت برادر شاه عربستان با 
مواجهه نظامی ریاض با ایران

برادر شــاه عربســتان اعالم کرد که مخالف 
ورود ریاض بــه هرگونه مواجهــه نظامی با 
ایران اســت. »احمد بــن عبدالعزیز«  اعالم 
کرد که مخالف ورود ریاض به هرگونه مواجهه 
نظامی با ایران است و نتایج آن را برای ریاض 
فاجعه بار دانســت. وی در این باره گفت: اگر 
پادشــاه عربســتان تصمیم بگیرد به ائتالف 
نظامی آمریکا در خلیج فــارس بپیوندد، من 
با او مخالفت خواهم کــرد. عبدالعزیز افزود: 
ما خواهان وحدت در شورای همکاری خلیج 
فارس به جای همراهی بــا پروژه های دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که منطقه را به 
سمت یک جنگ جدید پیش می برد، هستیم.

ادعای سفیر آمریکا در بغداد:
 کانال ارتباطی مستقیمی

 با تهران داریم
سفیر آمریکا در بغداد با بیان اینکه واشنگتن 
تحرکاتی برای حــل بحران میــان ایران و 
آمریکا دارد مدعی شد که کانال های ارتباطی 
مستقیمی میان این دو کشــور وجود دارد. 
ماتیو تولر، در میزگردی با رسانه های عراقی 
اعالم کرد که تالش هایی از سوی واشنگتن 
برای حــل بحران میان آمریــکا و جمهوری 
اســالمی ایران وجود دارد. از ســوی دیگر، 
خبرگــزاری الغد پرس که در ایــن میز گرد 
حضور داشــت به نقل از تویلــر اعالم کرد: 
رییس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به دنبال 
ایجاد راه حل با ایران هستند، به همین دلیل 
ترامپ حتی بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی 
حمله نظامی علیه ایران انجــام نداد که این 
مسئله نشــان دهنده عدم رغبت آمریکا به 

تنش با ایران است.

اولین موضع گیری گزینه 
جانشینی آمانو درباره ایران

رافائل گروســی، دیپلمات آرژانتینی که از 
گزینه هــای اصلی بــرای ریاســت آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی اســت، گفت این 
نهاد باید وضعیت برنامه هسته ای ایران را به 
دقت گزارش دهد. ایــن دیپلمات آرژانتینی 
که از نامزدهای جایگزینــی »یوکیا آمانو«  
محســوب می شــود، در مصاحبه با نشریه 
»فایننشال تایمز«، گفته اســت که آژانس 
باید وضعیت برنامه هسته ای ایران را »آنگونه 
که هســت« گزارش کند. وی، هرچند گفته 
گام های اخیر جمهوری اســالمی ایران در 
جهت کاهش تعهد به توافق هسته ای بحران 
قریب الوقوعی ایجاد نمی کند؛ اما این اقدامات 
را »موضوعی جدی« توصیف کرده که باید به 
نحوی »فوق العاده محتاطانه« به آن پرداخت 

تا تنش ها بیش از پیش تشدید نشود.

حسین مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
بعید می دانم کــه علت تعطیلــی روزنامه »وطن 
امروز« صرفا مشکالت مالی باشــد و قطعا پشت 
پرده این ماجرا، مســائل دیگــری وجود دارد که 
باید روشــن شــود. محمدجواد ابطحــی با بیان 
اینکه دولت تالش می کند تا به نحوی منتقدانش 
را از دور خــارج کند، تصریح کــرد: چندی پیش 
رییس جمهور گفت که از بســتن دهان منتقدان 
و رقیبان به خــدا پنــاه می برم که این مســئله 
نشــان می دهد این دولت تا چه حد از شــنیدن 
حرف های انتقادی هراس دارد و قطعا آنان سراغ 
خبرگزاری ها و سایت های منتقد هم می روند و با 
آنها هم مقابله می کنند. ابطحی تاکیدکرد: دولت 
فقط با رسانه ها در تقابل نیســت و با نمایندگان 
مجلس هم برخورد می کند، به گونه ای که شکایت 
دولت از نماینــدگان مجلس به صــرف انتقاد از 
عملکرد آنان بی سابقه بوه و تاکنون در هیچ دولتی 

این چنین نبوده است.

علت تعطیلی »وطن امروز« 
مشکل مالی نیست

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

کافه سیاست

عکس  روز 

زنگ خطر منافقین برای 
آلبانی به صدا درآمد

تهدید امنیتی حضور گروهک منافقین در آلبانی 
به گونه ای است که اگر این تروریست های با تجربه 
به هر دلیلی برای آغاز ترور و خشونت ماموریت 
پیدا کنند، نه فقط کشــور آلبانی، بلکه کل اروپا 

مجبور به پرداخت هزینه های آن خواهد شد.

مقامات بین مسئولیت و فرزندان ،یکی را انتخاب کنند

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: ما کشورمان 
را بیش از اندازه سیاسی کرده ایم. در ایران بعد از 
پیروزی انقالب ما به این دلیل که وزارت خانه ها  
انقالبی نیستند، حجمی از تجربه را از بین بردیم 
و به کمیته های پاک سازی سپردیم. بعد از آن 
از صفر شروع کردیم و ۲6 سال به تجربه اندوزی 
در مدیریت پرداختیم که در دولت احمدی نژاد 
باطل شد. مرعشــی افزود: اصالح طلبان هم 
اگر خردورزی نکنند و فقط به دنبال تغییرات 
سیاسی باشــند همان ضربه ای را می زنند که 
احمدی نــژاد زد. ما باید یک بــار بفهمیم که 
آدم ها محترم اند، مفیدنــد و بدون دلیل خلق 
نشده اند. حاال اصالح طلب می تواند سیاستش با 
سیاست اصولگرا فرق داشته باشد، اختالف باید 
بر سر سیاست ها باشــد و نه افراد. حق نداریم 
شایســته ترین آدم ها را چون بــه یک جناح 

سیاسی تعلق دارند، از کار برکنار کنیم.

تجربه مدیریتی در دوره 
احمدی نژاد نابود شد

لعیا جنیدی
معاونت حقوقی رئیس جمهور:

عضو کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس گفت: 
مسئوالن نظام باید بین ادامه مسئولیت یا تحصیل و 
زندگی فرزندان شان در خارج از کشور یکی را انتخاب 
کنند. محمدعلــی پورمختار در خصــوص اظهارات 
اخیر حجت االســالم محمد مصدق، معاون حقوقی 
قوه قضاییه مبنی بر اینکه نماینــدگان طرحی ارائه 
کنند مبنی بر اینکه اگر فرزنــدان مقامات عالی رتبه 
نظام در خارج از کشور تحصیل می کنند پدران آنها از 
سمت خود استعفا دهند، اظهار داشت: تهیه این طرح 
در مجلس امکان پذیر و در صــورت تصویب و تبدیل 
به قانون، بازدارنده اســت. عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس تاکید کرد: در صورتی که این طرح تهیه 
و تبدیل به قانون شود، یک عامل پیش گیرنده است تا 
مسئوالن نظام از موقعیت و جایگاه خود برای تحقق 
منافع شخصی و خانوادگی شان سوءاستفاده نکنند. 
پورمختار بیان کرد: البته ما در برخی از رشته ها نیازمند 
اعزام دانشجو به خارج از کشــور هستیم و اگر امکان 
تحصیل در خارج از کشــور برای همه وجود داشته و 

تبعیضی در این زمینه نباشد، بسیار خوب است.

مقامات بین مسئولیت و 
فرزندان ،یکی را انتخاب کنند

عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

معاونت حقوقی رییس جمهــور بیان کرد: 
دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست 
و این مســئله هیچ منع قانونی نــدارد. لعیا 
جنیدی درباره اینکه گفته می شــود شرط 
حضور زنان در ورزشــگاه ها بستگی به نظر 
دولت دارد این موضوع تــا چه حد در کابینه 
پیگیری شده است، گفت: دولت موافق ورود 
خانم ها به وزرشگاه هاســت و می دانم وزرات 
ورزش و جوانان هم همیشه پیگیر این موضوع 
بوده اســت. جنیدی، درباره نظــر قانون در 
خصوص ورود زنان به ورزشگاه ها عنوان کرد: 
کاری به بیرون که چه اتفاقی افتاده اســت 
ندارم، از نظر من چیزی که به موجب صریح 
قانون منع نشده اصل بر جواز است و این یک 
حکم حقوقی است. وی خاطرنشان کرد: هیچ 
حقوقدانی نمی تواند این حکم را زیر پا بگذارد 

زیرا این حکم روشن است. 

دولت موافق حضور زنان 
در ورزشگاه است

پیشخوان

بین الملل

 »الریجانی« به دیدار وزیر امور خارجه رفت و او را یک مجاهد خواند ؛
اســتراتژیک  خطــای 

نمایندگان

اعالم آنالین قیمت کاال

بسته فرانســه همچنان 
نامتوازن

چه کسی ظریف را لو داده 
است؟

اینکه آمریکایی ها حرف های بزرگ تر 
از دهان شان می زنند و می گویند که 
چه کسی مسئول است و چه کسی 

نیست، موضوع جدیدی نیست

چهره ها

علیرضا کریمیان

دستیابی سپاه پاسداران به سیستم حفاظت فعال در تانک ها
مسئول جهاد خود کفایی نیروی زمینی سپاه از دستیابی به سیستم حفاظت فعال در تانک ها خبر داد و 
گفت: اولین پهپاد عمود پرواز ساخت این نیرو نیز در مهرماه تست می شود. سردار کوهستانی ادامه داد: ما 
در سازمان جهاد خودکفایی، مرکزی داریم تحت عنوان مرکز تحقیقات تسلیحات و تجهیزات انفرادی و 
گروهی. این مرکز روی نیازهای کاربران پیاده که شامل یگان های پیاده، تکاور، نیرو مخصوص و یگان ویژه 

ما می شود کار می کند که هم اکنون در این مرکز روی یک تیربار هجومی سبک بومی کار می کنیم.
مسئول جهاد خود کفایی نیروی زمینی سپاه  افزود: در نیروی زمینی 5 یگان واکنش سریع ایجاد شده که 
تجهیزات مخصوص به خود را نیاز دارد و ما باید به دنبال سبک سازی تجهیزات این رزمنده باشیم. مثال 
اینکه بخواهیم در حوزه خمپاره اندازها سراغ خمپاره اندازهای قدیمی مانند تامپال برویم، خیلی منطقی 

به نظر نمی رسد.

ایران آماده استرداد زندانیان افغان است
رییس قوه قضاییه، بیش از ۲ میلیون تبعه افغانســتانی مقیم ایران را مهمانان عالیقدر کشورمان توصیف و 
نسبت به استرداد محکومان افغانستانی به کشورشان اعالم آمادگی کرد.  آیت ا... رییسی همچنین با اشاره به 
افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان زیر چتر حمایت های آمریکا، تصریح کرد: هر دو ملت ایران و افغانستان، 
قربانیان سودجویی غرب در زمینه تولید و توزیع مواد مخدر هستند و با تحلیل و آمارهای دقیق می گوییم که 
سود اصلی مواد مخدر امروز به جیب غربی ها می رود. در ایران، بخش زیادی از پرونده های قضایی به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع مواد مخدر مرتبط است. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص وضعیت محکومان و متهمان افغانستانی در ایران نیز تاکید کرد: نظام دادرسی ما به گونه ای است 
که در زمینه حقوق متهم و مجرم، هیچ تفاوتی میان اتباع داخلی و خارجی وجود ندارد و متهمان از همه حقوق 

دفاعی مصرح در قانون برخوردارند.
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ارزش واقعی هر سهم فوالد از ارزش فعلی بازار بیشتر است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

کیف کمری

به دنبال  گرمی هوا و شیوع بیماری 
نیوکاسل در مرغداری ها صورت گرفت؛
قیمت مرغ در بازار اصفهان 

گران تر از نرخ مصوب
درحالی که نرخ مصوب اتحادیــه 14 هزار و 900 
تومان است گوشت مرغ در بازار اصفهان به قیمت 15 
هزار و 500 به فروش می رسد. رییس انجمن صنفی 
کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان، قیمت 
مرغ زنده را در کشتارگاه های صنعتی این استان 13 
هزارو 970 تومان اعالم کرد و گفت: قیمت مصوب 
آن برای مصرف کننده هم 14 هــزارو 900 تومان 
است. این درحالی است که فروشندگان مرغ در بازار 
گوشت مرغ را به قیمت 15 هزارو 500 تومان بین 
مصرف کنندگان توزیع می کنند. حمیدرضا شیخان، 
قیمت مرغ را در 9 مرداد، 13 هــزار و 700 تومان 
اعالم کرد و افزود: در پی گرمی هوا و شیوع بیماری 
نیوکاســل، جمعیت زیادی از مرغ های پرورشــی 
در مرغداری ها تلف شــدند که این مهم ترین عامل 
گرانی مرغ اســت. وی توزیع روزانه مرغ را در بازار 
مصرف ازجمله مراکز فــروش حدود 500 تن بیان 
کرد و گفت: درحال حاضر نهاده های طیور یارانه ای 
با ارز چهار هزار و 200 تومانی تامین می شود وهیچ 

مشکلی برای تامین وجود ندارد.

انتشار روزانه یکصد قلم کاالی 
اساسی برای کنترل بازار

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،  
سامانه ای طراحی کرده اســت که قیمت صد قلم 
کاالی اساســی را به صورت روزانه منتشر می کند. 
مردم می توانند با استفاده از این سامانه، شکایت های 
خود را از واحدهــای صنفی اعــالم و نتیجه آن را 
پیگیــری کنند. معاون بازرســی و رســیدگی به 
تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان در این ارتباط گفت: بازرســی 
شــکایت ها هم اکنون نیز از طریق سامانه 124 در 
حال انجام است؛ اما تفاوت سامانه جدید این است 
که دسترسی به لینک ثبت شکایات در پایگاه اطالع 
رسانی قیمت کاالها و خدمات نیز مهیا شده است؛ 
مصرف کننده می تواند در این اپلیکیشــن نسبت 
به ثبت شکایت اقدام کرده و کد رهگیری دریافت 
کند. »شهرام میرآخورلو« اضافه کرد: مصرف کننده 
می تواند با استفاده از کد رهگیری، از نتیجه شکایت 
خود مبنی بر اینکه آن واحد به تعزیرات معرفی شده 

یا خیر، مطلع شود.

وضعیت ثبت نام کنندگان سراتو 
پس از توقف خط تولید اعالم شد

قائم مقام مدیرعامل سایپا در بازاریابی و فروش با بیان 
اینکه هیچ مشکلی در تحویل سراتوهای ثبت نامی 
نخواهیم داشــت، گفت: پس از انتشار توقف تولید 
سراتو، تعدادی از مشتریان گروه خودروسازی سایپا 
نگران خودروهای ثبت نامی خود شــده اند که باید 
به این گروه از هموطنان اطمینان خاطر بدهیم که 
خودروی آنها بدون مشکل تحویل خواهد شد. مجید 
باقری اظهار کرد: تولید محصوالت ســراتو تا پایان 
هفته جاری ادامه خواهد داشت و بر همین اساس 
تمام خودروهایی که قبال ثبت نام شــده یا در طرح 
فروش فوری اخیر به مشتریان عرضه شده است تا 
یک ماه آینده تحویل خریداران خواهد شد. باقری 
در خصوص فعال بودن فروش محصول ســراتو در 
سایت اینترنتی گروه خودروسازی سایپا نیز گفت: 
فروش فوری سراتو از دو هفته پیش آغاز شده و در 
حال حاضر نیز فعال است و این اطمینان را می دهیم 
هموطنانی که در این طرح فروش اقدام به ثبت نام 
کرده یا می کنند، خودروی خــود را در موعد مقرر 

تحویل خواهند گرفت.

شهرک صنعتی نگین میمه قطب 
صنعت سنگ کشور می شود 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان، شهرک صنعتی نگین میمه را یکی از قطب 
های تخصصی فرآوری سنگ استان و کشور اعالم 
کرد.محمد جواد بگی اظهار کــرد: با پیگیری های 
انجام شده،گام های ارزشــمندی در جهت ارتقای 
امکانات شهرک و تســهیل فضای کسب وکار این 
شهرک برداشته شده اســت تا بستر مناسبی برای 
جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشــتغال در منطقه 
فراهم شود.وی، شناخته شدن این شهرک به عنوان 
شهرک تخصصی فرآوری سنگ را یکی از مزیت های 
بی نظیر این شهرک عنوان و تصریح کرد:  با توجه به 
ظرفیت های بی نظیر استان اصفهان و این منطقه 
در تولید و فرآوری سنگ، این شهرک می تواند به 
یکی از قطب های بزرگ تولید، فرآوری ، فروش و 

صادرات سنگ استان و کشور تبدیل شود.

کیف کمری مدل SD108 غیر اصل

 27,000
تومان

Daylight کیف کمری گرانیت مدل

 42,000
تومان

کیف کمری آی وان کد 6075

 110,000
تومان

پس از کش و قوس های فــراوان و بگیر و ببندهای 
چند وقت اخیــر در زمینه مزارع اســتخراج بیت 
کوین باالخــره دولت دســتورالعمل و ضوابط این 
فعالیت نوظهور اقتصادی در ایران را تدوین و رسما 
به دو وزارت خانــه ارتباطات و نیــرو ابالغ کرد. در 
حالی که هر روز خبر کشــف تازه ای از محل های 
استقرار دستگاه های استخراج ارز مجازی و توقیف 
و ضبط آن توســط پلیس منتشــر می شود حاال 
سرمایه گذاران دراین بخش می توانند با خیال راحت 
به صورت قانونی فعالیــت کنند هر چند با توجه به 
شــرایط مندرج در آیین نامه مصوب هیئت دولت، 
به نظر نمی رسد این کار همچنان مانند قبل صرفه 
اقتصادی باالیی داشته باشــد به خصوص آنکه در 
بحث انرژی برق و گاز تعرفه های نسبتا باالیی برای 
متقاضیان به تصویب رســیده است، با این وجود با 
محاسبه نرخ انرژی فروخته شده به ماینرها با تعرفه 
نیمایی بــه جای دالر آزاد و برداشــتن محدودیت 
استقرار در اطراف شــهرهای بزرگ مانند تهران و 
اصفهان، می توان فهمید دولت با استخراج کنندگان 

ارز مجازی مدارا کرده است.
تب تند بیت کویین در اصفهان

گفته می شــود اصفهان پس از تهران بیشــترین 
استقرار دســتگاه های بیت کوین در کشور را دارد. 
تنها طی 30 روز گذشــته، میزان جســت وجوی 
اینترنتی برای عباراتی مثل »دســتگاه استخراج 
بیت کوین چیست«، »تبدیل بیت کوین به دالر«، 
»نحــوه تولید بیت کوین«، »قیمــت بیت کوین به 
روز« و »بیت کوین چگونه تولید می شود« به شکل 
ناگهانی افزایش پیدا کرده اســت. طی یک ســال 
گذشــته، ایرانی ها در گوگل مدام دنبال محاسبه 
سود بیت کوین و تخمین مدت زمان انجام این کار 
بوده اند. نکته قابل توجه این است که تب بیت کوین 
تقریبا به تمام کشور سرایت کرده است. بیشترین 
جست وجو در اســتان زنجان رخ می دهد و مقدار 
جســت وجوها و کنجکاوی پیرامون بیت کوین در 
اســتان های اردبیل، هرمزگان، آذربایجان غربی، 
بوشهر، آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان شمالی، 
اصفهان، یزد، ســمنان، قزوین، قم، کردســتان، 
 کرمانشــاه و مرکــزی بیشــتر از اســتان تهران 
اســت. تبریز و اصفهان هم جلوتر از پایتخت عمل 

می کنند.

رمز ارزها در کنار شهرهای بزرگ می مانند
نکته قابل توجه و شاید سخت ماجرا پس از تعیین 
تعرفه برق، الزام به پرداخت مالیات این واحدهاست. 
هزینه هایی که تا پیش از این وجود نداشــت؛ اما از 
این پس تولید کنندگان هم باید مجوزها و نظارت ها 
را دریافت کنند و هم درآمدهــای خود را به دلیل 
مالیات، شفاف ســازند. نکته قابل توجه در مصوبه 
اخیر اینکه استقرار واحدهای استخراج فرآورده های 
پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( شامل 
محدودیت محدوده )120( کیلومتری شهر تهران، 
)50( کیلومتری شــهر اصفهان و )30( کیلومتری 
مراکز سایر استان ها نیست؛ دستورالعملی که بیشتر 
به دلیل نگرانی های زیست محیطی برای واحدهای 
صنعتی وضع شــده؛ اما واحدهای اســتخراج بیت 
کوین از نظر دولت شامل واحدهای آالینده نیست، 
حتی اگر از انرژی های پاک نیز در واحدها استفاده 
شود، مشمول معافیت های ویژه ای هم خواهند شد.

بهای برق با تعرفه صادراتی
یکی از چالش های مطرح شــده در بحث استخراج 
رمزارزها، تهیه انرژی آن اســت. در ماه های اخیر، 
خبرهای متعددی از استخراج غیرقانونی رمزارزها 

با بهره گیری از برق محصوالت کشاورزی و صنعتی 
منتشر می شــد. پس از جنجال های اخیر در مورد 
میزان مصرف برق و افزایش پیــک آن در اصفهان 
حتی سخنگوی شــرکت توزیع برق استان مدعی 
شــد باال رفتن مصرف برق در اصفهان بخشــی به 
دلیل شیوع اســتفاده از دســتگاه های بیت کوین 
در استان اســت. در بند چهارم این بخشنامه نحوه 
قیمت گذاری برق این رمزارزها مشخص شده است. 
براساس این بند، »تامین برق متقاضیان استخراج 
رمزارزها صرفا با دریافت انشــعاب برق از شــبکه 
سراســری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه 
سراســری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان 
استخراج فرآورده های پردازشــی رمزنگاری شده 
رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوســط ریالی برق 

صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت 
نیــرو تعیین و اعالم می شــود، محاســبه و اعمال 

خواهد شد.«
آیا اســتخراج بیت کوین باز هم به صرفه 

خواهد بود؟
برخی هــا معتقدند بــا توجه به نرخ هــای جدید، 
استخراج ارزهای دیجیتالی به صرفه نخواهد بود و 
این موضوع باعث افزایش رویکرد قاچاق می شود؛ 
اما محاسبات نشان می دهد که می توان در شرایط 
کنونی نیز به سود رسید. براساس گزارش ها قیمت 
هر کیلووات ساعت برق صادراتی 7 سنت است و با 
توجه به قیمت نرخ نیمــا )معادل 11500 تومان(، 
قیمت هر کیلووات برق ۸40 تومان خواهد بود. اگر 
برای هر بیت کوین 72 هزار کیلووات ســاعت برق 
مصرف شود، هزینه یک بیت کوین حدود 5۸ میلیون 
تومان خواهد شــد.  در حال حاضر به طور متوسط 
هزینه استخراج هر بیت کوین در دنیا هفت هزار دالر 
است که این نرخ با توجه به دالر آزاد رقمی معادل 
۸4 میلیون تومان خواهد بود و به نظر می رسد حتی 
با محاسبه برق جدید، این موضوع برای تولیدکننده 

داخلی سودآور خواهد بود.

بیت کوین قانونی شد
  بر اساس مصوبه هیئت دولت، استقرار رمز ارزها در محدوده اصفهان ممنوعیت ندارد؛

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی زمانی جواب می دهد که 
درآمد و هزینه مردم با یکدیگر مطابقت داشته باشد.سید ناصر موسوی الرگانی اظهار کرد: در اینکه حذف چهار 
صفر از پول ملی به نفع کشور است تردیدی وجود ندارد، منتها در این زمان که تحریم ها و فشارهای زیادی علیه 
کشور اعمال شده است و تورم هم بیداد می کند حذف چهار صفر چندان عاقالنه به نظر نمی رسد. چند سال پیش 
اگر تورم باال بود حداقل مردم درآمدهایشان بیشتر بود؛ اما هم اکنون وضعیت اشتغال در کشور مطلوب نیست.وی 
افزود: حذف چهار صفر از پول ملی زمانی جواب می دهد که درآمد و هزینه مردم با یکدیگر مطابقت داشته باشد، 

اما هم اکنون درآمدها پایین است و هزینه ها باال. 

تصویب الیحه »حذف 
چهار صفر از پول ملی« 

در مجلس بعید است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

ان
لم

پار
  

معاون اقتصادی و مالی فــوالد مبارکه با تاکید بر اینکه ارزش واقعی هر ســهم فوالد از ارزش فعلی بازار 
بیشتر است، گفت: رشد 130 درصدی سود خالص فوالد مبارکه نویدبخش سالی پرسود برای سهامداران 
اســت. طهمورث جوانبخت تصریح کرد: در سال 97 شاهد رشــد 5 درصدی در تولید تختال بوده ایم؛ 
به گونه ای که تولید این محصول از 7 میلیون و 250 هزار تن در سال 96 به بیش از 7 میلیون و 5۸6 هزار 
تن در سال 97 رسید. در کالف گرم نیز شاهد رشد 6 درصدی تولید بوده ایم و سطح تولید این محصول 
از 5 میلیون و 96۸ هزار تن در سال 96 به بیش از 6 میلیون و 343 هزار تن در سال 97 رسید. همچنین 

در تولید کالف ســرد شــاهد رشــد 4 درصدی بوده ایم و 
توانستیم به یک میلیون و 555 هزار تن تولید دست یابیم. 
وی با اشاره به عملکرد شرکت فوالد مبارکه در حوزه فروش 
افزود: در سال 97 با افزایش تقاضای داخلی برای محصوالت 
شــرکت مواجه بودیم و بــه همین دلیل، میــزان فروش 
صادراتی با کاهش همراه بــود؛ اما به دلیل افزایش نرخ ارز، 
از منظر ریالی این کاهش مقداری جبران شــد. درمجموع 
در ســال 97 مبلغ فروش محصوالت نهایی شرکت با رشد 
4۸ درصدی از 15۸ هزار میلیارد ریال در سال 96 به بیش 
از 234 هزار میلیارد ریال رسید که افزایش قابل توجه 76 
هزار میلیارد ریالی داشته است. طی این مدت، مبلغ فروش 
محصول با رشد 103 درصدی از 47 هزار میلیارد ریال به 

96 هزار میلیارد ریال رسیده است و امیدواریم در ماه های جاری نیز شاهد رشد فروش محصوالت شرکت 
باشیم. در سطح شــرکت اصلی نیز درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 4۸ درصدی به بیش از 234 هزار 
میلیارد ریال رسید و عمدتا به دلیل سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی، 
سود عملیاتی شــرکت با رشــد 77 درصدی از 67 هزار میلیارد ریال به بیش از 119 هزار میلیارد ریال 
افزایش یافت. همچنین ســود خالص شرکت با رشــد 103 درصدی از 60 هزار میلیارد ریال به بیش از 
122 هزار میلیارد ریال رســید.جوانبخت ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که در 
سال 97 با برنامه ریزی های به عمل آمده سعی شد سودآوری 
شرکت های فرعی و وابسته به طور دائم رصد شود تا به مرور 
شاهد افزایش سودآوری شــرکت های زیرمجموعه باشیم؛ 
به طوری که میزان سود عملیاتی تلفیقی در سال 96 حدودا 

13 درصد بیشتر از شرکت اصلی بود. 
این ضریب در ســال 97 به حدود 26 درصد رســید و در 
ســود خالص نیز این ضریب بیش از 36 درصد بود. با رشد 
سودآوری که شرح داده شد شــاهد آن هستیم که حاشیه 
سود عملیاتی شرکت از 43 درصد در سال 96 به 51 درصد 
در سال 97 رسیده اســت. همین طور حاشیه سود خالص 
رشد 37 درصدی داشته و از 3۸ درصد به بیش از 52 درصد 

رسیده است.

 معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:
ارزش واقعی هر سهم فوالد از ارزش فعلی بازار بیشتر است

برخی ها معتقدند با توجه به 
نرخ های جدید، استخراج ارزهای 
دیجیتالی به صرفه نخواهد بود 
و این موضوع باعث افزایش 

رویکرد قاچاق می شود

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:
خسارت حمله ملخ ها به اصفهان کنترل شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: خســارت حمله ملخ ها به بخش 
کشاورزی اســتان با سم پاشــی 10 هزار هکتار اراضی مربوط جلوگیری شــد. اصغر رستمی افزود: اگر 
این اقدام به موقع انجام نمی شد 70 درصد از مزارع و باغ های اســتان که در تراکم بودند دچار خسارت 
می شدند. وی بیان کرد: با حمله ملخ ها به باغ ها بخش مرکزی کشــور، استان اصفهان مورد تهدید این 
حادثه قرار گرفت ولی با تشکیل تیم های مقابله و سم پاشــی این چالش رفع شد. معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: خسارت خاصی بر اساس این تهدید به بخش 
کشاورزی استان ثبت نشده است. وی خاطرنشان کرد: تیران و کرون و لنجان نسبت به این آفت آلوده و 

با همکاری مسئوالن شهرستانی اقدام جدی صورت گرفت.

رییس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان:
وضعیت فروش پاالیشگاه ها مطلوب است

رییس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان اظهار  کرد: سودآوری شرکت های پاالیشی تحت تاثیر چند 
عامل از جمله نرخ ارز و نرخ جهانی فرآورده های پاالیشــی اســت. ابراهیم کاویانی پور در رابطه با عملکرد 3 ماهه 
پاالیشــی ها گفت: در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل، هم نرخ ارز رشد زیادی داشت و هم 
قیمت جهانی فرآورده های نفتی افزایش یافته بود؛ از این رو رشد سودآوری شرکت های پاالیشی در 3 ماهه ابتدایی 
سال نســبت به 3 ماهه 97، منطقی بود. وی افزود: در صورت تثبیت نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی فرآورده های 
نفتی، سودهای تحقق یافته در 3 ماهه نخست می تواند طی ماه های بعد نیز تکرار شود. کاویانی پور اضافه کرد: برخی 
فرآورده های پاالیشی، خوراک صنایع پایین دستی همچون صنعت قیر را تشکیل می دهد و وضعیت فروش و 

صادرات صنایع پایین دستی در تقاضای فرآورده های پاالیشی موثر خواهد بود.

این نرم افزار تحت سیستم عامل 
اندروید اســت که جهت مدیریت 
امور مالی و حســابداری از طریق 
گوشی های موبایل طراحی شده 
اســت. با اســتفاده از نرم افزار 
حســابداری اندروید، به راحتی و 
بدون نیاز به حســابدار می توانید 
امور مالی فروشگاه خود را مدیریت 
کنید. یکی از ویژگی های این نرم 
افزار امکان تبادل اطالعات با نرم 
افزار حسابداری فروشگاهی تحت 

ویندوز کسبه است. 

حسابداری جیبی کسبه 

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 نقش سامانه های فروش 
 در شفاف سازی اقتصادی

 و مالیاتی )4(
عواملی که در باالبردن ســطح تمکین مؤدیان و 
تمایل پرداخت داوطلبانه مالیات توسط آنان موثر 
است:1- بهبود ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی 
و توانایی در پیشــگیری از رفتارهای نامناســب 
مؤدیان با ایجاد نظام جریمه متناسب با رفتارها و 
تخلف از انجام تکالیف قانونی آنان 2- به کارگیری 
سیستم رایانه ای در تشکیالت مالیاتی و استفاده 
از سیستم های فناوری اطالعات ، به منظور بهبود 
روش هــای عملیاتی مالیات ســتانی 3- ارتقای 
فرهنگ مالیاتی از طریق آموزش مؤدیان و باالبردن 
دانش مالی و مالیاتی که بر نگرش مؤدیان نسبت 
به تمکین مالیاتی اثرگذار اســت4- نرخ مناسب 
مالیاتی5- خوداظهاری مالیاتی و اینکه تشخیص 
و محاســبه ماخذ مشــمول مالیات و احتساب 
و پرداخت مالیات توســط خود مؤدی باشــد  و 
ماموران مالیاتی نقش کنترلی داشــته باشند 6- 
صرفه جویــی در هزینه های تمکین، کاســتن 
هزینه هــای مربوط به آگاهی مؤدیــان از حدود 
قوانین و مقــررات مالیاتی و نحــوه اجرا و اعمال 
آنها 7- کاهش پیچیدگی های قوانین و مقررات 
مالیاتی ورفع هرگونه ابهــام در این خصوص که 
جلوی تفسیرهای متفاوت گرفته شود ۸- افزایش 
کیفیت خدمات مالیاتی قابــل ارائه به مؤدیان، با 
دو هدف عمده: الف( آگاهــی دادن مردم در باره 
حقوق و تکالیف آنها ب( ارائه خدمات مداوم، بی 
طرفانه ، مودبانه و سریع به مردم 9- سازمان امور 
مالیاتی با اجرای استراتژی های نوین که ترکیبی 
از حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک فرار مالیاتی 
مؤدیان، اعمال جرایم مالیاتی، ارائه توصیه جهت 
بهتر انجام دادن تکالیف توسط مؤدیان، آموزش و 
فرهنگ سازی و یا حسب لزوم تغییر واصالح قانون 
 و... می تواند بر رفتار و تمکیــن مؤدیان اثرگذار

 باشد .

بازار

مرضیه محب رسول
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سالمت

متولدین زمستان بیشتر دچار 
اختالل روانی می شوند

مطالعات جدید محققان دانشــگاه کاردیف در 
انگلیس نشان می دهد سطح هورمون استرس 
کورتیزول در زنانی که در پاییز و زمستان زایمان 
می کنند، بیشتر از زنانی است که نوزادان خود 
را در بهار و تابستان به دنیا می آورند؛ به همین 
دلیل احتمال بروز اختاالت ســامت روان از 
قبیل افسردگی و اضطراب در متولدین نیمه دوم 

سال بیشتر است. 
داده ها نشان می دهد این میزان در زنانی که در 
فصول پاییز و زمســتان زایمان می کنند بیشتر 
است و به همین دلیل جنین بیشتر در معرض 
این هورمون قرار دارد. سطح باالی کورتیزول در 
دوران بارداری یکی از مهم ترین علل اختاالت 
ســامت روان در کودکان اســت و یافته های 
مختلفی تاثیر فصل تولد بــر خلق وخو، غلظت 
کورتیزول بزاقی، افسردگی و عائم اضطراب را 

تایید کرده است.

 شنا، ورزش مناسبی
 برای الغری نیست

محققان در مطالعات جدید خــود دریافتند، از 
آنجایی که آب ســرد اشتهای شــما را تحریک 
می کند، بنابراین شــنا کردن در آب ســرد راه 
مناسبی برای کاهش وزن نیست.  محققان در 
مطالعات جدید خود، بهترین ورزش ها را برای 
افرادی که دارای ژن های چاقی هســتند، مورد 

بررسی قرار دادند.
 این مطالعات نشــان داد که 40 تا 70 درصد از 
تغییرات در شاخص توده بدنی در جمعیت ها، 
به دلیل عوامل ژنتیکــی و حضور بیش از 400 
 ژن مختلف مرتبط با چاقی است. گفتنی است؛
 تنهــا تعــداد معــدودی از ژن هــا مانند ژن 
»MC4R« تاثیر عمــده ای در چاقی دارند زیرا 
باعث احساس گرســنگی بیش از حد در افراد 
می شــوند؛ البته باید بدانید که این اتفاق از هر 
2 هزار نفر برای یک نفــر رخ می دهد. از همین 
رو محققان می گوینــد که افــراد باید ورزش 
 مناسب برای خود را براساس نوع ژن های خود

 انتخاب کنند.

تندرستی

شنا، ورزش مناسبی  برای الغری نیست

پیشنهاد سردبیر:

دانستنی ها

 مصرف »بلوبری« را 
فراموش نکنید

مطالعات جدید نشان می دهد مصرف بلوبری 
عاوه بــر فواید متعدد مشــخص شــده، در 
پیری ســالم هم نقش دارد. مطالعات نشــان 
داده اند که این میوه از لحــاظ میزان فعالیت 
آنتی اکسیدانی در مقایســه با سایر میوه های 
معروف در باالترین حد قــرار دارد. همچنین 
سایر مکانیسم های مربوط به خواص این میوه 
نظیــر ویژگی های ضدالتهابی هم شناســایی 
شده اند. مطالعات نشان می دهند مصرف روزانه 
200 گرم بلوبری )حدود یک فنجان( می تواند 
موجب بهبود عملکرد عــروق خونی و کاهش 
فشارخون سیستولیک شــود. محققان علت 
این مسئله را وجود آنتوســیانین ها می دانند؛ 
فیتوشیمیایی هایی که عامل رنگ تیره این میوه 
هستند. مطالعات دیگری هم خواص شناختی 
مصرف بلوبری را اثبات کرده اند، از جمله اینکه 
میزان باال پلی فنول موجود در این میوه موجب 
بهبود عملکرد تاثیرات حافظــه در کودکان و 

سالمندان می شود.

خون بندناف چه بیماری هایی 
را درمان می کند؟

رییس گروه بانک خون بند ناف و ســلول های 
بنیادی ســازمان انتقال خون، هدف اصــــلی 
تاسیس این بانک را تامین ســلول های بنیادی 
خون ســاز برای بیماران نیازمند به پیوند مغز 
استخوان عنوان کرد و گفت: از آنجایی که خون 
بند ناف حاوی سلول های بنیادی خون ساز است، 
در صورت رضایت مادران بــه اهدای خون بند 
ناف، هنگام زایمان خون بند ناف توسط پرسنل 
آموزش دیده جمع آوری، به آزمایشگاه های بانک  
خون بند ناف منتقل و در آنجا پردازش شــده و 
سپس ذخیره سازی می شود.وی گفت: معموال 
سلول های بنیادی خون ساز می توانند در درمان 
بیماری های بدخیم سیستم خون ساز و بعضی 
دیگر از بیماری های سیستم خون ساز و همچنین 
در بیمارانی که دچار انواع بدخیمی ها شده اند و 
برای بازسازی مغز استخوان پس ازشیمی درمانی 
و پرتودرمانی های شدید اســتفاده شود.دکتر 
مهین نیکوگفتار ، با اشاره به توصیه  متخصصان 
رشته خون شناسی در زمینه اهدای خون بندناف، 
افزود: همه متخصصان این رشــته مردم کشور 
خود را تشویق می کنند که نمونه های خون بند 
ناف خود را به بانک های عمومی خون بند ناف 

اهدا کنند.

احســاس خســتگی مداوم بر ســامت روان شما 
تاثیرات جدی می گــذارد ضمن اینکــه می تواند 
نشــانه ای از وضعیــت جدی پزشــکی باشــد که 
ممکن است از آن آگاه نباشــید. اگر به طور مرتب 
احساس کمبود انرژی دارید و خستگی شما حتی 
با استراحت طوالنی مدت از بین نمی رود، شاید به 

یکی از بیماری های زیر مبتا هستید.
افسردگی: فقــدان انرژی و خســتگی مداوم 
می تواند عامت افسردگی باشد. بسیاری از عوامل 
می توانند بر شــروع افســردگی تاثیر بگذارند؛ از 
حوادث استرس زای زندگی گرفته تا ژنتیک و سایر 
شرایط پزشکی. با کمک آزمون غربالگری افسردگی 
می توان این بیماری را تشــخیص داد. این آزمون 
اساسا یک پرسشنامه است که احساسات فعلی شما، 
الگوهای خواب، اشــتها، ســطوح انرژی و ســایر 

زمینه های کلیدی را بررسی می کند.
ابتال به عفونت: بیماری های مختلف عفونی از 
قبیل ویــروس اپشــتین بــار، ویــروس هرپس 
سیمپلکس، و ... می تواند باعث خستگی شما شود. 
بیماری های عفونــی را می تواند بــا آزمایش های 

مختلف تشخیص داد.
مشکالت تیروئید: غده تیروئید شما در گردن 
قرار دارد و هورمون های مختلفی تولید می کند که 
بر متابولیسم، رشــد و دمای بدن تاثیر می گذارند. 
هیپوتیروئیدیســم یا کم کاری تیروئید زمانی رخ 
می دهد که غده تیروئید شــما هورمون های کافی 
تولید نمی کند. خستگی مداوم یکی از نشانه های کم 

کاری تیروئید است.
آلرژی غذایی و عدم تحمل مواد غذایی: 
واکنش های آلرژیک به مواد غذایی می تواند شدید و 
تهدید کننده حیات باشد؛ اما یک عامت رایج آن 
احساس خستگی مداوم است. عدم تحمل غذایی یا 
حساسیت غذایی تا حدودی متفاوت از آلرژی است 

و اغلب نشــانه های کمتری دارد. عــدم تحمل غذا 
می تواند ناشی از شــرایط مختلفی باشد که باعث 
کاهش هضم می شود؛ مانند سندرم روده تحریک 
پذیر، بیماری های خود ایمنی و یا دیابت. صرف نظر 
از علت، عــدم تحمل غذایی باعــث کاهش انرژی 
می شــود. زیرا بدن شــما در تاش برای پردازش 

غذاهای مشکل است.
کاهش کیفیت خواب: شــما به 7 تا 9 ساعت 
خواب در شب نیاز دارید و اگر بعد از این مدت و در 
هنگام صبح باز هم احســاس خســتگی می کنید، 
ممکن است مشکات دیگری حین خواب باعث این 
احساس شود. آپنه خواب یک اختال است که در آن 

تنفس به طور مکرر در طول شب متوقف می شود. 
این اختال می تواند باعث کاهش ســطح اکسیژن 
خون و خستگی در طول روز شود. آپنه خواب بیش 
از 18 میلیون بزرگســال و 2 تا 3 درصد از کودکان 

آمریکایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
کم خونی ناشی از فقر آهن: کم خونی یک 
بیماری اســت کــه در آن شــما به انــدازه کافی 
گلبول های قرمز برای حمل اکسیژن به بافت های 
بدن ندارید. این اختال باعث احساس خستگی و 
ضعف در شــما می شــود. کم خونی فقــر آهن از 
شــایع ترین انواع کم خونی است. بدن شما به آهن 
برای تولید گلبول های قرمز نیاز دارد. بدن در عین 

حال نمی تواند به سادگی آهن تولید کند و شما نیاز 
به مصرف غذاهای سرشــار از این ماده معدنی و یا 
درمان دارویی دارید. یک آزمایش خون ساده سطح 

آهن شما را بررسی می کند.
دیابت: خستگی در واقع شــایع ترین عامت 
دیابت است. پانکراس یا همان لوزالمعده انسولین 
تولید می کند و آن هم برای کمک به سلول ها جهت 
 جذب گلوکــز مواد غذایــی. دیابت زمانــی اتفاق 
می افتد که چیزی به تولید یا جذب انســولین بدن 
شما آسیب برســاند. پزشک شــما می تواند انواع 
مختلفــی از آزمایش های خون را برای تشــخیص 

دیابت تجویز کند.

هشدار به کسانی که مدام احساس خستگی می کنند

گفته شده لباس های تیره، بهترین انتخاب برای تابستان است 
زیرا باعث خنک شدن بدن در برابر گرمای تابستان می شوند. در 
فصل تابستان زمانی که افراد وقت بیشتری را در بیرون از خانه 
صرف می کنند با بیماری هایی از جمله ســکته، نیش حشرات، 

کم آبی و مشکات پوست مواجه می شوند.
 از همین رو کارشناسان بهداشت هشدار دادند که قرار گرفتن در 
معرض مستقیم آفتاب می تواند منجر به بیماری های مرتبط با 
گرما شود. البته راه های بسیاری برای خنک شدن در امواجی از 

گرما وجود دارد که پوشیدن لباس مناسب پیش از بیرون آمدن 
یکی از این راه هاست.

 طبق این گزارش، هنگامی که کودکان می خواهند زمان زیادی 
را در بیرون از خانه بــازی کنند، والدین آنهــا برای کاهش اثر 
گرما، لباس هایی با رنگ روشــن به آنها می پوشانند، در صورتی 
که لباس هایــی با رنگ هــای تیره تر ممکن اســت برای حفظ 
سرمای بدن بهتر باشــند زیرا رنگ لباس بر چگونگی انعکاس 
و انتشار نور تاثیر می گذارد. جالب اســت بدانید که لباس های 

تیره تر می توانند عاوه بر جذب بیشــتر نور و گرمای خورشید، 
گرمای بــدن را نیز جذب کند. باد نیــز می تواند بدن افرادی را 
که لباس های تیره پوشــیدند خنک تر کند. لباس های روشــن 
نور خورشــید را به محیط منعکس می کنند از همین رو ممکن 
است شــما را خنک نکنند زیرا حرارت بدن را به پوست منتقل 
می کنند. گفتنی است؛ پیراهن مشکی می تواند بهترین انتخاب 
برای تابســتان باشــد زیرا از بدن در برابر اشــعه ماوراءبنفش 

حفاظت می کند.

در تابستان لباس تیره بپوشید!

مفاد آراء
5/128  شماره صادره : 1398/15/575817-1398/4/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شــماره 139860302012000249 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- دانشگاه پیام نور به شماره شناسه 14002921527 در 
ششدانگ یک واحد ساختمان اداری و محوطه به مساحت 97579/34 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از  پالک 2 فرعی از 149 اصلی موسوم به جوی نسار واقع در میاندشت  حوزه 
ثبت ملک فریدن جزی بخش ســیزده حوزه ثبت ملک فریدن  خریداری از مالک رسمی 

آقای ابراهیم باقری میاندشتی و شرکای تایید  و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/05/01
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/15

م الف: 538354 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی

5/129 ســرکار خانم خورشید بیگم علی دخت زواره فرزند ســید علی نظر به اینکه شما 
مالک بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک 1853 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان می باشید و سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالک 4043 فرعی باستثنای بهای ثمنیه اعیانی 18 حبه مفروزی از پالکهای 
1853 و 1854 فرعی از 16- اصلی بنام آقای احمد ناجی زواره فرزند حســن صادر شده 
است و کارشناس رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی وارده به شماره 1960855 مورخه 
1398/05/08 ارزش بهای ثمنیه اعیانی 18 حبه مشاع پالک مرقوم را ششصد هزار ریال 
ارزیابی و برآورد نموده است لذا آقای احمد ناجی زواره بابت آن مبلغ ششصد هزار ریال به 
حساب سپرده این اداره واریز نموده است. علیهذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتشار در ساعت 
اداری به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابی 
فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و 
گواهی آن را به این اداره ارائه نمائید. در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی از سند مالکیت 
مذکور حذف می گردد. م الف: 553435 ذبیح اله فدائی رئیس ثبت اســناد و امالک 

زواره )198 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ دادخواست وضمائم

5/130 بدینوسیله به آقاي 1- کسری نره ئی فرزندعلمدار 2- فاطمه نره ئی فرزند هادی 
فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان حمیدرضااحمدی مسینه  فرزند شمسعلی 
به نشاني شهرضا شهیدیزدانی کوچه زمانی پالک 1 دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به 
 این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 / 301 ش2   ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ

 16 / 6 / 98  ســاعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعــه به دبیرخانه شــوراي حل 
اختالف شماره دوم شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خود 
را اعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي رســیدگي فوق نیزدرشــوراي حل اختالف 

شماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 555323   رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي 

5/131 محکوم علیه : محمدمهدي محمودیان فرزند حســن مجهول المکان، محکوم 
له: حجت اله مطهري فرزند مرتضي به نشاني شهرضا سروســتان فاز4 الماس 6 طبقه 
دوم واحد 15 ، بموجب راي شــماره 27 مورخ 24 / 1 / 98 حوزه 7 شوراي حل اختالف 
شهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :1- پرداخت مبلغ ده میلیون 
 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت تاخیرتادیــه ازتاریــخ 10 / 1 / 89 و پرداخت مبلغ

 000 / 225 / 1 ریال بابت هزینه دادرســي درحق محکوم لــه  2- پرداخت هزینه حق 
االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن 
رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه 
نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي 
نداردصریحًااعالم نماید.م الف: 534031  یعقوب رحیمي زاده قاضي شــوراي حل 

اختالف شعبه هفت شهرضا )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي 

5/132 محکوم علیــه : محمدرضا روحي فرزند علي گدا مجهــول المکان، محکوم 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 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :1- پرداخت مبلغ سي میلیون ریال 
 بابت اصل خواسته و پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک 22 / 4 / 90 و پرداخت مبلغ

 000 / 475 / 1 ریال بابت هزینه دادرســي درحق محکوم لــه  2- پرداخت هزینه حق 
االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن 
رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه 
نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي 
نداردصریحًااعالم نماید.  م الف: 534003  یعقوب رحیمي زاده قاضي شــوراي حل 

اختالف شعبه هفت شهرضا )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/116 شماره: 544/97 حل1 ، مرجع رســیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 17:15 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/06/16 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری، 
نام پدر: عزیزاله ، نشــانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه شــهید علی اصغر فخاری ، 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: احمد قاســمی میرآبادی ، نام پدر: حسنعلی، 
خواســته و بهای آن: رســیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال وجه 3 فقره چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف: 552762 رئیس شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)192 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/117 شماره: 399/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:20 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/06/23 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا ســلیمانی ، نام 
پدر: محمدحسین ، نشانی: خمینی شــهر منظریه خ راجی بلوک21 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: صفر شــیرازی ، نام پدر: عبداله ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خســارات دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 552766 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/119 شماره: 742/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز شنبه مورخه 
1398/06/23 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: 
عزیزاله ، با وکالت فرشته جعفری ، نشانی: خمینی شهر خیابان امیرکبیر کوی101 مقابل 
باطری سازی عباس ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: اسماعیل دارائی ، نام 
پدر: عزیز ، 2- نام و نام خانوادگی: غالمرضا معاذی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، 
دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 552761 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)212 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/120 شماره: 88/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سیدمنصور 
احمدی شیخ شبانی ، نام پدر: سیدحسین ، نشانی: خمینی شهر فلکه کوزه خ پلیس کارواش 
محمد ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: حمزه امینی ،نام پدر: ابراهیم ، نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی ک انقالب اسالمی، محکوم به:به موجب رای شماره 947 
تاریخ 97/06/31 حوزه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 92/9/15 لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق محکوم له و 
نیم عشر دولتی می نماید رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 552767  ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر  )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/121 کالسه پرونده:252/98 ، شماره دادنامه:380 ، تاریخ رسیدگی: 98/4/25 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســعادت تاتایی فرزند 
مصطفی به نشانی:خمینی شهر منظریه آســمان5 واحد13 ؛ خوانده: هادی امیری فرزند 
مرتضی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ســعادت تاتایی به 
طرفیت آقای هادی امیری قهفرخی به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه 
بخشی از یک فقره چک به شــماره 861140 عهده بانک سپه بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 
98/4/24 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی 
بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 553421  عمار 
 امیری آرانی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )349 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/126 شماره: 642/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:15 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/06/25 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اصغر صادق پور ، 
نام پدر: محمد ، نشانی: خمینی شهر کوچه سنگ تراشها سه راه شهید مادری ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی محمدی ، نام پدر: محمدعلی ، خواســته و بهای آن: 
مطالبه وجه 40/000/000 ریال ، دالیل خواهــان: تصویر چک و تصویر گواهینامه عدم 
پرداخت بانکی ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 553428  رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
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ایران دارای باالترین رقم مرگ و میر ناشی از تصادفات است

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

 معاون بهداشت وزارت بهداشت
 خبر داد:

راه اندازی بانک شیر مادر تا 
پایان سال در استان اصفهان

 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درخصوص
 راه اندازی بانک شــیر مادر، اظهــار کرد: افتتاح 
بانک شــیر مادر یکی از اقدامــات جدید وزارت 
بهداشت محســوب می شــود که در بسیاری از 
کشورهای پیشــرفته دنیا ساماندهی شده است. 
علیرضا رییسی ادامه داد : بانک شیر مادر تبریز، 
اهواز و شــیراز شــروع به کار کرده و در ۶ استان 
دیگر شامل شهرهای کرمانشــاه، اصفهان، یزد، 
 کرمــان، زاهدان و مشــهد نیز تا پایان امســال

 راه اندازی می شود. وی با تاکید بر اینکه بانک شیر 
مادر برای تغذیه نوزادانی که در بخش ویژه بستری 
می شوند، بسیار موثر است، افزود: ثابت شده که 
استفاده از شیر مادر هم در زمینه رشد نوزادان و 
مقابله با عفونت ها و ترخیص سریع تر تاثیر دارد. 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت بیان کرد: در 
این مراکز، آموزش شیردهی نیز به مادران انجام 
می شود. همچنین، دســتگاه هایی در این مراکز 
وجود دارد که شیرهای اهدا شــده را پاستوریزه 
می کند و ســپس در فرآیند خاصی سرد شده و 
نگهداری می شود. رییســی تصریح کرد: مادری 
که شیر اهدا می کند از نظر سالمت و بیماری های 
عفونی کنترل می شــود تا با خیــال راحت این 
شــیرهای اهدا شــده در اختیار بخش های ویژه 

نوزادان قرار بگیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اصفهان اعالم کرد:

حذف مدارس خشتی و گلی 
در اصفهان

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: تا اول ماه مهر امســال، مدارس خشتی و 
گلی و دارای سیســتم گرمایشی بخاری نفتی از 
کالس های درس این استان حذف می شود. سید 
مهدی میربد، تعداد مدارس خشــتی و گلی در 
اســتان را یکصد باب کالس درس اعالم و اضافه 
کرد: طرح حذف و جایگزینی این کالس ها از یک 
سال و نیم قبل در استان شــروع شد و تا ابتدای 

سال تحصیلی جاری به اتمام می رسد.
 وی یادآور شد: تعداد کمی از این مدارس به لحاظ 
ســابقه تاریخی، ثبت میراث فرهنگی هستند. 
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس 
اصفهان به اعتبار تخصیص یافته و هزینه شــده 
برای جایگزینی مدارس خشتی اشاره ای نکرد و 
هرگونه ارائه اطالعات در ایــن زمینه را به پایان 

شهریور موکول کرد. 
وی همچنین در پاســخ به آمار مدارس تخریبی 
و یا نیازمند به مقاوم سازی خاطرنشان کرد: این 
آمار مدام به لحاظ حوادث طبیعی شــامل سیل، 
فرونشســت آب های زیرزمینی و زلزله در حال 
تغییر است. بر اساس آمار ارائه شده، نزدیک به 40 
درصد فضاهای آموزشی موجود در استان اصفهان 
تخریبی بوده و نیازمند بازســازی اســت. میربد 
یادآور شد: می توان گفت رویکرد نوسازی مدارس 
به سمت مدارس مستحکم است و بر این اساس 
تمام تالش ها برای ایمن سازی مدارس استان 

در حال انجام است. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
ایران دارای باالترین رقم مرگ 

و میر ناشی از تصادفات است
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: ایران 
در زمــره کشــورهای دارای باالترین رقم مرگ 
و میر ناشــی از تصادفات است. ســردار مهدی 
معصوم بیگی گفت: براســاس آمار منتشر شده 
میان افراد، عابران پیاده، موتورســواران، ماشین 
سواران و سرانجام دوچرخه ســواران به ترتیب 
دارای بیشترین سوانح و حوادث رانندگی بوده اند 
و تقریبا در هــر 30 دقیقه یک نفــر در حوادث 

رانندگی جان خود را از دست می دهد. 
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: ساالنه به 
ازای هر یک میلیون نفر، 270 نفر در اثر تصادفات 
رانندگی کشته می شــوند. این درحالی است که 
همین آمار در کشورهای توسعه یافته 2 تا 3 نفر 

به ازای هر یک میلیون نفر گزارش شده است. 

کشف 35 دستگاه تولید ارز 
دیجیتال قاچاق در اصفهان

35 دستگاه ارز دیجیتال قاچاق در اصفهان کشف 
و جمع آوری شد. سرپرست پلیس آگاهی استان 
اصفهان گفت: در بازرسی ماموران انتظامی از سه 
مرکز فعالیت دستگاه های ارز دیجیتال به صورت 
غیر قانونی این تعداد ماینر قاچاق کشف و ضبط 
شد. سرهنگ ترکیان ارزش این تعداد دستگاه ارز 
دیجیتال را بیش از 4 میلیــارد ریال اعالم کرد و 
افزود: در این رابطه سه نفر دستگیر و پرونده آنان 

به مراجع قضایی ارسال شد.

دستگیری عامل برداشت 
غیرمجاز از حساب در خمینی شهر

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
ازشناســایی و دســتگیری فردی که با به دست 
آوردن اطالعــات کارت بانکی شــاکی اقدام به 
برداشــت 49 میلیون ریال به صورت غیر مجاز 
از طریق عابر بانک کرده بود، توســط پلیس فتا 

شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ علی جعفری نژاد با اعــالم جزییات 
بیشــتر این خبر گفت: در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه مبلغ 49 میلیون ریال به 
صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده، 
بررسی موضوع در دســتور کار پلیس فتای این 
فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: با بررســی های 
پلیسی انجام شده مشخص شد متهم با به دست 
آوردن اطالعات و رمزهای عبور، مبلغ 49 میلیون 
ریال را طی چندین مرحله از حســاب بانکی وی 
برداشت کرده است. سرهنگ جعفری نژاد تصریح 
کرد: با انجام تحقیقات، متهم مذکور شناسایی و 
حسب دستور مقام قضایی دستگیر و در مواجه با 
مدارک و مستندات پلیس صراحتا به بزه انتسابی 

اعتراف کرد.

چند وقت پیش، فیلمی در فضای مجازی منتشــر 
شد که در آن پلیس راهور موتور سیکلت زنی را به 
دلیل نداشــتن اجازه موتور سواری بانوان در ایران 
با وجود داشــتن گواهینامه بیــن المللی که اتفاقا 
مورد پذیرش ایران هم هســت، توقیف کرد. از این 
دست اتفاقات در کشورمان زیاد افتاده است؛ توقف 
راکبانی که با استتار و پوشش مردانه در خیابان ها 
بدون داشــتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت 
می رانند و این عالقه را در نبــود قانون و یا اعمال 

سلیقه ای آن، دور می زنند.
 پس از جنجال های ایجاد شــده بر ســر دوچرخه 
ســواری بانوان در اصفهان که با موجی از انتقادات 
نســبت به رواج آن و دفاع موافقان و صحبت های 
حقوقدانان مبنی بر نبود منع قانونی این کار توسط 
زنان در جامعه همراه بود، حاال موتور سواری هم بر 
اســاس رای یک دادگاه دیوان عدالت اداری برای 
زنان بدون منع قانونی اعالم شده است؛ اتفاقی که 
پس از شــکایت یک زن اصفهانی به دیوان عدالت 
اداری رخ داد و حاال این ســوال مطرح است که با 
صدور این رای آیــا زنان حق داشــتن گواهینامه 
رانندگی موتورسیکلت و در گام بعدی استفاده از 

آن را در سطح جامعه خواهند داشت. 
بر اســاس رای صادر شــده که در نتیجه شکایت 
یک خانم از نیروی انتظامی بوده، آمده اســت: »با 
توجه به اینکه اوال مرجع صالح بــرای صدور انواع 
گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی )پلیس 
راهنمایی و رانندگی( است و غیر از این مرجع ارگان 
یا نهاد و ســازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور 
گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان 
جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای ســبک و 
سنگین یا موتورسیکلت و ســایر وسایل نقلیه در 
هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشــده است که 
با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز 
برای آنان مباح تلقی می شــود. ثالثا قید مقرر در 
ماده 20 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی که 
بیان کرده صدور گواهینامــه برای مردان بر عهده 
نیروی انتظامی اســت، نافی صالحیت آن مرجع 
مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای 
زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا 
نمی کند. لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت 
قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان 

نظارتی موجود در کشــور جهت احراز صالحیت 
متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی اســت و 
اصل بر صالحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه 
بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از 

رانندگی موتوسیکلت نیست.«
اصلی ترین نکته ای که در مورد رای مذکور مطرح 
شــده این اســت که این رای جنبه فردی دارد نه 
عمومی، به این معنی که تنها فرد شاکی بر اساس 
این رای می تواند گواهینامه رانندگی موتور سیکلت 

را از نیروی انتظامی درخواست کند. 
همانگونه که محســن قائمی نسب، مدیرکل حوزه 
ریاســت دیوان عدالت اداری هم گفته است حکم 
صادره، رای هیئت عمومی نیست بلکه رای صادره 
توســط یکی از شــعب با شــکایت یکی از بانوان 
اصفهانی از نیروی انتظامی است. از سوی دیگر این 
حکم قطعی نیســت و نیروی انتظامی در مورد آن 

درخواست تجدید نظر کرده است. مدیرکل حوزه 
ریاســت دیوان عدالت اداری در مورد این حکم از 
غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص 
الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه 
موتورســیکلت برای بانوان خبر داد و تصریح کرد: 
 این رای، رای شــعبه بــدوی بــوده و غیر قطعی

 است.
 وی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای 
تجدیدنظر کــرده و موضوع در حــال طی فرآیند 
قانونی اســت. در مقابل این اســتدالالت برخی از 
کارشناســان حقوقی می گویند خودداری نیروی 
انتظامی از صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت 
برای زنان فاقد مستندات قانونی و شرعی بوده و از 
همین رو رای صادر شده از این پس می تواند مالک 
عمل عمومی قرار گیرد و صرفا به حقوق فردی یکی 

از افراد جامعه محدود نیست. 
همچنین نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی 

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »موتورسواری 
زنان مثل دوچرخه ســواری منع شــرعی و قانونی 
ندارد«، گفت: ما وظیفه داریــم قید و بندی که نه 
شــرعی و نه قانونی است را از مســائل فرهنگی و 
اجتماعی برداریم. محمد کاظمی ادامه داد: به نظر 
من رای شــعبه یک دیوان عدالت اداری درست و 
قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود 
قاعدتا قانونگذار مصلحت را پیش بینی کرده و دیگر 
راهنمایی رانندگی نمی تواند در این باره مصلحت 

سنجی کند.
 اگر چه فعــال در مورد این رای بیشــتر واکنش ها 
اجتماعی و هیجانی بوده است تا رسمی اما این رویه 
می تواند ســرآغازی بر یکی از اصلی ترین مطالبات 
جامعه زنان باشــد که البته مخالف هم کم ندارد؛ 
اتفاقی که حاال در آستانه ورود زنان به استادیوم ها 
شــاید یکی از تاثیرگذار ترین رخدادهای یک دهه 

اخیر در حوزه زنان باشد.

موتور سواری زنان؛ از تابو تا نیاز

 شکایت یک اصفهانی از نیروی انتظامی، موجی از تاییدها و تکذیب ها در مورد منع قانونی 
موتور سواری زنان در کشور به راه انداخته است؛

ابالغ رای 
5/122 شماره دادنامه: 425/98 ، شــماره دادنامه: 887 - 98/05/06 ، تاریخ رسیدگی: 
98/04/26 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: 
سعادت تاتایی فرزند مصطفی نشانی: خمینی شــهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ خوانده: 
هادی امیری قهفرخی فرزند مرتضی نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه 
چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای سعادت تاتایی به طرفیت آقای هادی امیری قهفرخی به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 488213 بتاریخ 98/3/10 عهده بانک مهرایران 
شعبه خام اصفهان بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی مورخه 98/4/26 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/4/26 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 
و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 553420  ایمان 
 بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )366 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5/123 کالسه پرونده:491/98 - 98/4/24 ، شماره دادنامه: 836-98/04/26 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سعادت تاتایی فرزند 
مصطفی به نشانی:خمینی شهر منظریه آسمان5 واحد13 ؛ خوانده: هادی امیری قهفرخی 
فرزند مرتضی نشانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سعادت تاتایی فرزند مصطفی به طرفیت 
آقای هادی امیری قهفرخی فرزند مرتضی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
621738 به مبلغ 150/000/000 ریال مورخ 98/2/30 عهده بانک سپه شعبه اصفهان 
از جاری 18988002157/05 به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه شورا 
با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و 
اینکه خوانده دلیــل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دیــن در حق خواهان ارایه 
نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 98/04/24 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/915/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
98/2/30 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شــهر می باشد. م الف: 553423   ایمان 
بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )324 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/124 کالســه پرونده:475/98 ،شــماره دادنامه:894 ، تاریخ رســیدگی: 98/4/25 
،مرجع رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: سعادت تاتایی 
 نشانی: خمینی شــهر منظریه آســمان5 واحد13 ؛ خوانده: هادی امیر قهفرخی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه چک ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای سعادت تاتایی فرزند مصطفی علیه آقای هادی قهفرخی 
فرزند مرتضی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال 190/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 619574-98/2/25 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه 
وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد 

و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته با استصحاب 
دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/415/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف 20  روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی 
شهر می باشــد. م الف: 553425  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر)328 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای 

5/125 کالسه پرونده: 467/98 ، شــماره دادنامه: 744 ، تاریخ رسیدگی: 98/04/29 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سعادت تاتایی ، به 
 نشانی: خمینی شهر منظریه آســمان5 واحد13 ؛ خوانده: هادی امیری قهفرخی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست خواهان سعادت تاتایی  بطرفیت خوانده هادی امیری قهفرخی فرزند مرتضی 
به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه بخشــی از یک فقره چک به شماره 
861140 مورخ 98/3/5 بر عهده بانک سپه شعبه خ مشیرالدوله شرقی اصفهان به شماره 
حساب جاری 1898800215705 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به 
مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان 
که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون 
صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخــت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/550/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 553426   ایمان بختیاری  قاضی شعبه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )296 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجراییه
5/127 شــماره پرونــده: 139704002121000549/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000086 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700709 ، تاریــخ صدور: 
1397/09/21  ، آگهی ابــالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700709 بدین وســیله به آقای 
جعفرعلی رحیمی ، نام پدر:حسن، تاریخ تولد: 1351/02/01 ، شماره ملی: 1141671735 
، شماره شناسنامه: 23 به نشانی: خمینی شهر خ مدرس ک ش رحیمی ابالغ می شود که 
صندوق حضرت فاطمه زهرا جهت وصول مبلغ: 323/000/000 ریال به اســتناد شماره 
چک: 282009 ، تاریخ چک: 1396/11/02 بانک ملی علیه شــما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به بایگانی 9700709 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1397/08/02 مامور ابالغ واقعی به شما میسر نبود لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.  م الف : 553543  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/118 شماره: 371/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/06/23 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فخاری ، نام پدر: 
عزیزاله ، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز ک ش علی اصغر فخاری ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محســن کبیری آبیزلو ، نام پدر: علی جمعه ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلــغ 44/500/000 ریال وجه دو فقره چک بانضمام کلیه خســارات وارده اعم 
از هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشت 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 552763 رئیس شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)207 کلمه، 2 کادر(

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان:
بودجه پژوهش اصفهان، ۱۰ برابر شد

 مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان گفت: با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، امسال منابع صندوق پژوهش و فناوری استان با افزایش 10 برابری در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته به 800 میلیارد ریال رسید. احمد ورد  افزود: این منابع به منظور ارائه تسهیالت با نرخ حمایتی 4 تا 
18 درصد و سرمایه گذاری و ضمانت نامه در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناورانه استان قرار می گیرد. وی 
ادامه داد: متقاضیان برای دریافت و اطالع از نحوه دریافت این تسهیالت می توانند به سایت صندوق پژوهش 
و فناوری استان به نشانی www.isfahanfund.com مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 0313۶550485 
تماس بگیرند.احمد ورد  افزود: در سال های اخیر با افزایش نرخ دالر و تحریم های اقتصادی ظالمانه، فرصت 
مناسبی برای توسعه بازار و گسترش فعالیت های مراکز پژوهشــی و شرکت های دانش بنیان و فناورانه 

استان اصفهان فراهم شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
۶۶ نفر در حوادث آتش سوزی اصفهان جان باخته اند

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در حوادث آتش سوزی سه ماهه نخست امسال در استان اصفهان 
۶۶ نفر جان خود را از دست داده اند. علی سلیمانی پور در خصوص آمار ســه ماهه فوت ناشی از حوادث کار 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی 27 نفر که همگی آنها مرد بودند به دلیل فوت ناشی از حوادث 
کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه این تعداد نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است، اضافه کرد: بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط 
به اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است. وی با اشاره به کاهش آمار متوفیان حوادث ترافیکی در 
استان اصفهان در سه ماهه اول ســال جاری ادامه داد: در این مدت زمان در استان اصفهان 247 نفر شامل 
۶0 زن و 187 مرد در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 1.2 درصد کاهش داشته است.

پریسا  سعادت
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مسی:
رویاهای جدیدی داریم

لیونل مسی که در برتری 2 بر یک یکشنبه شب 
تیم فوتبال بارسلونا مقابل آرسنال در جام خوان 
نیمکت نشــین  گامپر 
بود، پیــش از آغاز 
این بازی با حضور 
در میانه میدان با 
گرفتن میکروفن 
در دست خطاب به 
هواداران بارسا که در 

ه  نوکمپ حضور داشتند، با اشاره به ورزشگا
عملکرد فصل گذشته آبی واناری ها که تنها با 
قهرمانی در اللیگا همراه بود، گفت: صحبت در 
مورد فصل گذشته سخت است؛ اما بابت چیزی 

پشیمان نیستم. 
کاپیتان 32 ســاله آبی واناری ها تصریح کرد: 
شکی ندارم که بار دیگر در کنار یکدیگر برای 
کسب تمامی عناوین قهرمانی خواهیم جنگید. 
فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در بخش پایانی 
صحبت هایــش تاکید کرد: این باشــگاه برای 
تمامی عناوین قهرمانی می جنگد و این فصل 
هم داســتان به همین شــکل خواهد بود. ما 
رویاهای جدیدی در سر داریم. زنده باد بارسا، 

زنده باد کاتالونیا!

پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی 
النصر به »ریبری«

باشگاه النصر عربستان در آستانه عقد قرارداد با 
فرانک ریبری، هافبک باتجربه و پیشین بایرن 
مونیخ قرار دارد. کیکر 
نوشته، باشگاه النصر 
پیشــرفت خوبی 
در مذاکــرات بــا 
هافبک 3۶ ساله 
بایرن مونیخ داشته 
و ریبــری بــه زودی 
قرارداد دوساله ای با باشگاه النصر امضا خواهد 
کرد. همچنین یورونیوز از پیشنهاد ۱۰ میلیون 
یورویی باشگاه النصر به ملی پوش سابق فرانسه 
خبر داد. ریبری طی ۱2 ســالی کــه در تیم 
بایرن مونیخ به میــدان رفته، 425 بازی انجام 
داد و ۱24 گل به ثمر رســاند. او در پایان فصل 
گذشته خبر جدایی اش از باشگاه بایرن مونیخ 

را اعالم کرد.

 اینتر و پاری سن ژرمن
 به دنبال »دیباال«

طی روزهای اخیر اخباری در خصوص مذاکره 
مدیران دو باشگاه منچستریونایتد و یوونتوس 
برســر معاوضه روملو 
لوکاکــو و پائولــو 
دیباال منتشر شد؛ 
اما اکنــون خبر 
می رسد که چنین 
معامله ای بین این 
دو باشــگاه صــورت 
نخواهد گرفت. نشریه »تلگراف« انگلیس مدعی 
شد باشگاه منچستریونایتد قید خرید دیباال را 
به دلیل عدم تمایل این مهاجم آرژانتینی برای 
پیوستن به جمع شیاطین سرخ و رقم دستمزد 

درخواستی باالی وی، زده است. 
گفته می شــود اولگنار سولسشایر، می خواهد  
بازیکنانی را بــه ترکیب تیمــش اضافه کند 
که رویای پوشــیدن و جنگیدن برای پیراهن 
ســرخ منچســتر را در ســر دارند. دو باشگاه 
اینتر و پاری ســن ژرمن نسبت به جذب دیباال 

عالقه مندهستند.

دروازه بان لیورپول هم تیمی 
»کاوه رضایی« شد

دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال لیورپول، 
هم تیمی کاوه رضایــی در تیم بــروژ بلژیک 
شد. باشگاه بروژ بلژیک 
اعــالم کــرد کــه 
سیمون مینیوله، 
دروازه بــان تیم 
فوتبــال لیورپول 
کــه بــه مــدت ۶ 
ســال در ایــن تیم 
عضویت داشــت، قراردادی پنج ســاله با این 
باشگاه بلژیکی امضا کرده است. مینیوله طی 
روزهای گذشــته در تســت های پزشکی تیم 
بروژ شــرکت کرد و آنها را با موفقیت پشــت 
سر گذاشت. به گفته رســانه ها، مبلغ قرارداد 
مینیوله با بــروژ، 7 میلیون یورو اســت که با 
 پاداش ها، بــه 9 میلیون یورو هم می رســد. 
به این ترتیــب دروازه بــان بلژیکــی جدید 
بروژ که فصل گذشــته تنها دو بار در ترکیب 
 لیورپول به میدان رفت، هم تیمی کاوه رضایی 

خواهد شد.

باشگاههایبدهکار،مجوزثبتقرارداددریافتنمیکنند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ستازه مغضوب پرسپولیس
 در سپاهان

باشگاه ســپاهان در ادامه فعالیتش در فصل نقل 
و انتقاالت با شایان مصلح، بازیکن فصل گذشته 
پرسپولیس به توافق رسیده اســت و قرارداد این 
بازیکن به زودی امضا خواهد شــد. ســپاهان اما 
به دنبــال یک بازیکــن دیگر هم هســت که در 
خط میانی توانایی بازی در چند پســت را داشته 
باشد. البته سپاهانی ها هنوز روی گزینه ایرانی یا 
خارجی به جمع بندی نرســیده اند و اگر بازیکنی 
نظر قلعه نویی را جلب کند به لیست این تیم اضافه 
خواهد شد. براســاس این گزارش، سپاهان این 
روزها تمریناتش را در اصفهان دنبال می کند. قرار 
است این تیم سه شــنبه هفته آینده در یک بازی 
دوستانه برابر نساجی قائمشــهر قرار بگیرد. این 
بازی در اصفهان و به میزبانی ســپاهانی ها برگزار 

خواهد شد.

علی دایی در فدراسیون 
ژیمناستیک چه کار می کرد؟

علی دایی سال گذشته به فدراسیون ژیمناستیک 
رفت و حاال رییس این فدراســیون حرف جالبی 
درباره حضــور کاپیتان ســابق تیم ملی می زند. 
سرمربی ســابق تیم ســایپا ســال گذشته به 
فدراسیون ژیمناســتیک رفت تا زمینه را برای 
حضــور دخترش در این رشــته ورزشــی مهیا 
ســازد. این را دکتر زهرا اینچــه درگاهی رییس 
این فدراســیون می گوید. اینچه درگاهی گفت: 
»ما از دختر خانم علــی دایی دعوت کردیم تا در 
ژیمناستیک کار کند که خوشبختانه ایشان هم 

قبول کردند و دارند ژیمناستیک کار می کنند.«

توییت خبرساز روزنامه نگار 
هلندی درباره »جهانبخش«

علیرضا جهانبخش، لژیونر ایرانی که درخشــش 
فوق العاده ای در آلکمار داشــت موفق شــد با 
این تیم به عنوان آقای گلی لیگ هلند برســد و 
مورد توجه تیم های مطــرح اروپایی قرار بگیرد. 
او پس از این درخشــش به برایتون پیوست؛ اما 
نتوانســت درخشــش در هلند را در لیگ برتر 
انگلیس تکرار کند و پایش به گلزنی برای تیمش 
باز نشد. حال یک روزنامه نگار هلندی اعالم کرد 
علیرضا جهانبخش و مدیر برنامه هایش در هلند 
به سر می برند که گمانه زنی ها برای بازگشت ملی 
پوش ایران به لیگ هلند را افزایش داده اســت. 
طی روزهای اخیر شایعه شده بود که جهانبخش 

تصمیم دارد دوباره به لیگ هلند بازگردد.

دربی تهران؛ شاید هفته اول 
شاید هفته آخر

با مشخص شــدن زمان قرعه کشــی لیگ برتر 
اخبار و شایعات بیشتری در این باره منتشر شده 
اســت. یکی از سواالت همیشــگی در این برهه 
مشخص شــدن تاریخ دربی تهران است. سعید 
فتاحی، مســئول کمیته برگزاری مسابقات در 
این باره گفت: »مثل هر ســال ۱۶ تیم داریم و 
هیچ محدودیتی هم نداریم که مثال اســتقالل و 
پرسپولیس هفته چهارم یا پنجم یا ششم بازی 
کنند. احتمال اینکه اســتقالل و پرســپولیس 
هفته اول یا دوم بازی کنند وجــود دارد یا مثل 
3-4 ســال پیش هفته پانزدهم بازی کنند. این 
قرعه اســت و ما 8 جفت قرعه داریم و بســتگی 
دارد که کدام تیم ها بــه یکدیگر برخورد کنند.« 
فتاحی در خصوص اینکه شایعه شده بازی های 
هفته اول ســرخابی ها بــه صورت آزمایشــی 
برگزار شــود گفت: »نه، چنین موضوعی صحت 
 ندارد. ما لیگ آزمایشــی که نداریــم و در حال 
پیش بینی تورنمنتی هســتیم که در ورزشگاه 
آزادی برگزار کنیم تا سیســتم بلیت فروشی را 

مورد بررسی قرار دهیم.«

 مبلغ انتقال بازیکن صربستانی
 به استقالل مشخص شد

مبلغ انتقال »دنیل پاولوویچ« بازیکن صربستانی 
به اســتقالل مشخص شد. ســایت »اسپورت« 
بوسنی و هرزگووین اعالم کرد پاولوویچ به ایران 
می آید و در استقالل بازی خواهد کرد. این سایت 
نوشت: پاولوویچ از تیم استقالل ایران پیشنهادی 
دریافت کرده است؛ تیمی که سرمربی آن آندره 
استراماچونی است. این مدافع چپ در سوئیس 
متولد شــد و در تیم پروجا بازی می کرد که در 
حال حاضر بازیکن آزاد محسوب می شود. ارزش 

فعلی پاولوویچ 2۰۰ هزار یورو است.

در حاشیه

رییس کمیته وضعیت فدراســیون فوتبال اظهارداشــت: همانطور 
که پیش از این بارها اعالم شــده و بر این موضوع تاکید داشتیم در 
راســتای اجرای صحیح و بدون تبعیض قانون از مواضع اعالم شده 
عقب نشینی نخواهیم کرد و باشگاه ها ملزم به تصفیه بدهی های خود 
پیش از ثبت قرارداد جدید هستند. نورشرق در ادامه تاکید کرد: جا 
دارد تشکر کنیم از باشــگاه های قانون مداری که پیش قدم شدند و 

نسبت به حل پرونده های خودشان در این کمیته اقدام کردند. تعداد 
زیادی از طلبکاران موفق به دریافت وجوه خود شده اند و تعدادی هم 
با توافق باشگاه رضایت دادند با این وجود برخی از باشگاه ها هنوز هیچ 
اقدامی در این زمینه نکرده اند. اگــر این تصور برای آن ها وجود دارد 
که در ساعات و روزهای پایانی موفق به دریافت مجوز خواهند شد و 
کمیته وضعیت، استثنایی در این بین قائل می شود تاکید می کنیم که 

چنین اتفاقی نخواهد افتاد و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون، از 
ثبت قرارداد این باشگاه ها با بازیکنان جدید جلوگیری به عمل آمده و 
اجازه دریافت کارت بازی نیز صادر نمی شود. رییس کمیته وضعیت 
فدراسیون فوتبال در پایان گفت: با توجه به ضرورت رسیدگی سریع 
به پرونده های متعدد سامانه، این کمیته به صورت آنالین و اینترنتی 

از طریق سایت راه اندازی خواهد شد.

رییس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال:
باشگاه های بدهکار، مجوز ثبت قرارداد دریافت نمی کنند

دهمیــن دوره رقابت هــای تکوانــدوی قهرمانی 
نوجوانان آســیا در حالی اواخر تیرماه سال جاری 
با قهرمانی بال منازع تیم ملی ایران به پایان رسید 
که نوجوانان کشورمان برای اولین بار توانستند بر 
سکوی اول این رقابت ها بایستند. یکی از مدال های 
طــالی تیم ملی ایران در بخش پســران توســط 
نوجوان تکواندوکار اصفهانی به دســت آمد. علی 
توکلی به عنوان یکی از اســتعدادهای تکواندوی 
ایران در ســال های اخیر روندی رو به رشد را طی 
کرده است. او در اردن نمایشــی تحسین برانگیز 
داشــت و با اقتدار قهرمان وزن ســوم شد. توکلی 
که متولد ســال ۱38۱ بوده و در رشــته تجربی 
مشغول به تحصیل است در گفت وگو با زاینده رود 
 در مــورد این رقابت هــا و افق هــای پیش رویش

 صحبت کرده است.
هنوز اول راه هستم

9 سال است که به این رشته ورزشی وارد شده ام، 
عالقه ام به ورزش های رزمی زمینه ورودم به تکواندو 
را فراهم کرد و کار در این رشــته را زیر نظر آقای 
محمد اسکندری شروع کردم که تا امروز نیز ادامه 
یافته اســت. در این مدت تمرینــات زیادی انجام 
داده ام و با این مدال طالیی کــه در دهمین دوره 
رقابت های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا کسب 
کردم، توانستم نتیجه تالش ها را ببنیم. البته هنوز 
اول راه هستم و رقابت های جهانی و المپیک زیادی 

در پیش دارم.
طلسم شکنی تکواندو کاران ایرانی

دهمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان 
آسیا با حضور 33۱ تکواندوکار در »امان«، پایتخت 
اردن بــا قهرمانــی مقتدرانه دختران و پســران 
کشــورمان به پایان رســید که دربخش پسران با 
کســب 5 مدال طال، 4 نقره، یک برنز و 99 امتیاز 
توانســتیم برای نخســتین بار مقتدرانه بر سکوی 

قهرمانی آســیا بایســتیم. در بخش دختران نیز 
نمایندگان کشورمان توانستند برای دومین بار و با 
کسب 5 مدال طال، 2 نقره و 8۰ امتیاز با شایستگی 

عنوان قهرمانی آسیا را کسب کنند.
می خواستم از تکواندو لذت ببرم

در هر مسابقه ای تا حدی، مقداری استرس و هیجان 
طبیعی اســت و به نظر من هر کس این میزان کم 
استرس را نداشته باشد در شرایط طبیعی نیست؛ 

اما کسی پیروز است که بتواند از این هیجان استفاده 
مثبت و بهینه کند. خوشــبختانه انگیزه هایی که 
خانواده و اســتادم به من دادنــد و اعتماد به نفس 
حضورم در تیم ملــی به من برای این مســابقات 
اطمینان خاطر داد و راضی به رضای خدا بودم. به 
خودم قول داده بــودم از بازی هایم لذت ببرم و هر 
زمان ایــن کار را کردم نتیجه خوبــی هم گرفتم و 

خوشبختانه همه چیز عالی پیش رفت.
مربی، مهم ترین عامل موفقیت من بود

 این مــدال  را مدیون مربی ام محمد اســکندری 
هســتم که ســهم فراوانی در موفقیت من داشت. 
خوشــحالم که زیر نظر این مربی تکواندو را ادامه 

داده ام.
شرکت در رقابت های المپیک، آرزوی هر 

ورزشکاری است
شــرکت در رقابت هــای المپیــک، آرزوی هــر 
ورزشکاری اســت و هدف بزرگ من هم این است 
که بتوانم نماینده ایران در المپیک 2۰24 باشم و 
در این مسابقات روی سکو بروم. تا آن زمان تالش 
خواهم کرد و فکــر می کنم آن بازی هــا می تواند 

سکوی پرتابی برای من باشد.
به تکواندو در اصفهان بها داده می شود

 به تکواندو در اصفهان بهای زیادی داده می شــود 
و ورزشــکاران خوبی نیز در این رشته وجود دارند، 
تکواندو کارانی که می تواننــد در آینده افتخارات 
زیادی برای اصفهان و ایران به ارمغان بیاورند البته 

اگر خود باوری را درخودشان تقویت کنند.

المپیک،سکویپرتابمنخواهدبود
 تکواندو کار نوجوان اصفهانی در گفت وگو با »زاینده رود« مطرح کرد: 

  عکس روز

کودکان سرطانی، حال تراکتور را عوض کردند
سرخ پوشان فوتبال آذربایجان روز یکشنبه در حالی تمرین خود را در ورزشگاه بنیان دیزل 
تبریز برگزار کردند که چند میهمان ویژه داشتند. در ابتدای این تمرین چند نفر از بچه های 
بیمار سرطانی تحت حمایت جمعیت خیریه قلب های ســبز با اعضای تیم تراکتور دیدار و 
عکس یادگاری گرفتند؛ همچنین با مســاعدت مدیرعامل باشــگاه و مصطفی دنیزلی این 

بچه ها به رشید مظاهری، ضربه پنالتی زده و در گوشه ای از زمین فوتبال بازی کردند.

شاگرد »ویلموتس« در لیست تیم فرهاد مجیدی
تیم امید، شهریور ماه برای انجام دو بازی دوستانه راهی تاشکند خواهد شد. برای اردوی شهریور ماه فرهاد 
مجیدی نام چند بازیکن جدید را در لیست خود قرار داده که یکی از آنها محمد محبی است. بازیکنی که 
توسط مارک ویلموتس به آخرین اردوی تیم ملی دعوت شده بود و در برابر تیم امید بازی کرد. جالب اینکه 
اینکه محمد محبی که فصل گذشته در شاهین شهرداری بوشهر بازی می کرده و این فصل در سپاهان 
توپ خواهد زد، قبال در زمان مربیگری کرانچار به اردوی تیم امید دعوت شده بود؛ اما خط خورد. مارک 
ویلموتس از عملکرد این بازیکن در بازی با تیم امید بسیار راضی به نظر می رسید و قطعا در اردوی های 
بعدی تیم ملی هم شــاهد حضور این بازیکن خواهیم بود. تیم امید برای بازی های قهرمانی زیر بیست و 

سه سال آسیا در تایلند آماده می شود.

تراکتور، همه جام ها را می خواهد
ســرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: »می دانم کــه تراکتور تا به حــال قهرمان لیگ ایران نشــده و من 
دقیقا برای همین، به ایران برگشــتم تا تیم را به خواسته اصلی خود برســانم. قرار است در کنار یکدیگر 
پیشرفت کنیم و در جام های مختلف بدرخشــیم. می خواهم بگویم در فصل پیش رو، تراکتور همه جام ها 
را می خواهد و از اهداف مان کوتاه نمی آییم.« مصطفی دنیزلی صحبت هایش را این طور به پایان رســاند: 
»روزهای خوب ما وقتی شروع می شــود که شــاهد اتحاد بزرگی بین بازیکنان، باشگاه و هواداران باشیم. 
تراکتور جزو مهم ترین تیم های ایران اســت و انتظار دارم در بازی های خانگی، همیشه ورزشگاه مان پر از 
 تماشاگر باشد. فقط با این شرایط است که می توانیم یک فصل هدفمند را آغاز کنیم و در همه جام ها موفق

 باشیم.«

مدیرعامل باشگاه سپاهان خبر داد:

تیمداری سپاهان در دو و میدانی
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در خصوص وضعیت چمن ورزشــگاه نقش جهان اظهار کرد: وضعیت 
چمن ورزشگاه بهتر شده اســت، در گذشته این چمن چهار سانتی متر ریشــه داشت که این رقم به 
۱2 سانتی متر رســیده و این به معنای بهبود روز به روز چمن ورزشگاه است؛ از طرفی درجه حرارت 
در پیست ورزشگاه به 5۶ درجه نیز می رســد که اثرات بدی روی چمن دارد. مسعود تابش از خرید 
دســتگاه های مخصوص چمن برای بهبود وضعیت موجود خبر داد و افزود: در حال حاضر از دستگاه 
هواده قدیمی استفاده می کنند؛ اما دســتگاه های جدید که خریداری شده است می تواند به وضعیت 
چمن کمک کند. مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به رویکرد قهرمانی این باشگاه در تمامی رشته ها، 
اضافه کرد: سیاست و رویکرد باشگاه سپاهان در تمامی جبهه و رشته ها، قهرمانی و کسب مقام است و 
این باشگاه ساز و کار قهرمانی را در تمامی رشته ها فراهم می کند؛ در همین راستا تیم فوتبال سپاهان 
نیز در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا مدعی قهرمانی و کســب مقام است، از طرفی باشگاه 
تیم را تحت فشار نمی گذارد؛ اما تمام ملزومات را برای کسب مقام فراهم می کند. وی از تشکیل تیم 
دو و میدانی آقایان و بانوان باشــگاه ســپاهان برای لیگ برتر دو و میدانی خبر داد و گفت: با توجه به 
درخواستی که فدراسیون و هیئت دو و میدانی استان اصفهان داشتند و با توجه به اینکه دوومیدانی 
به عنوان یکی از رشته های مادر شناخته می شود، تصمیم بر آن شد که در دو حوزه بانوان و آقایان تیم 
قوی و مطرحی در این رشته داشته باشیم که در سطح کشور حرف برای گفتن داشته باشد. تابش با بیان 
اینکه چالش های مختلفی در باشگاه سپاهان برای تیمداری در رشته های مختلف وجود دارد، تصریح 
کرد: تیمداری دوومیدانی کنار ورزش های دیگر دشوار است، زیرا فوالد مبارکه بالغ بر 35۰۰ ورزشکار، 
مربی و پزشک و... دارد که به این تعداد دو و میدانی اضافه خواهد شد، اما حاال که قبول کردیم تیمداری 
درستی خواهیم داشت و امید داریم دو تیم قدرتمند در لیگ دو و میدانی آقایان و بانوان داشته باشیم.

پس از اظهارات یک مجــری در تلویزیون و صحبت هایی که 
در خصوص لوگوی باشگاه استقالل داشت، یک بازیگر سابق 
هم صحبت هایی در خصوص باشــگاه پرسپولیس و برخی از 
بازیکنان فعلی و پیشین این تیم انجام داد. این بازیگر سابق 
همچنین اظهارات تندی درباره فرشــاد احمدزاده، بازیکن 

پرسپولیس انجام داده به طوری که احمدزاده اعالم کرد قطعا 
از این فرد شکایت می کند و تا آخر هم این شکایت را پیگیری 
خواهد کرد. فرشاد احمدزاده در این خصوص گفت: وکیل من 
از روز یکشــنبه کارهای مربوط به شکایت از این فرد را انجام 
داد و مطمئن باشید برای دفاع از حق خودم و نام پرسپولیس 
از این شــکایت کوتاه نخواهم آمد. به هر حال هر کسی باید 
بداند چــه صحبت هایی انجام می دهد و درباره چه کســانی 
حرف می زند. احمدزاده تصریح کرد: صحبت های مطرح شده 

سراسر توهین بوده و این توهین به من و 
باشگاه پرسپولیس انجام شده است 

و اجازه نمی دهم که کسی بخواهد 
به هویت من و باشگاه پر افتخار 
پرســپولیس توهیــن کند. به 

همین دلیل تا آخر این شکایت 
و را پیگیــری خواهــم کرد 

کوتاه نمی آیم.

خشمگین مثل فرشاد احمدزاده؛

اجازه توهین به پرسپولیس را نمی دهم

سمیه مصور
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آغاز همکاری های علمی  میراث و دانشگاه هنر اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برنامه های فرهنگی اعیاد غدیر 
اصفهان اعالم شد

مدیر گروه قــرآن و عتــرت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســامی اســتان اصفهان از برگزاری 
جلسه بنیاد بین المللی غدیر در دفتر نماینده 
 ولی فقیــه و امام جمعــه اصفهــان خبر داد. 
حجت االسام و المسلمین ابوالفضل یعقوبی 
اظهار کــرد: برگزاری شــب شــعر غدیر در 
شهرستان ها توسط انجمن های ادبی، مسابقه 
کتاب خوانی دهه والیت، برگزاری جشن غدیر 
در مساجد، برگزاری مسابقه حفظ خطبه غدیر 
و برگزاری مسابقات کتاب خوانی و توزیع کتاب 
با موضوع غدیر در کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان از جمله برنامه های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی اســتان به مناسبت 

عید غدیر است. 
وی همچنیــن از حمایــت ایــن اداره کل از 
طرح های قربان تا غدیر خبر داد و خاطرنشان 
کرد: حمایت از نهضت نهــج الباغه خوانی و 
توزیع نهج الباغه رایگان، برگزاری ایستگاه های 
فرهنگی در مساجد، اجرای اردوهای آموزشی 
کادرســازی و خاقیت های فرهنگی در دهه 
والیت و برگزاری محافل انس با قرآن نیز از دیگر 
برنامه های این اداره کل به مناسبت دهه والیت 

به شمار می رود.

اجرای طرح »پیمان عاشقی « 
در میدان امام)ره( 

طرح »پیمان عاشقی« با هدف فرهنگ سازی 
ازدواج آســان و بــه موقع جوانــان در میدان 
امام)ره( اصفهان اجرا شد. مدیر مدرسه علمیه 
تبلیغ بین الملل ناصریه اصفهان گفت: در هفته 
ازدواج با همکاری 15 نفر از دختران گروه های 
فرهنگی »یه حــس خوب« و مــدرس 200 
کبوتر ســفید )به عنوان نماد پاکی و عصمت 
حضرت علی علیه الســام( و کبوتــر آبی )به 
عنوان نماد مهریه حضرت زهرا سام ا... علیها( 
به گردشگران میدان تاریخی امام)ره( اهدا شد. 
حجت االســام سیدمحســن اخوان، ترویج 
ازدواج آســان، به موقع و با آگاهی را از اهداف 
اجرای این طرح برشمرد و افزود: همراه با این 
کبوترها، معرفی کتاب هایی در رابطه با ازدواج 
به گردشگران در قالب بروشور اهدا شد. مدرسه 
علمیه ناصریه بــه دلیل قرارگیــری در قلب 
مســجد امام)ره( و حضور گردشگران خارجی 
در سال های گذشته با همکاری مبلغانی مسلط 
به زبان های انگلیسی، فرانسوی، چینی، عربی و 
اسپانیایی به یکی از مراکز تبلیغ مکتب تشییع 
تبدیل شده و پذیرای گردشگرانی از کشورهای 

مختلف است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان 
مطرح کرد:

نیاز مدیران به مشاور رسانه ای
مدیر کل صداوســیمای مرکز اصفهان در آستانه 
روز خبرنگار با اشاره به اینکه مسئوالن باید بدانند 
کارکرد رســانه ها تغییر کرده، گفت: احســاس 
می کنم همه مدیران ما نیاز به مشــاور رسانه ای 
دارند چون بخش عمده مشکات مردم به خاطر 
آشــنا نبودن مدیران با کارکرد رسانه است. بهرام 
عبدالحســینی افزود: مدیران باید بدانند رویکرد 
رسانه دیگر مدیر پسند نیست بلکه دنبال مخاطب 
محوری است و رســانه ای زنده است که دغدغه 
مردم را دارد. وی با بیان اینکه با وجود تعدد رسانه ها 
هنوز برپایه نظر ســنجی ها مردم به رســانه ملی 
اعتماد دارند، ادامه داد: برای حفظ جایگاه خود باید 
به روز رسانی شویم. مدیرکل صداوسیمای مرکز 
اصفهان با اشاره به ضرورت احیای عدالت رسانه ای 
در شبکه اصفهان گفت: در این زمینه تاش زیادی 

شده؛ اما هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. 

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
 آغاز همکاری های علمی

 میراث و دانشگاه هنر اصفهان
فصل جدید همکاری های علمی میان اداره کل 
میراث فرهنگی استان و دانشــگاه هنر اصفهان 
آغاز شــد. مدیــر کل میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی وگردشــگری اســتان اصفهان در دیدار 
با رضا نصر اصفهانی، رییــس جدید و جمعی از 
مدیران گروه های علمی دانشــگاه هنر اصفهان 
اظهار کرد: بدون شک پیشینه همکاری میان دو 
نهاد علمی و فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان و دانشــگاه هنر به دهه های گذشته باز 
می گردد و توســعه آن نیازمند ارتباط مداوم دو 
نهاد علمی است. فریدون اللهیاری افزود: بررسی 
طرح هایی همچون ایجاد پژوهشــگاه مشترک 
مرمت آثار و اشــیای تاریخی، تعریف فصل های 
مشترک کاووش های باستان شناسی در مناطق 
مختلف استان از جمله محورهای مشترک توافق 
شده طرفین است. وی گفت: برای بهره برداری 
مشترک گردشــگران و کارکنان کاخ عالی قاپو، 
توافقات الزم میان دانشگاه هنر و اداره کل میراث 
فرهنگی استان برای ایجاد سرویس بهداشتی در 
محوطه باز محور غربی این مجموعه تاریخی به 

عمل آمد.

 

روزگاری مادی ها یکــی از جلوه هــای زیبا و دل 
انگیز اصفهان بودند، جوی هــای آبی بزرگی که از 
زاینده رود منشعب می شدند و نقش بسیار مهمی در 
کشاورزی و آبیاری باغات اصفهان بر عهده داشتند. 
کانال های آبی انسان ســاختی که واسطه جریان 
یافتن حیات در محات سطح شهر بودند و طراوت 
و شادابی را برای شهروندان به ارمغان می آوردند. 
اما به تدریج و با گذشــت زمان در اثر از بین رفتن 
حریم آنها و ریزش دیواره هایشــان رو به فراموشی 
گذاشته شدند. اهمیت این عناصر طبیعی که باعث 
تمایز اصفهان از دیگر شهرها شده بود، باعث شد تا 
تغییر رویکرد آنها به عنوان محورهای عمدتا سبز 
ودارای رویکرد پارک های خطی محلی مورد توجه 
قرار بگیرد از سوی دیگر نقش قابل توجه مادی ها 
در جمع آوری آب های سطحی موجب شد تا احیا 
و بازسازی آنها در دستور کار مدیریت شهری قرار 

بگیرد.
ایجاد فضای سبز در حاشیه مادی ها

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه 320 کیلومتر مادی در شهر اصفهان وجود 
دارد، اظهار کرد: امســال با توجه به جریان آب در 
رودخانه زاینده رود در اکثر مادی های شــهر آب 
جاری شد و توانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، 
اما در بعضی از مادی ها به دلیل ارتباط نداشــتن 
با رودخانه عمــا امکان جاری شــدن آب در آنها 
میسر نیست. حسین امیری با بیان اینکه مادی ها 
عاوه بــر اهمیت تاریخی و فرهنگــی، در طراوت 
و زیبایی شــهر، نقش مهمی ایفا می کنند، گفت: 
با ایجاد فضای ســبز در حاشــیه مادی ها، هدایت 
آب های سطحی و تغذیه سفره آب های زیرزمینی 
می توان برای ارتقای ســطح کیفــی محات گام 
موثری برداشــت. امیری، تاش همه جانبه برای 
حفظ مادی ها را ضروری دانست و گفت: عواملی از 
جمله تخریب سردهنه مادی ها، تاثیر فاضاب ها، 

ســاخت و ســازهای بی رویه، تبدیل مسیر نهر به 
جاده، دیواره سازی غیر اصولی برای  نابودی انهار و 
مادی ها تاثیر زیادی داشته است. وی با بیان اینکه 
باید عملکرد اولیه مادی ها و انهار را در سطح شهر 
اصفهان رونق داد، تصریح کرد: در ابتدا باید عملکرد 
آبرسانی مادی ها و در درجه دوم ارتباط این شبکه با 
بخش های مختلف شهر و نقشی که در رابطه با بافت 

و سازمان شهر داشته را احیا کرد.
جریان دائمی آب در مادی نیاصرم

 معاون خدمات شهری شهردار اصفهان به اقدامات 
مدیریت شــهری در بازســازی مــادی فتوت نیز 
اشاره کرد و گفت: برای رســیدگی هر چه بهتر به 

مادی فتوت از یکســو باید فعالیت های عمرانی و 
از سوی دیگر احیای فضای سبز آن انجام شود که 
این اقدامات در دســتور کار قرار گرفته و امسال با 

همکاری شهرداری منطقه پیگیری خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، مادی نیاصرم تنها مادی 
در سطح شهر است که به خاطر مصارف کشاورزی 

آب در آن به طور دائمی جریان دارد.
امیری ادامه می دهــد: از زمانی که آب در رودخانه 
زاینده رود جاری شــده، آب به صــورت نوبتی در 
مادی های دیگر جریان دارد به طوری که در مادی 
فرشــادی از ســر دهانه تا چهارباغ، مادی فدن از 
سردهانه تا خیابان طالقانی، مادی تیران از سردهانه 

تا محدوده شهرداری منطقه یک، مادی قمیش از 
سردهانه تا محدوده شهرداری منطقه ۹ آب به نوبت 

جریان دارد.
 آن چه مسلم است اهمیت مادی ها به عنوان بخشی 
از هویت شهر ضرورت سامان دهی، مرمت و احیای 
آنها را روشن می کند؛ چرا که درختان و فضای سبز 
حاشــیه مادی ها با اکوسیســتمی متشکل از آب، 
گیاه و دیگر آبزیان، همچون شــریان های سبزی 
که زندگی در آنها جریــان دارد، موجب زیبایی و 
لطافت فضای ســبز شهر شــده و نوعی آرامش در 
 شهروندان خسته از زندگی ماشینی ایجاد خواهد 

کرد.

شریان های زندگی در اصفهان دوباره جان می گیرند

شــهردار اصفهان گفت: ســامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک 
عاوه بر عملکرد مالی و درآمد شفاف، ضامن منافع متعدد برای 

شهروندان است. 
قدرت ا... نــوروزی در آیین امضــای قرارداد ســامانه یکپارچه 
پرداخت الکترونیک، کارت هوشمند شهروندی و مدیریت ناوگان 
اتوبوسرانی، با بیان اینکه داشتن شهر هوشمند از شعارهای این 
دوره مدیریت شهری بود، گفت: درآمد شفاف و پایدار و مدیریت 

به روز در شهرداری از مزایای سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک، 
کارت هوشمند شهروندی و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی است. وی 
با تاکید بر اینکه این پروژه در ســطح کشور پروژه ای موفق است 
ادامه داد: سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک، کارت هوشمند 
شهروندی و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی دارای خصوصیات منحصر 
به فرد و ضامن منافع متعدد برای شــهرداری و شهروندان است. 
شهردار اصفهان تاکید کرد: سامانه یکپارچه پرداخت الکترونیک، 

کارت هوشمند شهروندی و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، پرداخت 
هوشمند همه مکان های خدماتی تفریحی شهرداری و خدمات 
شهری را ممکن می سازد، بنابراین سطح وسیعی از حوزه خدماتی 
مانند تفریحگاه ها، پارک ها، اتوبوس، مترو و ... را شامل می شود. 
نوروزی تاکید کرد: امیدوارم با امضای این قرارداد بتوانیم بخشی 
از شــهر هوشــمند را به طور ملموس در اختیار همه شهروندان 

اصفهانی قرار دهیم.

شهردار اصفهان خبر داد:
گام بلند اصفهان در مسیر شهر الکترونیک

 به دنبال قرار گیری احیا و بازسازی مادی ها در دستور کار مدیریت شهری؛

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری )نوبت  دوم(

1- مبلــغ تضامین اشــاره شــده )تضمیــن شــرکت در فراخوان( به شــماره حســاب 
2170550202004 بنام حســاب رد وجوه سپرده شــد اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان نزد بانک ملی واریز یا طی ضمانت نامه بانکی در وجه اداره مذکور در پاکت الف قرار 

داده و در هنگام ارایه مدارک تحویل نمایید.
2- مهلت دریافت اسناد و مدارک و پاکات فراخوان تا ســاعت 12/30 روز پنجشنبه مورخ 

 ۹8/5/17
3- مهلت ارایه و تحویل پیشنهادات تا ساعت 12/30 روز شنبه مورخ ۹8/5/26 

4- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ ۹8/5/28 
توضیحات الزم: 

1- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- بدیهی است شرکت در فراخوان و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در 
اسناد و فراخوان )شــرایط و قرارداد( بوده و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها در چهارچوب قانون مختار است.
3- در صورت انصراف برنده یا برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور 

ضبط خواهد شد.
4- مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود، لذا سرمایه گذار باید نسبت به تأمین و تهیه 

تأسیسات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز تسریع نماید.
5- مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به 

رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
6- پس از تعیین برندگان ضمانت نامه برندگان اول، دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر 

اشخاص به آنان مسترد می گردد.
7- اجاره بهاء تعیین شده سالیانه 5 درصد افزایش می یابد.

8- برنده فراخوان باید از یک الی 20 روز پس از اباغ نسبت به ارایه تضامین حسن انجام کار 
در مدت ساخت و مدت بهره برداری جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده 
وی ضبط و مطابق مقررات در صورت وجود و احراز شرایط نفر دوم به ایشان واگذار خواهد شد.
۹- متقاضیان می توانند با هماهنگی با اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.
10- شرکت متقاضیان که پیشنهادات خود را ارایه نموده اند در بازگشایی پاکات در جلسه 

     م الف:555302مذکور بامانع می باشد.

نام ردیف
میزان سرمایه گذاری نام پروژهشهرستان

)میلیون ریال(
مدل 

واگذاری
مدت بهره 

برداری
میزان تضمین 

شرکت در فراخوان
میزان تضمین حسن انجام 

تعهدات احداث  و توسعه
میزان تضمین 

مدت بهره برداری
اجاره بها سالیانه 

)به ریال(

چادگان1
تکمیل 
استخر 
چادگان

15800B.O.L.T5 درصد مبلغ 20 سال
40 درصد مبلغ 10 درصد مبلغ تعهداتتعهدات

120/000/000تعهدات

تکمیل فریدن2
13 سال 8000R.O.L.Tاستخر داران

و 8 ماه
5 درصد مبلغ 

20 درصد مبلغ 10 درصد مبلغ تعهداتتعهدات
15/000/000تعهدات

خوانسار3
تکمیل 
استخر 
خوانسار

7328R.O.L.T 11 سال
و 4 ماه

5 درصد مبلغ 
20 درصد مبلغ 10 درصد مبلغ تعهداتتعهدات

24/000/000تعهدات

به آگاهی می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 و دستور العمل های شماره 586206 مورخ 13۹5/4/5 و 13425۹0 
مورخ 13۹6/5/25 ماده مذکور و همچنین تبصره 1۹ قانون بودجه سال 13۹8 و تصویب کار گروه مربوطه در نظر دارد با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تکمیل 
و تجهیز و بازسازی پروژه های ذیل الذکر اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با مراجعه به سایت www.isfahan.msy.gov.ir  و یا ظرف 
4 روز پس از نشر آگهی به اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان آبشار سوم بعد از پل غدیر بعد از پل هوایی عابر پیاده مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مربوطه و مطالعه دقیق در صورت تمایل در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان )نوبت اول( 

م الف:556757

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبنای برآوردکار)ماه(

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

 حداقل رتبه
 مورد نیاز

1
 A5 اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000031(
شهرستان 

12فریدن
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 8/500/000/000425/000/000
حقوقی

2

ترمیم بند خاکی و اجرای ریپ رپ و سرریز 
اضطراری سد خاکی پیکان 

)شماره نیاز در سامانه ستاد:2098003457000032(
شهرستان 

12اصفهان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 8/500/000/000425/000/000
حقوقی

3
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز زفره

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000033(
شهرستان 

12اصفهان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 12/630/000/000631/500/000
حقوقی

4
اجرای بند خاکی مجلسی طالخونچه

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000034(
شهرستان 

12مبارکه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 14/000/000/000700/000/000
حقوقی

5
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز عسگران
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000035(

شهرستان 
تیران و 
کرون

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 6/380/000/000319/000/000
حقوقی

6
اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز حوضه قهرود

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000036(
شهرستان 

12کاشان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 19/400/000/000970/000/000
حقوقی

7
اجرای بخش سیالب حوضه آبخیز مرغ و دنبی

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000037(
شهرستان 

12برخوار
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 17/500/000/000875/000/000
حقوقی

1- محل دریافت اســناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 )https://etend.setadiran.ir(

زمان انتشــار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت 8 صبح روز ســه شنبه مورخ 
15//13۹8/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 
13۹8/05/1۹

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 13۹8/06/02 
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 13۹8/06/03 
در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می 

باشد.
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در مورد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان میباشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط و تأیید 
صاحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صاحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطاعات عوامل نظام 
فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد، در غیر 

این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعام خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامــه بانکی یا واریز وجه به حساب 
تمرکز وجوه سپرده به شماره IR    260100004061042107670242 نزد 

بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشنامه به 
 شــماره ۹4/158764 مورخ 13۹4/07/31 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

سمی باشد.
7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

 نرگس طلوعی
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  امام علی علیه السالم:
آزار نرساندن تو ، دل هاى دشمنانت را با تو به 

آشتی می كشاند .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

چنان وانمود کنید که گویا قصد دارید برای دوســتی 
قابل اعتماد بنویسید:اگر سردرگم هســتید و چگونگی 
خاطره نویسی را نمی دانید، بهترین روش این است که طوری 
وانمود کنید گویا در حال صحبت کردن با بهترین دوست تان 
هســتید. این روش مختص به نوشته های خصوصی است. در 
حال نوشتن باید احســاس راحتی کنید طوری که گویی در 
حال درد  دل کردن با کسی هســتید که شریک غم و شادی  
شماست. دفتر خاطرات هم می تواند بهترین  دوست شما باشد. 
استفاده از این روش شما را به ســبک شخصی تان در نوشتن 
هدایت می کند. هدف خاطره نویسی این است که موضوعات 
مورد نظر نویسنده در کمال صداقت و صمیمیت مطرح شود. 

با نوشتن تفریح کنید:نوشــتن خاطرات روزانه، کار دشوار 
یا مسئولیت ســنگینی نیســت، می توانید بهترین لحظات 
زندگی تان را در حین نوشــتن، تجربه کنید. خاطره نویسی 
می تواند مایه  آرامش شما باشــد. دفتر خاطرات جایی برای 
خالقیت و تفکر اســت، مکانی برای اینکــه فکرهایتان بدون 
ترس از قضاوت شــدن مطرح شــوند. خاطرات خود را از بین 
موضوعاتی انتخاب کنید که توجه شما را جلب کرده اند و شما 

را به هیجان می آورند.
نوشتن محتوای دفتر خاطرات:محتوای دفتر خاطرات شما 
می تواند بلند، کوتاه، تخصصی و عمومی باشد. حواس تان باشد، 
هر موضوعی که برای نوشتن انتخاب می کنید، باید مرتبط با 
محتوای درون آن باشد. محتوای دفتر خاطرات باید در قالب 

روایت هایی کوتاه  نوشته  شود. 
به نکات زیر در نوشتن محتوا دقت کنید:

 فکرهایتــان را جمع بندی کنید:چند دقیقــه ای قبل از 
اینکه شروع به نوشــتن کنید، درباره محتوای روزنوشت تان 
تصمیم بگیرید. خوشبختانه قبال درباره  موضوع یادداشت های 
روزانه تان فکر کرده اید، حاال نوبت این است درباره   عنوان هایی 
که به صورت تخصصــی قصد نوشتن شــان را دارید عمیق تر 

فکر کنید.
  سوال ها را جواب بدهید:محتوای دفتر خاطرات شما، در 
واقع جواب های شما به سواالتی است که از خودتان پرسیده اید. 
این روش وقتی جواب می دهد که نمی دانید درباره  چه چیزی 

بنویسید.
 قالبی برای نوشته ها انتخاب کنید:محتوای دفتر خاطرات 
در قالب های مختلفی عرضه می شود، انتخاب قالب بستگی به 
آنچه می نویسید دارد. ممکن است در حال تهیه کردن فهرستی 
از چیزهایی هستید که در آینده می خواهید کامل کنید یا در 
حال نوشتن مکالمه ای هستید که قبال تجربه اش کرده اید یا 
حتی مکالمه ای که واقعیت خارجی ندارد و زاییده قوه  تخیل 
شماست. ممکن اســت محتوای دفتر خاطرات تان فکرهایی 

باشد که آن روز ذهن تان را درگیر کرده است. 
 در نوشتن تنوع طلب باشید:سعی کنید متنوع بنویسید؛ 
در این صورت هیچ وقت کســل نمی شوید. اگر یادداشت های 
مختلفــی پیرامون موضــوع خاصی می نویســید حواس تان 
باشــد که محتوای آنها تکراری نباشد. تنوع در محتوای دفتر 
خاطرات، پیشــرفت شــما و آنچه را یاد گرفته اید برجســته 

می کند. 
به خودتان ســخت نگیرید:دفتر یادداشــت روزانه  شما 
منطقه ای آزاد از قضاوت هاست. کمال  گرایی را رها کنید و به 

کلمات اجازه بدهید تا خودنمایی کنند.

 نکاتی  که در شروع خاطره نویسی
 باید رعایت شود )2(

علیرضا مجیدی

عکس روز

دوخط کتاب

عشقبازی شــان شــکفتن 
رنگ هــا و عطرهاســت و 
باد چیزی اســت که هوهو 
می کند و شاخ وبرگ درختان 
را به عشق بازی وا می دارد. 
اگر باد نبود درخت ها چگونه 

به عشاق شان می پیچیدند؟

»ابوتراب خسروی«
آواز پر جبرئیل

من کاشــف چیزهای 
غریبی هستم

من کاشــف چیزهای غریبی 
هســتم. مثال هزاران درخت 
بــر شــانه  یکدیگــر  ســر 
می گذارنــد و شــاخه ها یــا 
گیسوان شــان را در هــم 
می پیچنــد و بــدل بــه باغــی 
حاصــل  کــه  می شــوند 

باستان شناسان کانادایی اعالم کردند تحقیقات انجام شده بر فسیل کشف 
شده در سال 2014 میالدی نوعی آبزی بوده که 500 میلیون سال پیش می 
زیسته است.این فسیل برای نخستین بار در سال 2014 میالدی در کانادا 
کشف شد و تا به امروز دانشمندان نمی دانستند که این حیوان جزو کدام 
گونه های جانوری بوده و چه نامی داشته است.»جوزف مویسیوک« دیرینه 
شناس در این باره گفت:» سال ها زمان برد تا متوجه شویم این فسیل متعلق 
به چه گونه جانوری بوده است. بدن این حیوان شبیه به سفینه های فضایی 

است و به همین دلیل نام سفینه فضایی را روی آن گذاشتیم«. 

کشف فسیلی شبیه به سفینه های فضایی

»دلگو« یک شرکت کوچک آلمانی متخصص چسب های صنعتی است. این 
شرکت به تازگی با استفاده از یک چسب بسیار قوی یک کامیون 1۷ تنی 
را به مدت یک ســاعت در هوا معلق نگه داشته و رکورد گینس را شکسته 
است. شرکت دلگو برای اینکه نشان دهد قوی ترین چسب های دنیا را تولید 
می کند، یک کامیون 1۷.5 تنی را با اســتفاده از ۳ گرم چسب فوق العاده 
قوی به فاصله یک متر از زمین معلق نگه داشته است.آن ها با استفاده از یک 
جرثقیل صنعتی و چهار ســیلندر آلومینیومی با یک سطح پوشاننده ۳.5 

سانتی متری کامیون را با چند قطره چسب دلگو باال بردند. 

چسبی که کامیون 17 تنی را روی هوا نگه می دارد!

اولین تله کابین بین مرزی جهان
سفر بین روسیه و چین بیش از پیش جذاب و ماجراجویانه خواهد شد. اولین تله کابین بین مرزی که دو کشور را به یکدیگر متصل خواهد 
کرد، مناظری خیره کننده را از طبیعت زیر پای شان از هر دو کشور در اختیار مسافران این تله کابین قرار خواهد داد. این تله کابین بین 
منطقه ای، در  چین و روسیه برقرار خواهد شد و مسافران را از روی رودخانه آمور عبور خواهد داد تا نمایی چشم پرنده ای از آب که معموال 
در طول زمستان یخ زده است و شهرهای دو طرف، در اختیار آنها قرار دهد.طول زمان این ماجراجویی هوایی بین دو شهر نیز حدود ۷ و 

نیم دقیقه خواهد بود در حالی که زمان واقعی این سفر تنها ۳ دقیقه و نیم است.
هر کابین می تواند تا ۶0 مسافر را در خود جای دهد و فضای بیشتری نیز برای بار مسافران وجود داشته و هر 15 دقیقه نیز یک بار این تله 
کابین به راه خواهد افتاد. ترمینال تله کابین بخش روسی در شهر بالگووشچنسک، توسط کمپانی هلندی UNStudio طراحی شده که 
دارای چندین سطح وطبقه بوده و دارای یک پلتفرم تماشایی بلند است که به رودخانه آمور در آن سوی کشور مشرف است. این طراحی 
همچنین دارای تراس ها و سطح های مسطحی همراه با رستوران ها و باغ های هوایی است. شرکت مشاور روسی Strelka KB که در 
مدیریت این پروژه فعال بوده در این باره چنین گفته است: »از دور، مسافران یک نمای به یاد ماندنی که رو به شهر هی هی است را خواهند 
 دید«.بن ون برکل، موسس و معمار ارشــد طراح هلندی پروژه گفته که این تله کابین اولین تله کابینی است که دو کشور و فرهنگ را 
 به هم متصل می کند. وی در ادامه می گوید: »سیســتم های تله کابین یک شــکل جدید از حمل نقل عمومی را فراهم می کنند که
  پایدار، متکی به خود، بسیار سریع، قابل اطمینان و کارآمد هســتند.اگر چه اصوال یک راهکار عملی به شمار می آیند؛ اما تله کابین ها 
 برای سفر نیز بسیار دوست داشــتنی بوده زیرا ما را قادر می سازند که شهرهایمان را به شــکلی کامال جدید دیده و مورد بررسی قرار
  دهیم«. کمپانــی UNStudio همچنین طراحی تله کابین هایی برای شــهرهای گوتنبرگ در ســوئد و آمســتردام در هلند انجام 
 داده اســت. این پروژه مرزی اکنــون در حــال انجام بــوده و انتظار مــی رود که ســاخت ترمینال ها و خــود تله کابین از ســال 

2020 آغاز شود.

وبگردی

 عالقه مندی برای ساخت وسایل مینیاتوری امروزه گسترش فوق العاده ای 
یافته است و هر روز خبر تازه ای از این موضوع به گوش می رسد مانند یک 
مرد ۷0 ساله انگلیسی که به دلیل عالقه فراوانش به راه آهن و قطار موفق به 
ساخت راه آهن مینیاتوری در حیاط پشتی خانه اش شد.»استیو بیتس« 
۷0 ساله اهل لینکشایر برای ساخت این راه آهن ۳0 هزار پوند هزینه صرف 
کرده است.قطارهای ساخته شــده جزو لوکوموتیوهای بخار سوز بوده و 

ساخت آن ۳ سال زمان برده است.

ساخت راه آهن مینیاتوری در حیاط خانه

 دومین جشنواره ملی مهدویت
 برگزار می شود

دبیر دومین جشــنواره ملی مهدویت گفت: پس از برگزاری اولین 
جشــنواره ملی مهدویت به همــت جهاددانشــگاهی با موضوع 
آسیب های آخرالزمان، امسال جشــنواره را با محوریت »آمادگی 
برای ظهور و تمدن سازی« برگزار می کنیم.علی حسینی تصریح 
کرد: امید داریم که در این جشنواره بتوانیم در چند ساحت علمی با 
دریافت مقاالت تخصصی و همچنین حوزه فرهنگی و هنری، دست 
مایه های علمی و فکری و فرهنگی را در حوزه فرهنگ انتظار و تمدن 
نوین اسالمی و تمدن موعود مهدوی تولید کنیم. حسینی اظهارکرد: 
قطعا این فرآیند در آینده باید تداوم یابد تا بسته های فکری و نظریه 
پردازی در حوزه هنر و شاخه های علمی و... تولید و در اختیار جامعه 
انقالبی ایران قرار گیرد؛ با توجه به اعــالم بیانیه گام دوم انقالب از 
سوی مقام معظم رهبری و غایت انقالب اسالمی که همان رسیدن 
به تمدن نوین اسالمی که مقدمه ساز ظهور است، این جشنواره و 
موضوعات مرتبط با آن، می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته 
باشد.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با مراجع 
www.http://mahdaviat� یبه سایت جشنواره به نشان

fest.ir  در جریان چگونگی ثبت نام و ارســال آثار و همچنین 
برنامه های فرهنگی جشنواره قرار گیرند.

دوستت دارم دمشق
»دوستت دارم دمشق« تالشی است از نویســندگان جوان برای 
ایجاد ارتباطی عمیق بین جنگ و باورهــای دینی با ادبیات، برای 
همه کسانی که آن را می خوانند.این کتاب شــامل 10 داستان از 
10 نویسنده جوان و تواناست که به بحران سوریه و پدیده داعش 
پرداخته اند. داستان  های این مجموعه از نظر سبک، فرم و زاویه دید 
گوناگون و متنوع  هستند. داستان  ها سعی دارند در بستر عاطفی 
اتفاقات حماسی را روایت کنند و گوشه  ای از این بحران را نمایش 
داده و حس همدلی را بپرورانند. زنان، محوریت اکثر این داستان  ها 
هستند. دمشق و دفاع از حرم، جنگ داخلی سوریه، اسارت زنان و 
کودکان به دســت داعش، مدافعان حرم، مستشاران ایرانی، لشکر 
فاطمیون و حمله تروریســتی داعش به مجلس درون مایه اصلی 
داستان های این مجموعه است. افسانه گودرزی، سارا اسماعیلی، 
سیده زهرا طباطبایی، سیده اسماء  هاشمی، رقیه بابایی، سیده طاهره 
موسوی، زهرا اخالقی، زینب بخشایش، صدیقه شاهسون و سیده 
نفیسه محمدی نویسندگانی هستند که در این مجموعه اثری از آنها 
منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: صدای زنگ 
پیامک ابوذر بلند شد. موبایل را از جیب شلوار جینش بیرون کشید. 
بازهم همان پیام های همیشگی از شمار های ناشناس:ای شیردالن 
و شیرصفتان و ای برادران از راه روح های صادق پیروی کنید !...

روح همدلی و همکاری را در ساحت 
معارف قرآنی تقویت کنید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره دیدگاهش نسبت به بیانیه اخیر 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره ادغام اتحادیه های 
قرآنی گفت: تشکیل اتحادیه های فراگیر صنفی می تواند به همگرایی 
و تقویت ظرفیت های نهفته در هر صنف کمک کند.ســید عباس 
صالحی تصریح کرد: در حوزه قرآن کریــم، این ضرورت مضاعف 
اســت؛ چرا که نوا و ندای کتاب وحی همــواره دعوت به وحدت و 
پرهیز از تفرقه و تشتت در امور است.صالحی افزود: خوشبختانه با 
همین نگرش، موضوع یکپارچه سازی تشکل های قرآنی با پیشنهاد 
و پیگیری فعاالن قرآنی مطرح شد و در دستور کار شورای توسعه 
قرآنی قرار گرفت.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: در 
فرآیند اجرا، برخی از اختالف نظرها که بعضا طبیعی است، بروز کرد 
و عمال موجب وقفه ای در این مسیر شد.صالحی افزود: خوشبختانه 
بیانیه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی به این دوران توقف 
پایان داد و مسیر آینده کار را شفاف و روشن کرد. وی در پایان تاکید 
کرد: ضمن تشکر از حجت االسالم والمسلمین دکتر عاملی، دبیر 
محترم شورای عالی انقالب فرهنگی که به تثبیت و تقویت این نهاد 
قرآنی همت گماردند، امیدوارم که مفاد بیانیه مورد اهتمام تمامی 

فعاالن قرآنی قرار گیرد.

دیدگاهخبرکتاب

آبتنی گاومیش ها در 
تاالب استیل آستارا

گاومیــش هــای باتالقی 
و رودخانــه ای و گاوهای 
محلی که این روزها بستر 
تاالب اســتیل شهرستان 
مرزی آســتارا در شمال 
غربی اســتان گیــالن را 
به جهت کاهــش آب آن 
مناســب می بینند، برای 
فرار از گرمای طاقت فرسا 
و شرجی آستارا و همچنین 
 فرار از حشرات به این تاالب

 رو می آورند.

اینستاگردی

عکس یادگاری »ایرج نوذری« با جمعی از هنرمندان

کنایه هایی که »رامبد جوان« را رنجاند

ایرج نوذری با انتشــار این عکس نوشــت:  زندگی، وزن نگاهی اســت کــه در خاطره 
ها می ماند،شــاید این حســرت بیهوده که بر دل داری شــعله گرمی امید تو را خواهد 
کشت،زندگی درک همین اکنون است،زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که 
نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده 
که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است زندگی یاد غریبی است که 

در سینه خاک به جا می ماند.

رامبــد جوان با انتشــار 
این عکس نوشت: انسان 
بودن زیاد سخت نیست 
کافی است مهربانی کنی. 
زبانت که نیش نداشــته 
باشد و کسی را نرنجاند 
همین انســانیت است! 
وقتــی برای همــه خیر 
بخواهی همین انسانیت 

است!

میالد کی مرام با انتشار این عکس 
نوشــت: تو هیچ چیز عجله نکن. 
زمانش که برســه اتفاق میوفته.

پ ن:پدرم میگه به یه درخت هر 
چه قــدر آب بدی،  هــر چه قدر 
بهش رســیدگی کنــی فقط تو 
زمان خودش میوه میده، راست 
میگه. من بهش رسیدم... خدارو 

فراموش نکن.

عجله ای در کار و بار »میالد کی مرام« نیست
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