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 بحران پشت میله های زندان
 رییس زندان های استان می گوید وضعیت بهداشتی زندان اصفهان مناسب نیست؛

 کارمندان اصفهانی در رده دوم کمترین و بیشترین تحصیالت در کشور قرار دارند؛

فوق لیسانسه ها!
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 عزم جدی  سازمان  تاکسیرانی بر اجرای موفق  طرح سرویس  مدارس؛

آرامش خاطر خانواده های اصفهانی تامین می شود 
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از آمادگی 
این سازمان برای اجرای طرح سرویس دهی به 73 هزار دانش آموز اصفهانی در 
آستانه آغاز سال تحصیلی جدید همچون روال سالیان گذشته خبر داد، طرحی که توانسته رضایت 

صفحه   7خاطرشهروندان را به دنبال داشته باشد....

مراسم عزاداری در خانه بنکدار آیین سنتی برافراشتن خیمه حسینیه امامزاده هارونیه

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

تو تکیه گاه حسینی، حضرت علمدار!

شریعه فرات، پیش روست و چند هزار سوار دشمن پشت سر... 
سوار تشــنه لب، لحظه به لحظه به آب نزدیک تر می شود، با 
مشک خالی بر دوش و شمشیری در دست و لبخندی شیرین 
بر لب. لبخند، لب های ترک خورده اش را به خون می نشاند. 
اسب در زیر پایش، به عقابی می ماند که مماس با زمین پرواز 
می کند. آنقدر رعنا و رشید و بلند باالست که اگر پا از رکاب، 
بیروت کشد، سرانگشتانش، خراش بر چهره زمین می اندازد.

وقتی که تو بر اسب سوار می شوی، ماه باید پیاده شود از استر 
آسمان.چشمانی سیاه و درشت و کشیده دارد و ابروانی پر و 
پیوسته و گیسوانی چون شبق که از دو سو فرو ریخته و تاب 
برداشته و چهره درخشانش را چونان شب سیاه که ماه را به 
دامن بگیرد، در قالب گرفته است.ماه اگر در روز طلوع کند، 
از جالی خودش می کاهد این چه ماهی است که رنگ از رخ 

روز می زداید و با ظهورش روشنایی روز را کمرنگ می کند!؟
چیزی به آب نمانده است، برق آب در چشم های اسب و سوار 
می درخشد. هوای مرطوب در شامه تفتیده اش می پیچد و به 
او جان و توان تازه می بخشد. سوار دمی به عقب برمی گردد و 

کشته های خویش را مرور می کند.
همه این جنازه ها که اکنون در ســایه سار نخل ها خفته اند، 
تا لحظاتی پیش ایســتاده بوده اند و ســدی شکست ناپذیر 
می نموده اند. فقط چهار هزار نفر، مامور نگهبانی از شــریعه 
بوده اند با اسب و شمشــیر و نیزه و تیر و کمان و خود و سپر 
و زره و عمود. فرمانده سپاه دشمن گفته است که اگر اینان 
به آب دست پیدا کنند و جان بگیرند، احدی از شما را زنده 
نمی گذارند... این عباِس علی اســت. خسته، گرسنه، تشنه، 
داغدیده و مصیبت زده. داغ هایی که هر کدام به تنهایی برای 
از پا درآوردن مردی کافی است؛ داغ سه برادر، داغ یک فرزند، 
داغ چندین برادرزاده و خواهرزاده و داغ چند ده عزیز و همدل 
و همراه.نه خستگی، نه تشنگی، نه گرسنگی، نه این همه داغ، 
هیچ کدام تاب از کف عباس نربوده و توان عباس را نفرسوده، 
اما دیدن تشنگی حسین)ع( و بچه های حسین، طاقتش را 
سوزانده و او را راهی شریعه کرده است. اکنون این اوست و 
آبی که تا زانوان او و شکم اسب، باال آمده. اکنون این اوست و 
آب و مشک خالی و بچه های حسین)ع(. اکنون این اوست و 
لب هایی که از تشنگی ترک خورده. اکنون این اوست و تنی 
که از تشنگی ناتوان شــده.اکنون این اوست و جگری که از 
تشنگی تاول زده. اکنون این اوست و هجوم لشکر عقل از هزار 
سو که او را به نوشیدن آب ترغیب می کند: تو علمدار لشکر 
حسینی، باید اســتوار بمانی. تو محافظ بچه های حسینی، 
باید توان در بدن داشته باشــی. تو تکیه گاه سپاه حسینی، 
نباید فرو بریزی. وقتی به جرعه ای آب می توان توان هزارباره 
گرفت، چرا این توان را - نه از خودت که - از انجام رسالتت 
دریغ می کنی؟ تو یک عمر زیسته ای برای همین یک روز و 
اگر امروز نتوانی بجنگی و از محبوبت دفاع کنی، همه عمر را 

به باد داده ای...«

محرم، آیین خیابانی نیست

»تهران« شهر خیابان شــده است، شاید 
خیابان مهم ترین سمبل شــهر باشد؛ اما 
وقتی خیابان مهم تریــن محمل حضور و 
زیست شهروندان می شود، شهر در سیطره 
خیابان در می آید. انتخابات می شود، مردم 
به خیابان می ریزند، مســابقه فوتبال تمام 
می شود، تماشاگران به خیابان می ریزند؛ 
حتی اگر مســابقه فوتبالی در جام جهانی 
یا والیبالی در دیگر ســوی دنیا باشد. حاال 
»خیابانی شدن«، آیین محرم را هم تسخیر 
کرده اســت. باید پرســید، آیا خیابان ها 
جایگزین میدانگاه های عــزاداری محرم 

شده اند؟
غرفه ها و طاق هایی که در خیابان ها افراشته 
شــده اند یا دســته های عزاداری که باید 
مســیرهای خیابانی را طی کنند حتی با 
طبل ها و چراغ ها و بیرق هــای خود. باید 
در نظر داشــت که هر مکانی قواعد خود را 
دارد؛ همچون یک بافت زمینه ای، این بافت 
زمینه ای و قواعدش بر آیین های وارده اثر 
می گذارد و فرم آنها را دگرگون یا تسخیر 

می کند.
خیابان محل جوالن ماشــین است، محل 
گذر، محل ســرعت و همواره همنشــین 
خیابان مغازه و ویترین بوده است. این گونه 
اســت که آیین ها بــا همین نشــانه ها و 
کارکردها ادغام می شــوند. این گونه است 
که جایگاه های عزاداری شــبیه ایستگاه 
می شوند و شکل ویترینی به خود می گیرند 
یــا ویترین ها آرایه هــای عــزا را به خود 
می چســبانند، بی آنکه در نظر گرفته شود 
هر مکان، کارکرد، تعریف و نقشــی خاص 

دارد.
در تلفیق دو معنا یا کارکرد، آنکه در شرایط 
حاضر قدرتمندتر اســت، نقش و کارکرد 
خود را بر دیگری غلبــه می دهد. خیابان 
جایگاه ماشــین اســت و آدمی با ماشین 
در خیابــان معنا می یابد. این گونه اســت 
که ماشــین ها هم با آیین های عزا در هم 
می آمیزند؛ از نوای پخش شــان تا ماشین 
نوشــته های محرمی که یک آن در محرم 

آرایه و مد می شوند.
ُمدشــدگی حاصل این زیســت است که 
با غلبه خــود از نقش اولیــه و چندوجهی 
آیین ها می کاهد. خیابان محل عبور است 
و محل سرعت و اینگونه عزاداری خیابانی 
هم شکل گذر و ســرعت به خود می گیرد 
و این گذری شــدن و ســرعت گرفتن با 
اشکال سنتی که محل گردآمدن، نشستن، 
گفت وگو، دیدار و آداب مترتب بر آنهاست 

در تقابل قرار می گیرد.
در واقع دگرگونی آیین هــای عزاداری از 
مکان های سنتی به خیابان باعث دگرگونی 
شکل، فرآیند و حتی محتوا در این آیین ها 
شــده اســت. وقتی یک بنگاه معامالتی 
ماشــین به عرضه تبدیل نذر می شــود یا 
وقتی ماشین ها صف می کشــند تا نذری 
بگیرند و حتی ماشــین گردی برای تماشا 
یا همرای هیئت ها بــه آداب جاری تبدیل 
می شود، وقتی ایســتگاه محل توقف چند 
لحظه ای ماشــین ها در ترافیک می شوند، 
همگی آدابــی دیگر را رقم زده اســت که 
عناصری چون روایــت، ذکر، تذکر و حتی 
داد و ســتد فرهنگی- قومی را از آیین ها 

می کاهد.
خیابانی شــدن محرم، نقش مکانی را به 
مثابه یکی از گزاره های اصلی آیین برجسته 
می کند. در آیین هایی همچون محرم مکان 
از ســاحت کارکردی خود خارج شــده و 
معنایی سمبلیک به خود می گیرد؛ چنان که 
با حسینیه شدن نوعی مقدس انگاری موقت 
پدید می آید؛ اما آیا خیابــان هم می تواند 
ایــن مراتب تغییــر محتوایــی و مقدس 
شــدگی را طی کند. آیا خیابانی شدن هم 
می تواند آداب معنایی جدیدی را در محرم 
بسازد، آیا خیابانی شدن بخشی از زیست 
شــهری و عالقه نســل جوان امروز است 
 که به ناچار محرم هم بایــد از آن تبعیت 

کند؟

سرمقاله

از ابتدا هم کلی ماجرا داشــت. می گفتند حفر تونل به پل های تاریخی شهر و به طور 
خاص »سی و سه پل« ضربه می زند. حفرتونل مترو به عالوه خشک شدن های پی درپی 
زاینده رود در نهایت آنقدر به »سی و ســه پل« پیله کرد تا ترک ها را به جان یکی از 
زیباترین پل های دوره صفوی انداخت؛ ترک ها و البته نشست زمین. سه سال قبل بود 
که »علیرضا روحانی« رییس شورای هماهنگی سمن های میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور خبر تلخ تر دیگری هم داد؛ خشکسالی ها و فرونشست های 
اصفهان تنها »سی و سه پل« را نشانه نرفته است بلکه به گفته او، تمام پل های صفوی 

که روی زاینده رود زده شده اند، در معرض نشست هستند.
روحانی گفت که سی و سه پل تنها از خشکسالی و قطع و وصل های فصلی آب به روی 
زاینده رود زخم نمی خورد. زخم کاری را ابتدا دستگاه حفر »مترو« به آن زد تا ترک ها 

خیلی زودتر از آنچه خشکسالی می تواند به آن زخم بزند، خود را نشان بدهند.
ضمن اینکه مخالفان طرح عبور تونل مترو از چهارباغ و ســپس سی و سه پل اعتقاد 
داشتند متروی اصفهان تا پیش ازرسیدن به سی و سه پل، بخشی از چهارباغ را خشک 
کرد. در نهایت دســتگاه حفار آن طور که روحانی هم گفته بود در اثر یک انحراف به 

»رمپ« سی و سه پل رسید وعملیات را متوقف کرد.
سی و سه پل، چندســالی از خشکسالی ترک برداشت و آســیب دید و حاال نوبت به 
آبیاری ایستگاه متروی سی و سه پل رسیده است. سال 93 هم خبر رسید که با باز شدن 
دریچه های سد زاینده رود و با باال آمدن آب رودخانه ایستگاه متروی نزدیک به سی 
و سه پل اصفهان یعنی ایستگاه هتل پل، زیر آب رفت تا آب همه تونل هوارسان این 
ایستگاه را فرا بگیرد و این بار شاهد نشتی آب در ایستگاه متروی انقالب اصفهان بودیم. 
خبری که برای اولین بار تصاویر مربوط به آن را در برخی کانال های تلگرامی بعضا معاند 

دیدیم و مثل همیشه مسئوالن مربوطه در این باره سکوت کرده و خبری منتشر نکردند 
تا اینکه عکس نشتی آب، فراگیر شد و خیلی ها آن را دیدند و متوجه ماجرا شدند.

روز گذشته سرپرست گروه اجرایی پروژه های ابنیه خط یک قطار شهری اصفهان گفت: 
نشتی آب در ایستگاه متروی انقالب اصفهان کنترل شد و در حال حاضر مشکلی از نظر 

ایمنی در این ایستگاه و در کل خط یک قطارشهری اصفهان وجود ندارد.
هادی جان نثاری گفته است که ایجاد رطوبت و نشت آب در ایستگاه انقالب »غیر قابل 
پیش بینی نبود« و خوشبختانه گویا مسئوالن در جریان احتمال نشتی آب بوده اند؛ اما 
خب کاری نتوانسته اند انجام بدهند! جان نثاری می گوید: »ایستگاه انقالب ایستگاهی 
است که آب بندی آن در زمان اجرا به صورت قندان پیچ بود و کل ایستگاه را عایق کاری 
کردیم، اما در اجرای این روش در تمام پروژه های دنیا، وقتی عایق را روی دیواره ها باال 
می بریم، زمانی که به سقف می رسد، عایق در آنجا قطع می شود و عمال نقطه خاصی 
در محل اتصال دیوار به سقف پیش می آید. در این باره تمهیداتی اندیشیده شده و در 
این راستا از موادی استفاده کردیم که این اتفاق نیفتد؛ اما با توجه به اینکه از محله ای 
اتصال سقف و دیوار نشت آب را داشتیم، عملیات تزریق شیمیایی را در نقاط ضعف 
انجام دادیم و سپس مسیرهای زهکشی ایستگاه را باز کردیم و با تمهیدات خاص این 
اجازه را دادیم که آب زیرزمینی محبوس شده بین شمع های سازه و دیوارهای بتنی 

ایستگاه پایین آید و در مسیر خود زهکشی شود.«
به گفته این مقام مسئول؛ ایستگاه های سی و سه پل و انقالب در عمقی است که تراز 
یا سطح آب زیرزمینی در این نقطه ها، باالتر از ایستگاه قرار دارد و تمهیداتی اندیشیده 
شده است که جریان آب زاینده رود به این ایستگاه ها نفوذ نکند و باالآمدن آب های 
زیرزمینی و نه زاینده رود، عامل این اتفاق بوده اند؛ اتفاقی که فعال با خشــک شدن 
دیواره ها از سر گذشــت؛ اما نگرانی ها و دغدغه ها درباره دوگانه مترو-سی و سه پل 

گویا تمامی ندارد!

دیواره ایستگاه مترو باالخره خشک شد؛

فعال همه چیز امن و امان است

سایه مشکات

دستور پلمب شرکت های اتوبوسرانی متخلف صادر شده است
 توقف و بارگیری مقابل پایانه کامال ممنوع اســت و پلیس راهور باید حتما به این مســئله ورود پیدا کرده و 

رانندگان متخلف که توقف غیرمجاز انجام می دهند را کنترل یا جریمه کند...

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:
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۳۰۰ هکتار از اراضی اصفهان دچار حریق شده است
 از ابتدای ســال جاری تاکنون269/9 هکتار از مراتع، عرصه های زیســت محیطی و کشاورزی استان دچار 

حریق شده اند...

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان:
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عکس: ایسنا عکس: ایمنا

فردا، 18 شهریور ماه مصادف با هجدهمین سالگرد شهادت »شیر دره 
پنجشیر« است. »قهرمان ملی« افغانستان که نامش با افسانه های 
جنگاوری و رزمندگی و شــجاعت در ســرزمین خسته از جنگ 
همسایه گره خورده است. مردی که هم یک »چریک واقعی« بود 
و هم یک »عاشق احساســاتی اهل شعر و ادب«. حافظ خوان بود 
و پاسدار زبان فارسی در افغانســتان. به تعبیر شعر زیبای »محمد 
حسین جعفریان« او ماهی تنها در آسمان بی ستاره کشورش بود. کسی 
که خود را آتش زد تا افغانستان در زمستان تاریخ یخ نزند. مردی که 
این روزها و روزگار، مرهم صدایش در خیابان های زخمی 
کابل و پنجشــیر و هرات و ...کم است و چقدر جایش 

خالی است. روحش شاد.

به »احمدشاه مسعود«؛ شیر دره پنجشیر

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

رضا دبیری نژاد

سید مهدی شجاعی
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بر اســاس آنچــه پیش بینی می شــد، فاز ســوم 
کاهش تعهــدات ایران در قســمت های تحقیق و 
توسعه رونمایی شد. هر چند انتظار این بود که در 
بخش های نظارتی هم عقب نشینی هایی از تعهدات 
از ســوی ایران صورت بگیرد؛ امــا آنچه در خالل 
جزییات گام سوم می توان فهمید این است که فردو 
و نظارت ها همچنان به عنــوان یکی از اصلی ترین 
خط قرمزهای اروپایی ها مورد تعهد ایران باقی مانده 
است؛ مسئله ای که شاید به دلیل نیم نگاه ایران به 

احتمال توافق با اروپا باشد. 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
نشستی ابعاد این اقدامات را تشریح کرد. سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه تهران فعال قصدی بــرای اعمال محدودیت 
 در نظارت هــای آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
ذیل برجام ندارد، از آغاز گازدهی به ســانتریفیوژ 
پیشــرفته »آی آر 6 « در یک زنجیره 20 تایی خبر 

داد. 
کمالوندی در ابتدای نشســت خبری خود به ارائه 
تصویری کلی از وضعیت ســازمان انــرژی اتمی 
جمهوری اســالمی ایران پرداخت. وی دهه ۸0 را 
دهه رســیدن به مقیاس های صنعتی در سازمان 
انرژی اتمی از جمله در تاسیسات نطنز، آب سنگین 

اراک و ... خواند.
کمالوندی با اشاره به اینکه دشمنان انقالب اسالمی 
تالش هایی را برای ایجاد مشــکل در مسیر صنعت 
هســته ای ایران صورت دادند، تصریح کرد که اوج 
فعالیت های ایــن صنعت تولید اورانیــوم ۴ و 20 

درصد بود.
 سخنگوی ســازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: 
بعد از برجام، عمال با بدعهدی هایی مواجه شدیم. 
طرف مقابل تعهداتش را انجام نداد و با مشــکالتی 
روبه رو شــدیم، به خصوص بعد از خــروج آمریکا 
از برجام که پــس از آن نظام تصمیــم گرفت بین 
تعهدات طرف مقابل و حقوق ما توازنی ایجاد کند. 
وی درباره کاهش تعهدات برجامی عنوان کرد: اگر 
کاهش تعهداتی باشد، باید متمرکز شویم بر ضمیمه 
یک. رآکتور اراک، تولیدات آب سنگین، بازفرآوری 
سوخت مصرف شده، غنی ســازی که در گام اول از 
300 تن و در گام دوم از خلوص 3/67 درصد عبور 

کردیم. 
کمالوندی تصریح کرد: موضوعات باقی مانده، یکی 

فردو و دیگری نظارت های آژانس است که فعال بنا 
نداریم تغییری در نظارت های آژانس داشته باشیم 
و تعهدات شفاف سازی مانند گذشته انجام می شود. 
وی ادامه داد: ما می توانیم غنی سازی یک میلیون 
سو را محقق کنیم. در تحقیق و توسعه بندهای 32 
تا ۴3 عمال وجود دارد. چهــار موضوع اتفاق افتاده 
و آژانس امروز مراجعه می کنــد و می بیند ۴ اقدام 

انجام شده است.
 ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی اضافه کرد: در 
مسیر غنی سازی ما محدودیتی وجود نداشته چون 
برنامه ها برای بلندمدت دیده شــده بود. وی ادامه 
داد: تا االن هزاران سند برای سانتریفیوژها درست 
کردیم. اقداماتی که صورت گرفت؛ یکی در ارتباط 
با بند 39 و ماشــین های سانتریفیوژ،سانتریفیوژها 
همانطور که تحقیق و توســعه می کنند به انباشت 

ذخایر ما کمک خواهند کرد.  
کمالونــدی در خصــوص گازدهی ســانتریفیوژ 
آی آر 6 نیــز افزود: گازدهی » آی آر 6« را شــروع 

کردیــم. راه انــدازی زنجیره ماشــین »آی آر ۴« 
بیست تایی هم االن انجام شده است. ماشین های 
»آی آر 6 « را به صــورت زنجیره 20 تایی گازدهی 
 کرده ایــم و زنجیــره 30 تایــی را در برنامه بعدی
 انجام می دهیم. به گفتــه کمالوندی، ۴ اقدام دیگر 
مانده که دو مــورد آن راه انــدازی زنجیره میانی 
IR2m اســت که باید از ســال ۱۱ انجام می شد 
کــه راه انــدازی آن و گازدهی زنجیــره ۱0 تایی 
ســانتریفیوژهای IR5s و گازدهی آن برای حدود 
2 ماه آینده انجام می شــود. می توانیــم راه اندازی 
زنجیره های شــاهد ۱6۴ تایــی IR4 و راه اندازی 
زنجیره های شــاهد ۱6۴ تایــی IR2m و زنجیره 
میانی ســانتریفیوژ IR5s را تا دو ماه آینده داشته 

باشیم. 
کمالونــدی عنــوان کــرد: در تحقیق و توســعه 
محدودیتی نداشتیم و کشور مسیر حساب شده ای 
را طی کرده اســت. بنا نداریم کار غنی ســازی را با 
عجله انجام دهیم. ماشــین های سانتریفیوژ نیاز به 

تست های مختلف از جمله تست عمر و ... دارند که 
باید در زمان خود انجام شوند. کمالوندی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه تا چه زمانی این گام ها ادامه 
خواهند یافت و آیــا در گام ۴ برنامه ای برای توقف 
اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی و غنی ســازی 
20 درصدی وجود خواهد داشــت، گفت: لیستی 
از گام های مختلف به شــورای عالی امنیت ملی و 
ریاست جمهوری ارائه شــده و خیلی گزینه ها در 
 NPT فهرست اول دیده شــده بود؛ حتی خروج از
را دیده بودیم که بعــد خودمان تجدیدنظر کردیم. 
بحث های فنی به انتها می رســد، فردو و نظار ت ها 
باقی مانده که نگاه سازمان این نیست که در حوزه 
نظارت ها وارد شود، به خصوص در حوزه پادمان و 
مسائلی مثل پروتکل الحاقی، مادامی که کار خالفی 
 انجام نمی دهیم دلیلی ندارد شــفافیت نداشــته 
باشیم و بهانه به دشمن بدهیم. وی افزود: گام های 
 بعدی گام هایی اســت که شــاید کمتــر از جنس 

فنی باشد. 

حکم دادگاه اروپا به نفع 
حماس و گردان های القسام

دادگاه بــدوی اروپا در لوکزامبــورگ احکام 
صادره در زمینه تروریســت خواندن جنبش 
حماس و گردان های قسام شاخه نظامی آن را 
لغو کرد. »خالد شولی« یک وکیل فلسطینی 
اظهار داشــت که ایــن دادگاه اروپایی حکم 
مهمی در مورد حماس صادر کرده است. شولی 
در این باره گفت که دادگاه بدوی لوکزامبورگ 
در جلسه علنی چهارم سپتامبر جاری احکام 
صادره در زمینه تروریســت خواندن حماس 
و شــاخه نظامی آن را لغو کرد. البته با وجود 
اینکه حکــم جدید دو حکم صادره در ســال 
20۱۸ را لغــو می کند؛ اما ایــن حکم، احکام 
صادره در سال 20۱9 را که هنوز اعتراضی به 

آن صورت نگرفته، شامل نمی شود.

هشدار درباره پیامد رقابت 
القاعده و داعش در یمن

یک اندیشــکده آمریکایی هشــدار داد که با 
توجه به بازگشــت ســازمان های تروریستی 
مانند »القاعده« و »داعش«، وضعیت یمن به 
سمت تشــدید تنش پیش می رود. اندیشکده 
آمریکایی گیت اســتون فعال در حوزه امنیت 
بین الملل، در گزارشی درباره اختالفات میان 
داعش و القاعــده در یمن نوشــت: القاعده و 
داعش طی چند سال اخیر به رقبای سرسخت 
یکدیگــر تبدیل شــده اند، داعش بــه عنوان 
آخرین مظهر افــراط گرایی که مســئولیت 
تاسیس خالفت ادعایی در عراق و سوریه را بر 
عهده داشت، ظاهرا جایگزین تندروتری برای 
القاعده است. این گروه تکرار اصلی تروریسم 

الهام گرفته از افراط گرایی است.

جانسون، احتمال استعفایش را 
رد کرد

نخســت وزیر انگلیــس ضمــن رد احتمــال 
استعفایش گفت تصمیم دارد به بروکسل سفر 
کند تا با اتحادیه اروپا بر ســر اجرای برگزیت به 
توافق برسد. جانسون در پاسخ به این سوال که 
آیا اگر نتواند چنین اقداماتی را تحقق بخشــد 
اســتعفا خواهــد داد، گفت: »ایــن فرضیه ای 
نیست که تمایل داشته باشم به آن فکر کنم«. 
نخست وزیر انگلیس در تالش است پیش از فرا 
رسیدن زمان مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا در تاریخ ۱۵ اکتبر انتخابــات زودهنگام 
برگزار کند. احزاب مخالــف او می گویند پیش 
از آن که بر ســر برگــزاری انتخابــات به توافق 
برسند باید احتمال وقوع برگزیت بدون توافق با 

بروکسل از بین برود.

 استیضاح ترامپ
به زودی کلید می خورد

طبق گزارش شبکه »ســی ان ان«، کمیته امور 
قضایی مجلس نماینــدگان آمریکا هفته جاری 
روند تحقیقاتــی را کلید می زنــد که هدف آن 
اســتیضاح رییس جمهور این کشور است. چند 
روز بعد از انتشــار خبری در رســانه وابسته به 
جمهوری خواهان در خصوص تحرکات کمیته 
امور قضایــی مجلس نماینــدگان آمریکا برای 
تحقیق درباره پرونده جنجالی روابط غیراخالقی 
رییس جمهور این کشور با دو زن، حاال یک شبکه 
نزدیک به دموکرات ها از آغاز روند اســتیضاح 
ترامپ توســط این کمیته خبر داده اســت. بنا 
بر این گزارش، احتماال روز چهارشنبه این رای 
گیری در کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان 
آمریکا انجام می شود و با تصویب آن زمینه مورد 
نیاز برای تحقیق و برگزاری جلسات استماع در 

زمینه استیضاح ترامپ هموار خواهد شد.

فقط نظارت ها و فردو  باقی ماندند

علت اولین سفر مدیرکل 
موقت آژانس به تهران

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی، ســفر مدیــرکل موقت 
آژانس به تهران را جزئــی از تعامالت و 
همکاری هــای جــاری و در چهارچوب 
رایزنی های ســطح عالی بیــن طرفین 
خوانــد. کاظم غریــب آبادی، ســفیر 
و نماینده دائم کشــورمان نــزد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، در توئیتر اعالم 
کــرد: کورنــل فروتا، مدیــرکل موقت 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در روز 
یکشنبه)امروز( به ایران سفر خواهد کرد. 
وی افزود: این دیدار، جزئی از تعامالت و 
همکاری های جاری ایران و آژانس و در 
چهارچوب رایزنی های ســطح باال بین 

طرفین است.

انگلیس، درخواست نتانیاهو 
درباره ایران را نپذیرفت

یک ســخنگوی دفتر نخســت وزیری 
انگلیــس گفت کــه نخســت وزیر این 
کشــور ال وجود فشــار آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی، همانند فرانسه و آلمان 
از برجام حمایت خواهــد کرد. بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس در دیدار 
با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، درخواســت این رژیم را 
برای داشــتن رویکردی ســخت گیرانه 
علیه ایران رد کرد. این ســخنگو افزود: 
هر دو نخســت وزیر بر لــزوم جلوگیری 
از دستیابی ایران به ســالح هسته ای و 
همچنین متوقف کــردن رفتار بی ثبات 
کننــده اتفاق نظــر داشــتند. بوریس 
جانســون، بر لزوم گفتمــان و راهکار 

دیپلماتیک تاکید کرد.

کافه سیاست

عکس  روز 

 حضور »مقتدی صدر« 
در مراسم عزاداری قم

منابــع خبری بــا انتشــار تصاویری از 
حضور مقتدی صدر در شهر مقدس قم 
در مراســم عزاداری محرم، خبر دادند. 
شبکه خبری سومریه عراق به نقل از یک 
منبع نزدیک به جریان صدر گزارش داد: 
مقتدی صدر، در مراسم عزاداری در شهر 
قم شرکت کرده است. رهبر جریان صدر 
با حضور در موکب آل صــدر در صحن 
حضرت جواداالئمه )ع( در شــهر قم به 
پذیرایی از عزاداران حســینی در حرم 

حضرت معصومه )س( پرداخت.

روحانی، در زمینه مذاکره تصمیم گیرنده نیست

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلــس گفت: در 
جلسه کمیسیون با وزیر امور خارجه تذکر شدیدی 
در مورد اظهارات روحانی دادیم و اعتراضات جدی 
نسبت به مواضع رییس جمهور مطرح شد. مجتبی 
ذوالنور در خصوص اظهــارات اخیر رییس جمهور 
مبنی بر اینکه ما هم اهل مقاومت هستیم و هم اهل 
مذاکره، ادامه داد: رییس جمهور اهل مذاکره بود؛ 
اما امیدواریم حرف او درست باشد که گفتند ما اهل 
مقاومت هم هستیم. ذوالنور با بیان اینکه اظهارات 
اخیر رییس جمهور از اشتباهات بسیار فاحش وی 
بود، افزود: سیاست نظام این است که امکان مذاکره 
با آمریکا در هیچ ســطحی وجود ندارد. وقتی که 
رییس جمهور این گونه سخن می گوید تاثیراتی در 
سطح بین الملل دارد در حالی که آقای روحانی در 
این خصوص تصمیم گیرنده نیست. وی تصریح کرد: 
مذاکره با آمریکا از سیاست های کالن نظام است و 
جایگاه آقای روحانی در این حد نیست که تشخیص 

دهد این کار انجام شود یا خیر.

روحانی، در زمینه مذاکره 
تصمیم گیرنده نیست

 اینستکس، مایه بدبختی
 برای ما می شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:رییس کمیسیون امنیت ملی:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اروپایی ها از صدام هم بدتر برخورد می کنند. 
صدام نفت را به آنها می داد و در عوضش دارو و 
غذا می گرفت؛ اما حاال اروپا به ما می گوید »در 
عوض پول نفت، غذا و دارو می دهد آن هم با 
مبلغی که خودش تعیین می کند« با این روش 
ما بدهکار اروپا می شویم. احمد توکلی تصریح 
کرد: نباید به پیشنهاد فرانسه دل بست چون 
در داخل کشور سوءتدبیر در مدیریت به حدی 
است که جز اتالف منابع حاصل دیگری ندارد. 
وی یادآور شد: به فرض که ۱۵ میلیارد دالر 
برای فروش نفت خط اعتباری به ما بدهند؛ اما 
مستقیم پول نفت را به ما نمی دهند می گویند 
»از اینســتکس بگیرید«، اینجا اینستکس 
 مایــه بدبختی بــرای ما می شــود چون به

 شــکل یــک شــرکت انحصــاری عمــل 
 می کند و فقــط کاالهایی را کــه می خواهد

 به ما می فروشد.

پیشخوان

بین الملل

  جزییات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعالم شد؛ 
برادران صدر الســاداتی 

کجایند؟

دبیر کل علیه تحریم

شوک ایران به برجام

مرگ دیکتاتور پوپولیست

نه گم شــده نــه ربوده 
شده 

مشاور امنیتی کاخ سفید:
مقصد نفتکش ایرانی »آدریان دریا« سوریه بوده است

مشاور امنیتی کاخ سفید با اعالم این خبر که مقصد نفتکش ایرانی »آدریان دریا« سوریه بوده، گفت که واشنگتن 
تحریم ها علیه تهران را لغو نخواهد کرد. به گزارش روسیا الیوم، »جان بولتون« با انتشار توئیتی به تکرار برخی 
یاوه گویی های مضحک پرداخته و مدعی شد: »کسانی که معتقد هستند نفتکش آدریان دریا-۱ به سوریه نرفته 
در توهم هستند، تهران معتقد است که حمایت مالی از دولت بشار اسد، رییس جمهوری سوریه بسیار مهم تر 
از حمایت از مردم این کشور است. ما می توانیم گفت وگو کنیم اما تحریم ها علیه تهران را تا زمانی که این کشور 
دست از دروغ برنداشته و از تروریسم حمایت می کند، لغو نخواهیم کرد«. بولتون به همراه توئیت خود تصویری 
از نفتکش آدریان دریا در پایگاه دریایی طرطوس را منتشر کرد که در تاریخ 6 سپتامبر توسط ماهواره ها گرفته 
شده بود. پیش از این، وزارت خزانه داری ایاالت متحده این نفتکش و کاپیتان آن را در لیست تحریم ها قرار داد 
و اعالم کرد که درآمد حاصل از فروش نفت این نفتکش برای تامین مالی »اقدامات خصمانه رژیم و گسترش 
تروریسم« استفاده می شود. آخرین به روز رسانی موقعیت آدریان دریا برای روز دوشنبه و در مکانی در شرق 
مدیترانه و جایی میان سواحل قبرس و سوریه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت ماهواره ای »ماکسار 
تکنولوژی« مدعی شده که ماهواره ها از نفتکش آدریان دریا در بندر طرطوس سوریه تصویربرداری کرده اند. 
رویترز می گوید که تصاویر این شرکت آمریکایی فعال در زمینه تکنولوژی فضایی نشان می دهد که آدریان دریا 

در روز 6 سپتامبر )۱۵ شهریور ماه( به بندر طوطوس سوریه بسیار نزدیک شده است. 

رسانه های آلمانی خبر دادند:
دیپلمات و حقوقدان آلمانی، رییس جدید اینستکس

خبرها حاکی از آن است »میشائیل بوک« سفیر پیشین آلمان در کشورهای کلمبیا، مصر و سوئد به عنوان رییس 
جدید سازو کار مالی اروپا با ایران انتخاب شده است. »میشائیل بوک« متولد ۱9۵3 یک دیپلمات آلمانی است 
که در آخرین سمت خود بین سال های 20۱6 تا 20۱۸ ســفیر آلمان در کلمبیا بوده است. وی دانش آموخته 
رشته حقوق است و پس از فارغ التحصیلی برای مدتی دســتیار »برونو زیما« حقوقدان و فعال حقوق مدنی در 
دانشگاه »لودویگ ماکسیمیلیان« مونیخ شد. »میشائیل بوک« در سال ۱9۸3 وارد وزارت خارجه آلمان شده 
و ریاست معاونت سیاسی سفارت آلمان در مادرید سمتی بود که »میشائیل بوک« تا سال 2003 برعهده داشت 
و پس از بازگشت به آلمان تا سال 2006 بخش های »قانون اساسی« و »امور کارکنان« وزارت خارجه را هدایت 
کرد. »میشائیل بوک« سومین فردی است که برای ریاست اینستکس معرفی می شود. اولین مدیر معرفی شده 
برای این نهاد مالی، »پر فیشر« مدیر سابق کومرتس بانک آلمان بود. او اما چند ماه بعد کناره گیری کرد. قرار بود 
جای او را »برند اربل« دیپلمات آلمانی و سفیر سابق این کشور در ایران بگیرد؛ اما اربل پیش از آنکه رسما در این 
سمت قرار گیرد، از مقام خود کناره گیری کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان علت امتناع اربل از پذیرفتن ریاست 
اینستکس را »دالیل شخصی« اعالم کرد، ولی سایر منابع از علل دیگری سخن گفته اند.  اکنون »میشائیل بوک« 
دیپلمات 66 ساله آلمانی که پیش از این سفیر آلمان در کشورهای مصر، سوئد و کلمبیا بوده و در دوره حضورش در 
قاهره با بهار عربی را تجربه کرده است، سکاندار مکانیسم مالی برای تسهیل تجارت بین ایران و اروپا شده است.

چهره ها

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان- سهامی 

خاص به شماره ثبت 227۴۵ و شناسه ملی ۱0260۴3۵6۵0 دعوت می گردد در جلسه مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 9 الی ۱۱ صبح تاریخ ۱39۸/07/0۵ روز جمعه به 

نشانی اصفهان خیابان چهارباغ پایین حد فاصل تختی و فلکه شهدا نرسیده به بانک ملی کوچه 

رام پناهی مرکز جراحی میالد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:

- انتخابات اعضاء هیئت مدیره

- انتخابات بازرسان و روزنامه شرکت

- تصویب تراز مالی منتهی به سال ۱397

علیرضا کریمیان
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کمبود موز موجب افزایش قیمت آن در بازار شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

گزارش

 بررسی واکنش دالر 
به گام سوم برجامی ایران

تحریم های جدید علیه ایران، نرسیدن به توافق 
با اروپایی ها و اعالم خبر برداشته شدن گام سوم 
ایران برای کاهش تعهدات برجامی، نتوانستند 
 قیمــت دالر در بــازار ارز داخلــی را چندان

 جابه جا کنند. 
شاخص ارزی تنها با ۵۰ تومان افزایش به ۱۱ 
هزار و ۴۲۰ تومان رسید؛ اتفاقی که مهر تایید 
بر دیدگاه افرادی زد که باور داشتند قیمت دالر 
در صورتی که طرح فرانســه مورد توافق قرار 
نگیرد، در بازار داخلی با رشــد خاصی مواجه 
نخواهد شد. آنها باور داشتند تقاضا از بازار ارز 
خارج شده و به سمت بازارهای دیگر از جمله 
سهام روانه شده است؛ در کنار این، برای اینکه 
تقاضای قابل توجه جدیدی وارد بازار شود، الزم 
است که چند سطح مقاومتی از میان برود، حال 
آنکه قیمت دالر در ماه های اخیر بیشتر تمایل 
داشــته که از ســطوح حمایتی پایین تر رود و 
افت مداوم آن، نگاه ســفته بازانه به این بازار را 
کمرنگ کرده اســت. افزون بر این، انتظارات 
فعاالن بازار نیز نسبت به گذشته تعدیل شده 
است؛ در حالی که تا اواسط بهار احتمال جنگ 
بر خاورمیانه ســایه افکنده بود، هر قدر جلوتر 
آمدیم، احتمال این اتفاق پایین و پایین تر آمد و 
معامله گران مشاهده کردند که انواع تنش های 
منطقه ای در خاورمیانه به جنگ منجر نشــد. 
در این شــرایط عده ای از بازیگران باور دارند، 
بازار از این پس تنها به اخباری واکنش نشــان 
خواهد داد که سطح اثرگذاری بیشتری نسبت 
به وقایع گذشته داشته باشند. البته عده ای نیز 
با تصورات این دسته از افراد مخالفند و اعتقاد 
دارند قیمت دالر ســال پیش افزایش بســیار 
زیادی را تجربه کرد و اکنون بدون توجه چندان 
به متغیرهای سیاسی به جاده منطق بازگشته 
اســت. در هر صورت اگر از اثرگــذاری وقایع 
سیاسی عبور کنیم، شــماری از معامله گران 
باور دارنــد قیمت دالر در ماه هــای اخیر افت 
زیادی را تجربه کرده اســت، چیزی در حدود 
۳۰ درصد و بــه باور آنها، ایــن موضوع چنین 
انتظاری را در میان دسته ای از فعاالن به وجود 
آورده که قیمت دالر به کف برخورد کرده است 
و از این پس بیشــتر در جاده افزایشی حرکت 
خواهد کرد. با توجه به اینکه انتظار می رود در 
سه ماه پاییز سطح تقاضای تجاری افزایش یابد، 
گروهی از معامله گران بر اساس چنین انتظاری 
تصور می کنند قیمت دالر نیز به مرور افزایش 
خواهد یافت. این دیدگاه هــا در حالی مطرح 
می شــود که در بازار قدرت همچنان در دست 
کاهشی هاست؛ آنها با افزایش فروش های خود 
در ماه های اخیر قیمت را از کانال های مهم ۱۴، 
۱۳ و ۱۲ هزار تومان پایین برده اند و در مقطع 
کوتاهی از هفته اول شهریورماه کانال ۱۰ هزار 

تومان را نیز آزموده اند.

بازار

جا مدادی

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان
 میوه و تره بار اصفهان:

کمبود موز موجب افزایش 
قیمت آن در بازار شد

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان میــوه و تره بار 
اصفهان گفت: توقف رونــد واردات موز در ایام عید 
قربان به ایران موجب کاهش میزان موجودی بازار 
در هفته گذشــته و همین امر باعث افزایش قیمت 
تصاعدی موز در بازار شد. علی مهره کش اصفهانی با 
اشاره به افزایش قیمت اخیر موز در بازار، اظهار کرد: 
قیمت موز در بازار میوه و تره بار به صورت موضعی 
افزایش یافت. موز به عنوان یکی از شــاخص ترین 
میوه های وارداتی به کشــور، پس از ورود به ایران 
فرآوری های مختلفی را تجربه می کند و سپس برای 
عرضه در بازار و استفاده مردم آماده می شود. نایب 
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار اصفهان 
خاطر نشان کرد: بیش از ۸۰ درصد موزهای خارجی 
موجود در بازار ایران، از »مرســین« کشور ترکیه 
تامین می شــود و تعطیلی یک هفته ای این مراکز 
تولید و بسته بندی در ایام عید قربان، موجب توقف 

روند ورود موز به بازار کشور شد.

دریافت کپی مدارک شناسایی 
توسط بانک ها متوقف شد

معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک ها برای دریافت 
کپی مدارک هویتی از مشــتریان خبر داد و گفت: 
بانک ها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند 
و می توانند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی 
کنند. عباس معمارنژاد با اعالم این خبر گفت: این 
موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مقابله با جرائم 
پولشویی با حضور وزیر اقتصاد مصوب شد که بعد از 
طی مراحل قانونی و ابالغ به بانک ها، اجرایی می شود. 
وی اظهار داشت: در حال حاضر نظام بانکی کشور به 
سامانه اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال متصل 
است و می تواند اصالت مدارک هویتی مشتریان را 
بررســی کند و نیازی به دریافت تصویر این مدارک 

نیست.

خروج گسترده سرمایه های 
بانکی از انگلیس

یکــی از مقامات بانــک مرکزی اروپــا از خروج 
گسترده ســرمایه های بانکی از انگلیس به دیگر 
کشــورهای اروپایی خبر داد. با نزدیک شدن به 
زمان برگزیت و افزایش احتمال خروج بدون توافق 
انگلیس از اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سیاسی 
موجود، بسیاری از بانک های بزرگ جهان تصمیم 
به انتقال دارایی های خود از این کشــور به دیگر 
قطب های مالی و بانکی اروپایی گرفته اند. به گفته 
آندرا انریا، تاکنون ۲۴ بانک بزرگ اقدام به انتقال 
تمام یا بخشــی از دارایی های خود از انگلیس به 
دیگر کشــورهای اروپایی کرده اند. هزینه انتقال 
دارایی هــای بانکی از انگلیس به دیگر کشــورها 

تاکنون از  میلیاردها دالر عبور کرده است.

ذخایر ارزی چین به ۳۱۰۷ 
میلیارد دالر افزایش یافت

با وجود کاهش ارزش یوان به پایین ترین حد طی 
۲۵ سال گذشته در بحبوحه جنگ تجاری چین 
با آمریکا، ذخایــر ارز خارجی چیــن به طرز غیر 
منتظره ای در ماه اوت افزایش یافت. اطالعات بانک 
مرکزی چین نشان می دهد ذخایر ارز خارجی این 
کشور ۳/۵میلیارد دالر در ماه اوت افزایش یافته و 
به ۳۱۰7 میلیارد دالر رسیده است. اقتصاددانان 
انتظار داشــتند ذخایر ارزی چین ۴ میلیارد دالر 
از ماه جوالی کاهش یابد و به ۳/۱۰۰تریلیون دالر 
برسد و دلیل آن را نوسانات نرخ ارزهای جهانی و 
قیمت اوراق بهادار خارجــی تحت مالکیت چین 

می دانستند. 

A2 جامدادی طرح گیوه مدل

 16,000
تومان

 rick and جامدادی طرح
jm97 کد morty

 36,000
تومان

جامدادی هالیدی فارم طرح کاهو

 62,500
تومان

معاون فنی و نظارت اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان اصفهان گفت: دســتور دادســتان برای پلمب برخی 
از انبارها و شــرکت های متخلف در زمینه توقــف غیرمجاز را 
گرفته ایم و یک ســری از این انبارها پلمب شــدند. محمدعلی 
صلواتی با اشاره به توقف اتوبوس های مسافربری در مقابل پایانه 
کاوه، اظهار کرد: در این رابطه دســتور دادســتان برای پلمب 

برخی از انبارها و شرکت های متخلف در زمینه توقف غیرمجاز 
را گرفته ایم و یک ســری از ایــن انبارها پلمب شــدند. معاون 
فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه نیروی انتظامی باید به این مســئله ورود 
پیدا کند، خاطرنشان کرد: توقف و بارگیری مقابل پایانه کامال 
ممنوع اســت و پلیس راهور باید حتما به این مسئله ورود پیدا 

کرده و رانندگان متخلف که توقــف غیرمجاز انجام می دهند را 
کنترل یا جریمه کند. وی در پاسخ به این سوال که با رانندگان و 
شرکت های متخلف چه برخوردی خواهد شد، عنوان کرد: همه 
مواردی که به سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
اعالم می شود به کمیسیون می بریم و با شرکت و راننده متخلف 

برخورد می شود.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:
دستور پلمب شرکت های اتوبوسرانی متخلف صادر شده است

ارتقای ســطح تحصیالت کارمندان هــر نهادی 
می تواند بــه افزایــش کارایی خالقیــت و به روز 
شــدن سیســتم آن ســازمان کمک زیادی کند. 
طی ســال های اخیر به لطف تاسیس دانشگاه های 
علمی کاربردی توسط برخی از نهادها و سازمان ها 
و راحت تر شــدن پذیرش در دانشــگاه های آزاد 
سراســر کشــور به خصوص در مقاطع تحصیالت 
عالیه، سطح مدرک بســیاری از کارمندان دولت 
هم ارتقا یافــت. حضور کارمندان در دانشــگاه ها 
البته بی ارتباط بــا افزایش میزان حقــوق آنها و 
 ارتقای شــغلی در صورت داشتن مدرک تحصیلی

 باالتر هم نبود. 
بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از میان دو میلیون 
و ۲۲7 هزار کارمند دولت، تهران با بیشترین تعداد 
و قم و ایالم با کمترین میزان کارمند در رده های 
پایین قرار دارند. شــرایط کارکنان دولت از لحاظ 
تحصیالت در استان ها حاکی از آن است که از بین 
۸۱ هزار و ۶۰۰ کارمندی که مدرک دکترا دارند، 
تهران بیشــترین تعداد را جذب کرده و تعدادشان 

در این استان به بیش از ۱۵ هزار نفر می رسد.
 بعد از تهران، بیشــترین کارمندان دارای مدرک 
دکترا در اصفهان با ۵۱۰۰ و خراسان با ۴7۰۰ نفر 
قرار دارند. نکته قابل تامل اینکه اگر چه اصفهان در 
رده دوم بیشترین تعداد مدرک دکترا قرار دارد؛ اما 
در سطوح پایین تر مانند لیسانس و فوق لیسانس در 

رده های پایین تری جای گرفته است. بر اساس آمار، 
تعداد زیردیپلم های مشــغول در ساختار دولت به 
حدود ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ نفر می رسد که خوزستان 
با حدود ۹۰۰۰ نفــر و اصفهان و فــارس با حدود 
۸۰۰۰ نفر بیشــترین تعداد کارمندان زیر دیپلم را 

در سطح کشور دارا هستند.
 در بین کارمندان فوق لیسانس که تعداد کل آنها 
نزدیک به ۲۹۸ هزار نفر می رسد، استان های تهران 
با حدود ۳۹ هزار، خراســان ۱۸ هزار و مازندران با 
۱۶ هزار نفر بیشترین تعداد کارمند با مدرک فوق 

لیســانس را به خود اختصــاص داده اند. وضعیت 
کارمندان دارای مدرک لیسانس دولت در استان ها 
که در مجموع حدود یــک میلیون و ۱۰۵ هزار نفر 
هستند نیز از این قرار است که بیشترین تعداد آنها 
در تهران با ۱۳۱ هزار، خراسان ۸۱ هزارو فارس با 

7۱ هزار نفر فعالیت می کنند.
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، مسئله 
حقوق یکی از اصلی ترین انگیزه های ادامه تحصیل 
کارمندان دولت اســت. این وضعیــت اگر چه در 
بخش خصوصی بیشتر به چشــم می خورد؛ اما بر 

اســاس مصوبات مجلس از این به بعد دولتی ها هم 
بیشتر از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی بهره مند 
خواهند شــد. بر اســاس اعالم عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس،به تازگی این نهاد با اضافه کردن 
یک تبصره به مــاده ۶۶ قانــون مدیریت خدمات 
کشــاورزی برای دســتگاه هایی مانند آموزش و 
پرورش و اداره های غیرنظامی این امکان را فراهم 
کرد تا مدارک تحصیلی کارکنان خود را در میزان 
دریافتی شــان اعمال کنند. بر این اساس، افرادی 
که با مدرک تحصیلی خود اســتخدام شوند و در 
صورت ادامه تحصیل در دوره خدمت دارای مدرک 
باالتری شــوند، به دلیل آنکه ایــن مدرک موجب 
تقویت، افزایش ســود، دانش شــخصی و ارتقای 
مجموعه می شــود باید از مدرک جهت امتیازات، 

مزایا و حقوق استفاده شود.
پراکندگی افراد دارای مدرک دکترا و فوق لیسانس 
البته در همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یکسان 
نیست. بررسی آماری این مســئله نشان می دهد 
که بیشــترین میزان افراد دارای مدرک دکترا در 
وزارتخانه های علوم ، بهداشــت و درمان بیشــتر 
مشاهده می شود که البته با توجه به ماهیت کاری 
این سازمان ها این مســئله طبیعی است؛ اما آنچه 
تعجب بر انگیز اســت اینکه در میان آماری که از 
میزان مدارک تحصیلی کارمندان وزارتخانه ها در 
خرداد ماه امسال منتشر شد کمترین مدرک دکترا 
مربوط به وزارتخانه هــای ورزش و جوانان، وزارت 

ارتباطات و دادگستری بود.

فوق لیسانسه ها !
 کارمندان اصفهانی در رده دوم کمترین و بیشترین تحصیالت در کشور قرار دارند؛

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: با توجه با بارش هاي مناسب در ماه هاي گذشته پیش بیني مي شود میزان تولیدات 
عشایر این استان در مقایسه با سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.مختار اسفندیاري افزود: عشایر استان ساالنه ۱۰ 
هزار تن گوشت قرمز معادل ۲۸ درصد نیاز منطقه، ۵۵ هزار تن لبنیات، ۳۰۰ تن عسل، ۱۵۰ هزار تن سیب درختي تولید 
مي کنند که با بهبود وضعیت منابع آبي و رشد علوفه در مراتع، مي توان براي تولیدات بیشتر امیدوار بود.وي خاطرنشان 
کرد: آنها ساالنه بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع صنایع دستي تولید مي کنند که با فروش آن در بازار بخشي از درآمدشان تامین 
مي شود. وی، تخریب راه هاي مواصالتي عشایري را چالشي براي آنان ذکر کرد و گفت: حدود ۸۰۰ کیلومتر این راه ها در 

فروردین امسال از بین رفت که با هزینه اي بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در حال مرمت آن هستیم.

تولیدات عشایر 
اصفهان امسال 2۰ 

درصد افزایش مي یابد

با بهبود وضعیت جوي و آبي؛ خبر
 

مدیر امور مهندسی و نظارت ذوب آهن اصفهان:

بدون آینده نگری در حوزه سنگ آهن، به زودی وارد کننده خواهیم شد

یک میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان تعیین تکلیف شد
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: وضعیت یک میلیون 
هکتار از اراضی مورد اختالف بین مردم و این اداره کل در کمیسیون های ماده واحده و ماده ۵۶ شهرستان های 
تابعه مشخص شده است. داریوش سعیدی افزود: تعیین وضعیت این سطح از اراضی مورد اختالف با رسیدگی 
به ۶ هزار و ۳۰۰ پرونده در کمیسیون های ماده واحده و ۵۶ پرونده در مرکز و شهرستان های استان در چهار 
دهه اخیر به تدریج انجام شد. سعیدی ادامه داد: تاکنون ۲۸ جلسه کمیسیون کاری رفع تداخالت در استان 
اصفهان برگزار شده و در حال حاضر پرونده ای در ماده واحده رسیدگی نمی شود مگر اینکه در کارگروه رفع 
تداخالت بررسی و تعیین تکلیف شود.وی تصریح کرد: سیاست و اولویت وزارت جهاد کشاورزی بر این است 
که مشکالت بین مردم و دولت در کارگروه رفع تداخالت تعیین تکلیف شود و در این زمینه به صورت مستمر 

و هفتگی از استان ها گزارش دریافت شود. محمد علی عزیزی- سرپرست شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی )نوبت  اول(

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره ۱۱۸۲/ش- 
۹۸/۰۵/۲۰ شــورای محترم اسالمی شــهر قصد واگذاری 
بصورت اجاره یازده واحد تجــاری واقع در چهار عطار طبقه 
اول مجتمع تجاری الزهرا)س( را بــه صورت ترجیهاً یکجا با 
اجاره بها ماهیانه مبلغ ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت دو 

سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دارد.

 متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده
 می بایســتی در ســاعات اداری به واحد امالک شهرداری 
مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز شــنبه مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ به دبیرخانه حراســت تحویل 
نمایند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادها 

مختار است.
م الف:585003

مرضیه محب رسول

مدیر امور مهندســی و نظــارت ذوب آهن اصفهان بــه اهمیت تامین 
ســنگ آهن برای ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت: بر اساس آخرین 
پایش مطالعات طرح جامع فوالد کشــور که ابتدای سال جاری توسط 
سازمان ایمیدرو انتشــار یافته، در ســال ۱۴۱۸ ذخایر اکتشاف شده 
سنگ آهن کشور به پایان می رسد. وی افزود: معادن جزء انفال بوده و 
از طرفی همانند منابع آب نیستند که امید به جایگزینی آن با افزایش 
بارندگی ساالنه داشته باشیم، از این جهت بحران مواد معدنی در صورت 
عدم برنامه ریزی صحیح می تواند آسیب های جبران ناپذیری را در پی 
داشــته باشــد.  جالل آقابابا،  توجه به فقیر بودن کشور از حیث منابع 
سنگ آهن، صادرات سنگ معدن؛ این فلز استراتژیک را خالف اقتضای 
آینده نگری دانســته و پیش بینی ســازمان ایمیدرو در خصوص اتمام 
منابع داخلی ســنگ آهن و در نتیجه تبدیل شدن ایران به وارد کننده 
سنگ آهن را بســیار محتمل و جدی ارزیابی کرد. مدیر امور مهندسی 
و نظارت ذوب آهن تصریح کرد: عالوه بر ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن 
فوالد در افق سال ۱۴۰۴ در طرح جامع فوالد، طرح های دیگری از قبیل 
مجتمع فوالد ۱۰ میلیون تنی در ســواحل چابهار نیز به صورت جدی 

در حال پیگیری اســت که در صورت تحقق، نرخ مصرف سنگ آهن را 
افزایش خواهد داد. وی خاطر نشان کرد: به تازگی در برخی گزارشات 
به منظور توجیه صادرات ســنگ آهن و کنسانتره مشاهده می شود که 
از توازن ظرفیت معادن سنگ آهن با نیازهای آتی کشور سخن به میان 
آمده است که با واقعیت های منعکس شده در گزارش سازمان ایمیدرو 
تناقض دارد. آقابابا به کمبود آب در کشــور و استان اشاره کرد و افزود: 
ذوب آهن اصفهان در راســتای مســئولیت اجتماعی اقدامات موثری 
در زمینه مدیریــت مصرف بهینه آب انجام داده اســت و در گام اول با 
بهبود فرآیند تولید، مصرف آب را از میــزان حقابه ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه 
به حدود ۶۰۰ لیتر در ثانیه کاهش داده است و این روند همچنان ادامه 
دارد. وی بیان کرد: بر اســاس برنامه ریزی میان مدت به منظور کاهش 
میزان برداشــت آب ذوب آهن از رودخانه زاینده رود در بازه زمانی پنج 
سال آینده، خرید بخشی از پســاب شهرهای اطراف شامل زرین شهر، 
فوالدشهر، فالورجان و نجف آباد انجام گرفته است. آقابابا افزود: در افق 
درازمدت پروژه انتقال آب از سواحل خلیج فارس به اصفهان با حمایت 

استانداری اصفهان در حال اقدام است.
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خطرناک ترین اثرات قرار دادن لپ تاپ روی پاها

پیشنهاد سردبیر:

 بر اساس آمار ســازمان جهانی بهداشت، ســاالنه حدود 3 تا 5 میلیون نفر به 
آنفلوآنزای شدید مبتال می شــوند؛ بیماری که گاهی با سرماخوردگی اشتباه 
گرفته می شــود و می تواند سالمتی انســان ها به ویژه کودکان و سالمندان را 

نشانه بگیرد. 
طبق آمارها، این بیماری جهانی سال 1918 باعث هالکت 40 میلیون نفر شد؛ 
تلفات این بیماری حتی بیشتر از جنگ جهانی اول تخمین زده شده و میزان 
مرگ و میر آن حتی از تلفات 4 سال طاعون ســیاه )از سال 1347 تا 1351 
میالدی( نیز بیشتر گزارش شده است. این بیماری در طول سال های 1957 تا 
 H1N1 1968 نیز تلفات بی شماری به جای گذاشته است. همچنین ویروس
نیز در سال 2009 عامل بیماری و مرگ بسیاری از مردم جهان شده است. بر 
اساس آمار سازمان جهانی بهداشت )WHO(، ساالنه حدود 3 تا 5 میلیون نفر 
به آنفلوآنزای شدید مبتال می شوند و حدود 10 درصد )300 تا 500 هزار نفر( 
نیز بر اثر ابتال به این بیماری، جان شان را از دســت می دهند. جمعیت جوان 
83 میلیونی ایران تنها یک درصد از جمعیت 8 میلیاردی کل دنیا را تشــکیل 
می دهد؛ اما 30 تا 50 هزار نفر می توانند در فصل ســرد ســال به آنفلوآنزای 
 شــدید مبتال شــوند و 3 هزار نفر نیز بر اثــر ابتال به این بیمــاری به هالکت

 برسند.
ویروس آنفلوآنزا چیست و چه تفاوتی با سرماخوردگی دارد؟

 ،)Flu( دکتر بیژن صدری زاده، متخصص بیماری های عفونی گفت: آنفلوآنزا
بیماری ویروسی دستگاه تنفسی است که در اثر ویروس آنفلوآنزا ایجاد می شود. 
منشأ و مخزن اصلی این ویروس، انسان اســت اما پرندگان و پستانداران هم 
گاهی اوقات به عنوان مخازن احتمالی ویروس مطرح هســتند. وی افزود: در 
حال حاضر ســه نوع ویروس آنفلوآنزای A، B و C شــناخته شده است؛ در 
این میان نوع A مهم ترین علت اپیدمی های آنفلوآنزاســت. این عضو وابســته 
فرهنگســتان علوم پزشــکی ایران، به عالیم این بیماری اشــاره کرد و گفت: 
آنفلوآنزا به طور ناگهانی شروع می شود و معموال با عالیمی مانند تب )معموال 
شــدید(، گلو درد، بدن درد )درد عضالنی(، سردرد، خســتگی مفرط، سرفه 

خشــک، گرفتگی یا آبریزش بینی، اسهال و استفراغ )شــایع تر در کودکان( 
همراه است. وی به تفاوت عالیم ســرماخوردگی و آنفلوآنزا اشاره کرد و گفت: 
بسیاری از عالیم سرماخوردگی و آنفلوآنزا با یکدیگر مشترک هستند؛ اما عالیم 
سرماخوردگی معموال خفیف تر از آنفلوآنزاست. همچنین گرفتگی بینی یا آب 
ریزش بینی در سرماخوردگی شایع تر است ؛ اما در آنفلوآنزا، عالیم عمومی از 
قبیل تب، درد عضالنی )درد بدن(، خســتگی مفرط و سرفه خشک شایع تر و 

شدیدتر است.
 عوارض جــدی مانند ذات الریــه، عفونت های باکتریال یا بســتری شــدن 
 در بیمارســتان نیز در ســرماخوردگی مشــاهده نمی شــود. وی، پنومونی 
)ذات الریه( ویروسی و باکتریال، آنســفالیت )ورم مغز(، میوکاردیت )التهاب 
عضلــه میوکاردیوم قلب(، پریکاردیت )التهاب غشــای دور قلب(، نارســایی 
احتقانی قلب، آسم و دیابت را از مهم ترین عوارض احتمالی آنفلوآنزا عنوان کرد 
و اظهارداشت: خطر مرگ ناشی از آنفلوآنزا در افراد باالی 65 سال و کودکان 
خردسال )زیر 12 ماه( و مبتالیان به بیماری مزمن بیش از سایر افراد است؛ در 
حال حاضر بیش از 90 درصد موارد مرگ مربوط بــه آنفلوآنزا و پنومونی و در 

افراد مسن باالی 65 سال اتفاق می افتند.
چه کسانی باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند؟

صدری زاده، واکســن آنفلوآنــزا را شــامل ویــروس )A(H3N2، ویروس 
)A(H1N1 و ویروس B عنوان کرد و گفت: هم اکنون دو نوع واکسن تزریقی 
و استنشــاقی برای درمان آنفلوآنزا وجود دارد؛ واکسن تزریقی از 6 ماهگی به 
بعد و واکسن استنشاقی )به صورت اســپری بینی( پس از 5 سالگی می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد. به گفته وی، ماه های مهر و آبان، بهترین زمان برای 
واکسیناســیون آنفلوآنزاســت اما در آذرماه و پس از آن نیز امکان تزریق این 
واکســن وجود دارد. وی بیان کرد: تمامی افراد پس از 6 ماهگی می توانند از 
واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند؛ معموال واکسیناسیون آنفلوآنزا به علت کمبود 
در سطح جهان، سالیانه یک بار در فصل پاییز در یک نوبت برای افراد پر خطر 
شامل کودکان )6 تا 23 ماهه(، بزرگساالن )65 ساله و باالتر( و بیماران مزمن 

قلبی، ریوی، کلیوی و متابولیک مورد استفاده قرار 
می گیرد. این متخصــص بیماری های عفونــی تصریح کرد: 

کودکان 6 ماهه تا 18 ساله ای که اغلب به طور مزمن تحت درمان با 
آسپرین هستند، ساکنان خانه های ســالمندان و زنان باردار نیز باید 

همه ساله نســبت به بیماری آنفلوآنزا واکسینه شــوند؛ اما کسانی که 
نسبت به سفیده تخم مرغ حساسیت دارند یا عکس العمل شدید قبلی 

در برابر واکسن آنفلوآنزا نشــان داده اند یا دارای بیماری تب دار هستند، 
باید از زدن این واکســن پرهیز کنند. این عضو وابســته فرهنگستان علوم 

پزشکی ایران، در پاسخ به اینکه مصرف داروهای ضد ویروسی چقدر می تواند 
روند درمان این بیماری را تســریع کند؟ گفت: داروهای ضد ویروســی باعث 
عالج کامل بیماری نمی شــوند اما بهبود آنفلوآنزا را تسریع می کنند؛ مصرف 
داروهای ضد ویروسی در صورت اســتفاده صحیح می توانند مدت بیماری را 
1 تا 2 روز کاهش دهند و از ســرایت بیماری به دیگــران بکاهند. وی گفت: 
معموال داروهای ضد ویروس آنفلوآنزا همراه با واکسن برای پیشگیری و درمان 
آنفلوآنزا به کار می روند. این داروها اغلب برای کنترل اپیدمی های آنفلوآنزا در 
موسسه هایی مانند خانه های سالمندان )که افراد پر خطر در تماس نزدیک با 

یکدیگر هستند( به کار می روند.
راهکار اصلی برای پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا

تنها و بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا اســتفاده از واکسن آنفلوآنزاست. این 
واکسن در فصل پاییز به کار برده می شود؛ اما راه های دیگری نیز مانند مصرف 

داروهای ضد ویروسی شامل 
آمانتادیــن و ریمانتادین نیز 

وجود دارند که ممکن است افراد را در برابر آنفلوآنزا محافظت کنند؛ این داروها 
 B موثرند؛ اما در پیشگیری از آنفلوآنزای نوع A در پیشگیری از آنفلوآنزای نوع
تاثیری ندارند. دیگر راه های پیشگیری با رعایت اصول بهداشت فردی ارتباط 
پیدا می کنند. شستن مکرر دست ها با آب و صابون به خصوص بعد از سرفه یا 
عطسه، پوشش دهان و بینی با پارچه یا دستمال کاغذی تمیز در هنگام سرفه، 

عطســه و دور انداختن آن پس از هر بار مصرف، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از 
بیماران، ماندن در منزل )نرفتن به مدرســه یا محل کار( و نزدیک نشدن به 
دیگران، خودداری از دست زدن به چشم ها، بینی یا دهان و ... از جمله راه های 

دیگر پیشگیری بروز و شیوع این بیماری است.

   واکسن آنفلوآنزا برای چه کسانی ممنوع است؟
     همه چیز در مورد واکسینه شدن در برابر بیماری مهلک  آنفلوآنزا؛

مفاد آراء
131 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم و 
رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست 
 را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم 
قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتــي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل نشــود يا 
معترض گواهي تقديم دادخواســت بــه دادگاه محل ارائه ننمايــد اداره ثبت مبادرت به 
 صدور ســند مالکيت خواهد نمود. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000115-1398/04/13-  خانم گلنار نوروزی نيا فرزند 
فرج ششدانگ يکباب خانه به مساحت 116/50 مترمربع مجزی شده از پالک 587 فرعی 

از 138 اصلی واقع در راضی غلغله عطاآباد دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/17

م الف:565461 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء

6/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000185 مورخ 98/05/07 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری شيرازی فرزند 
حيدر به شماره شناسنامه 221 صادره از تيران در سه ســهم و دو دهم سهم مشاع از 15 
سهم ششدانگ يکدرب باغ مساحت  ششدانگ  4177/80 متر مربع پالک 26 فرعی از 
3 اصلی واقع در تيران بخش دوازده ثبت اصفهان خريداری از مالک رسمی  آقای محمد 
علی دادخواه تيرانی محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه 
 اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم

 اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1 

م الف: 590336  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

مفاد آراء
6/142 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000180 مورخ 98/05/07 هيات اول موضوع قانون 

تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تيران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری شيرازی فرزند 
حيدر به شماره شناســنامه 221 صادره از تيران در ششــدانگ يک درب باغ به مساحت  
1200/85 متر مربع پالک 26/1 فرعــی از 3 اصلی واقع در تيــران بخش دوازده ثبت 
اصفهان خريداری از مالک رسمی آقای ربيع کليمی با واســطه محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/6/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/1 

م الف: 590317  سيد محمد حسن مصطفوی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران 
وکرون

ابالغ اجراییه
6/136 شــماره پرونــده: 139704002121000671/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139703802121000100 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9700899 ، تاریــخ صدور: 
1397/10/09  ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9700899 بدین وسیله به آقای حمید 
عباسی ، نام پدر: یوسف ، تاریخ تولد: 1361/01/18 ، شماره ملی: 1159552983 ، شماره 
شناسنامه: 47 به نشانی: خمینی شهر خ کهندژ سوپر عباسی ابالغ می شود که احمدرضا 
طاهری جهت وصول مبلغ: 55/000/000 ریال به استناد شماره چک 9518/810472 
تاریخ چک: 1396/10/15 بانک ملی علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
بایگانی 9700899 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/9/24 مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 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 
بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافــت. م الف : 587170  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ رای

6/137 کالسه پرونده:1039/97 ، شــماره دادنامه:1628 ، تاریخ رسیدگی 97/08/13، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی اعالیی به 
نشانی:خمینی شــهر خ امیرکبیر جنب بهداری جوادیه نمایشگاه مبل سپهر ؛ خواندگان: 
1-حسین رحیمی اندانی 2-فضل اله حیدری نشانی: هردو مجهول المکان ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 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 آقای علی اعالئی فرزند امراله علیه 
آقایان 1-حســین رحیمی 2-فضل اله حیدری به خواســته مطالبه مبلغ چهل میلیون 
40/000/000 ریال وجه یک فقره حواله به شماره 906561 مورخ 97/5/15 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدرک و مستند 
ابرازی و وجود اصل ســند در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده حواله دارد 
و مسئولیت صادر کننده در پرداخت وجه حواله ثابت است و نظر به اینکه خوانده در قبال 
مستند ابرازی ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی که برائت ذمه وی را مدلل بدارد به شورا ابراز 
نداشته بنا به مراتب با احراز اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان دعوی را ثابت تشخیص در 
اجرای مواد 198و 515 و 519 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت وجه حواله به شــماره مذکور و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/5/23 
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 587557   مصطفی زیبایی فر 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

6/138 کالسه پرونده:241/98 ، شماره دادنامه:852 - 98/04/31 مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: یوســف جعفر جنتی به نشانی: خمینی 
شهر خ پاسداران خ زاگرس ؛ خوانده: ماهان )جالل( آزادی نشانی: قزوین خ نوروزبان بین 
حکمت 22 و 24 ،خواسته: مطالبه وجه چک ، 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 شورا: 
در خصوص دعوی آقای یوســف جعفر جنتی با وکالت زهرا معظم جزی به طرفیت آقای 
ماهان )جالل( آزادی به خواسته مطالبه مبلغ 21/400/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 886677 - 96/1/25 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن 
و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/3/29 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 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 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21/400/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/297/500 ریال بابت خسارات دادرسی و حق 
الوکاله و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 587779   ایمان بختیاری قاضی شــعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/139 شماره: 676/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/07/29 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  غالمرضا نریمانی 
زمان آبادی ، نام پدر: علی اکبر ، نشــانی: اصفهان میدان الله محله سودان کوچه شهید 
اصغر زارعی پ4 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهرداد ســیمین تن ، نام 
پدر: حمید ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 588241  
رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رای
6/140 کالســه پرونده:746/98 ، شــماره دادنامه: 1287 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/30 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: رضا حاج هاشمی 
با وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری نشانی: خمینی شهر میدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان مجتمع دندان پزشکی غدیر ط3 واحد3 ؛ خواندگان: 1-داود ابراهیمی فرزند 
علی اصغر نشــانی: مجهول المکان 2-ابراهیم کوچکی نشــانی: خمینی شهر خوشاب 
روبروی دانشگاه صنعتی خ حکیم فرزانه ، خواســته: مطالبه وجه چک ، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای رضا حاج هاشمی با 
وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری به طرفیت آقایان 1-داود ابراهیمی 2-ابراهیم 
کوچکی به خواسته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 578958 
مورخ 98/2/20 عهده بانک صادرات بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک با توجه به 
اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 98/5/30 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 شورا به شرح صورتجلسه 98/5/30 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای 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 خواندگان به نحو 
تضامنی پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خوانده ردیف اول پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت 347/500 هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 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. و در خصوص صحت مطالبه تاخیر تادیه نسبت به خوانده 
ردیف دوم نظر به عدم توجه دعوی نسبت به وی مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 584559   عمــار امیری آرانی قاضی شــعبه چهارم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ دادخواست وضمائم

6/143 بدینوســیله به آقاي محمد رادور فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان 
رضا امیری فرزند ابراهیم شــهرضا خ امام حسین بن بســت دوم پ 82 دادخواستي به 
 خواسته مطالبه وجه واستماع شهادت شــهود درشورا  به این شــورا تسلیم که بکالسه
 98 / 251 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شــنبه مورخ  23 / 7 / 98  ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م 
مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک 
ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهد بود. 

م الف: 591112   رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 

لپ تاپ ها یکی از رایج ترین ابزارهای فناوری امروز به شمار می روند؛ آنها قابل حمل، راحت و قدرتمند هستند. با این وجود برخالف قابلیت جابه جایی روی 
یک میز مناسب در هر مکانی، اغلب ثابت و احتماال در بیشتر موارد روی پاها قرار می گیرند. لپ تاپ ها امواج مضر الکترومغناطیسی را در فرکانس های مختلف 
منتشر می کنند که می توانند برای سالمتی شما بسیار مضر باشند. در صورت عادت داشتن به قرار دادن لپ تاپ ها روی پاهایتان، اندام های حیاتی شما مقدار 
زیادی اشعه الکترومغناطیسی دریافت می کنند. ممکن است یک لپ تاپ کامال بی عیب به نظر برسد؛ اما این وسیله سیگنال های مایکروویو را دریافت کرده و 
امواج الکترومغناطیس را منعکس می کند که می تواند بر توانایی باروری تاثیر منفی داشته باشد. محققان سوئیسی دریافتند که یک لپ تاپ داغ باعث آسیب 
پوستی می شود و حتی ممکن است منجر به سرطان پوست شود. همچنین قرار دادن لپ تاپ روی پاها می تواند منجر به ایجاد درد در گردن و کمر شود. ممکن 
است مواقعی وجود داشته باشد که هنگام استراحت و تایپ کردن در رختخواب، لپ تاپ خود را روی پاها قرار دهید. نور مصنوعی از صفحه نمایش که اکنون 
در سطح چشم است، می تواند ترشح مالتونین را مختل کند که در خواب شما موثر است. استفاده از لپ تاپ روی پاها، می تواند باعث ایجاد مشکالت سالمتی 

در جنینی شود که مادران باردار حمل می کنند.

زغال فعال، پودر ســیاه رنگی اســت که از مواد مختلفی مانند پوســته نارگیل، چوب و زغال سنگ نارس تهیه می شود. اســتفاده از زغال فعال به قدری 
رواج یافته که می توان محصوالت دندانپزشــکی حاوی زغال را در اکثر فروشــگاه ها پیدا کرد که گفته می شــود توانایی پاک کردن انواع لک ها را دارند. 
 صرف نظر از شــهرت این محصوالت از جمله خمیر دندان های زغالی، هیــچ مدرک علمی مبنی بر موثــر بودن آنها بر ســفیدی دندان ها وجود ندارد. 
به گفته) ADA(American Dental Association بافت و ساختار ســاینده زغال فعال نه تنها باعث سفیدی دندان ها نمی شود بلکه می تواند سبب 

آسیب رسیدن به مینای دندان نیز شود.
 می توان به راحتی با خرید پودر زغال فعال و ترکیب آن با مقداری آب، یک خمیر تهیه کرد و آن را با انگشــت  روی دندان ها مالید. استفاده مداوم از این 
خمیر دندان باعث پوسیدگی و سایش دندان ها می شود، پس در مصرف از آن باید دقت کرد تا به مینای دندان ها آسیب نرسد. ADA توصیه می کند از خمیر 
دندان هایی استفاده کنید که میزان ساییدگی نسبی آنها 250 یا کمتر است. برای کاهش ساییدگی توسط زغال می توانید به جای استفاده از مسواک، از 

انگشت خود استفاده کنید.

توصیه های کلیدی برای استفاده از »زغال فعال« بر دندانخطرناک ترین اثرات قرار دادن لپ تاپ روی پاها
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۳۰۰ هکتار از اراضی اصفهان دچار حریق شده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سوژه

 جاسوسی از کاربران 
با پرسشنامه های آنالین 

روان شناسی!
یک بررســی جدید نشــان می دهد که برخی 
از وب ســایت های ارائه دهنده پرسشــنامه های 
روان شناسی، به صورت غیرقانونی به داده های 
شخصی کاربران دست پیدا می کنند. جستجوی 
تصادفی در اینترنت، با این تردید همراه است که 
شــاید داده های کاربر، در دسترس کسانی قرار 
گیرند که برای دستیابی به اطالعات خصوصی 
دیگران تالش می کنند؛ اما این احتمال نیز وجود 
دارد که اطالعات کاربران حتی در قسمت هایی از 
شبکه که امن به نظر می رسند هم زیر نظر باشند. 
موسسه انگلیســی »پرایوســی اینترنشنال«  
گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد حریم 
خصوصی کاربران حتی در وب سایت های مربوط 
به سالمت روان نیز در معرض تهدید قرار دارد. 
پرایوسی اینترنشــنال در این گزارش، کنترل 
داده های کاربران در وب ســایت های ســالمت 
روان را مورد بررسی قرار داده است. این موسسه 
غیرانتفاعی مربوط به حقــوق دیجیتال، ۱۳۶ 
وب سایت مربوط به ســالمت روان را در گوگل 
فرانسه، آلمان و انگلستان بررسی کرده است. وب 
سایت ها، بر اســاس لینک های تبلیغاتی، نتایج 
جست وجو در مورد افســردگی در این کشورها 
و پــر بازدیدترین ســایت ها انتخاب شــده اند. 
وب ســایت های مورد نظر، در روز هشتم از ماه 
ژوئیه سال جاری و با کمک یک نرم افزار متن باز 
 ،)webxray( »موســوم به »وب ایکــس ری
مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشــخص شــد که 
97/78درصد آنها، توسط یک شخص سوم نیز 
بازدید می شوند. پرایوســی اینترنشنال، عامل 
اصلی وجود شــخص ســوم را تبلیغات دانست. 
تحلیل هــای وب ایکس ری نشــان می دهد که 
7۶/04 درصد صفحــات وب، ردیاب هایی برای 
اهداف مربوط به بازاریابــی دارند. این میزان در 
فرانسه 80/49درصد، در آلمان ۶۱/۳۶ درصد و 
در انگلستان8۶/27 درصد وب سایت ها بود. در 
میان ردیاب های شخص سوم، خدمات تبلیغاتی 
شرکت هایی از جمله گوگل، فیس بوک و آمازون 
نیز به چشم می خوردند که در این میان، گوگل 
رتبه نخســت و فیس بوک و آمــازون به ترتیب 
رتبه های بعد را به خود اختصاص داده اند. بررسی 
دقیق تر این وب ســایت ها، برخی از روش های 
ویژه ردیاب ها را در دســتیابی به شخصی ترین 
داده های کاربران مشــخص کرد. بــرای مثال، 
بررسی ها نشان دادند که برخی از وب سایت های 
بررسی افسردگی، پاســخ های کاربر را ذخیره 
می کنند و آن ها را در اختیار شــخص ســوم 

می گذارند.

هشدار پلیس فتا در مورد 
خرید اینترنتی لوازم التحریر

در آســتانه نزدیک شــدن به فصل بازگشایی 
مدارس و افزایش خرید لوازم التحریر، پلیس فتا 
نسبت به احتمال کالهبرداری در پوشش فروش 

آنالین لوازم التحریر هشدار داد. 

ســودجویان و مجرمان در ایــام مختلف و به 
بهانه هــای گوناگون به دنبــال کالهبرداری و 
انجام اعمــال مجرمانه خود هســتند و این بار 
نیز ممکن است در آستانه بازگشایی مدارس و 
افزایش خرید لوازم التحریر، دست به اقدامات 
مجرمانه به خصوص در فضای مجازی بزنند. در 
این شرایط ممکن اســت افراد سودجو با اعالم 
قیمت های بســیار پایین تر از قیمت بازار برای 
لوازم التحریر و انتشــار تبلیغات آن در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی، شهروندان را 
اغفال کرده و با هدایت آنان به صفحات جعلی و 
فیشینگ اطالعات حساب بانکی آنها را سرقت 
کرده و از آنان کالهبــرداری کنند. همچنین 
در برخی از موارد، ســودجویان با اعالم شماره 
کارت از مشتریان خود می خواهند که مبلغ را 
به حساب شان واریز و طی مثال 72 ساعت کاال 
را در آدرس پســتی خود دریافت کنند که در 
اینگونه موارد نیز اگر فروشنده ناشناس است، 
الزم است که شهروندان از واریز وجه خودداری 
کنند و همزمان با تحویل کاال و بررسی اصالت 
آن، پول را تحویل دهند یا به حساب فروشنده 
واریز کنند. مرکز اطالع رسانی پلیس فتا با تایید 
این موارد از شهروندان خواست که در صورت 
مواجهه با چنین موارد سودجویانه و مجرمانه ای 

حتما مراتب را به پلیس فتا اطالع دهند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان:
۳۰۰ هکتار از اراضی اصفهان 

دچار حریق شده است
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان 
گفت: از ابتدای ســال جــاری تاکنون2۶9/9 
هکتار از مراتع، عرصه های زیســت محیطی و 
کشاورزی اســتان دچار حریق شده اند. منصور 
شیشــه فروش اظهار کرد: اخیــرا دو هکتار از 
مراتع منطقه کمانه شهرســتان سمیرم دچار 
آتش سوزی شــد که با حضور عوامل امدادی 
و یگان حفاظت از مراتع اســتان اصفهان این 
حریق اطفا  شد. وی افزود: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶۶ مورد حریــق در مراتع، عرصه های 
زیســت محیطی و کشاورزی اســتان رخ داده 
اســت. مدیرکل ســتاد مدیریت بحران استان 
اصفهــان تصریح کرد: از میــان 2۶9/9 هکتار 
اراضی سطح اســتان که دچار حریق شده اند، 
47 مــورد آن یعنی ۱9۶/9 هکتــار مربوط به 

مراتع می شود.

»زندان های اصفهان مشکالت زیادی دارد« این 
صحبتی است که استاندار اصفهان برای چندمین 
بار در موضوع زندان ها به آن اشــاره کرده است. 
کمبودها در زندان های اســتان، لیست بلند باال و 
عجیب و غریبی دارد؛ از کمبود نیروی انســانی تا 
نبود امکانات و انباشت زندانی ها از جمله مسائلی 
است که به رغم رسانه ای شــدن چند باره آن اما 
تاکنون راه چاره ای برایش اندیشیده نشده است. 
بر اساس آنچه اسدا... گرجی زاده، مدیرکل اداره 
زندان های اســتان اصفهان گفته است روزانه 24 
نفر به علت جرائم حوزه مواد مخدر به زندان های 
اصفهان وارد می شــوند و 20 درصد از محکومین 
در ایــن حــوزه در زندان های مختلــف پراکنده 
هســتند، هر چند قوه قضاییه تــالش می کند تا 
تعداد زندانیان را کاهش دهد و در این راه به تغییر 
و تحوالت در قوانینی مانند مهریه، چک و ... روی 
آورده اســت؛ اما به نظر نمی رســد این اقدامات 
چندان تاثیری در تعداد قابل توجه زندانیان داشته 
باشــد. اصغر جهانگیری، رییس سازمان زندان ها 
اعالم کرده کــه جمعیت حاضــر در زندان ها، دو 
و نیم برابــر ظرفیت این مکان هاســت. اوضاع در 
اصفهان از این هم وخیم تر اســت، براساس اعالم 
سازمان زندان های استان، ظرفیت زندان مرکزی 
سه برابر اســتاندارد اســت و در حالی که سرانه 
هر زندانی ۱۳/5 متر اســت برای هر زندانی 4/5 
متر ســرانه وجود دارد. نکته بعــدی اینکه بخش 
بزرگــی از این زندانیــان مربوط بــه جرائم مواد 
مخدر هســتند. با توجه به اینکه مواد، جرم غالب 
در زندان های کشور است به نظر نمی رسد کاهش 
تعداد زندانیان به راحتی صورت بگیرد. بر اساس 
آمار کشوری، حدود 70 درصد زندانیان مرتبط با 
مواد مخدر هستند که شامل توزیع کننده، خرده 
فروشــان و معتاد متجاهر می شــوند؛ چرخه ای 
از دســتگیری تا آزادی که همچنــان ادامه دارد 
و با توجه به رشــد فروش و توزیع مواد مخدر در 

کشور به نظر نمی رســد تعداد مجرمان این حوزه 
هم کاهــش قابل توجهی یابد. انباشــت زندانیان 
در مراکــز اصفهان تا نزدیک بــه دو برابر ظرفیت 
هم گزارش شده اســت. وفور اعتیاد در میان این 
مجرمان نیز پس از ورود آنها به زندان هزینه های 
زیادی را به این سازمان تحمیل می کند. از سوی 
دیگر بر اســاس آخرین آمار اعالم شــده استان 
اصفهان بــا ده درصد دارای بیشــترین جمعیت 
زندانیان غیر عمد است. افرادی که بخش بزرگی 
از آنهــا در جریان عفو عمومی رهبــر انقالب آزاد 
شــدند؛ اما حتی ایــن خروجی ها هم نتوانســت 
مشــکالت زندان اصفهان را بر طرف کند. مسئله 

دیگری که رییس امور زندانی های اصفهان هم به 
آن اشاره کرده، مشکالت بهداشتی در زندان های 
اصفهان اســت که عموما به دلیل فرسوده بودن 
تاسیسات و امکانات بهداشتی زندان ها ایجاد شده 
است. این وضعیت در حالی است که پروژه احداث 

زندان جدید در اصفهان همچنــان در پیچ و خم 
دست اندازهای اداری اســت. تامین نشدن زمین 
زندان و مشکالت قانونی در فروش زندان فعلی از 
جمله مشکالتی اســت که تا کنون الینحل مانده 
اســت. تنگناهای بودجه ای و ســرانه زندان های 
کشور دســتگاه قضا را واداشته اســت تا کاهش 
جمعیت این مکان ها را در اولویت کاری خود قرار 
دهد؛ روندی که اگر به خوبی و درستی انجام شود 
می تواند منجر به رواج یافتــن راه های جایگزین 
حبس در کشور شــود و در بســیاری از موارد به 
کاهش آسیب های ناشی از زندانی کردن افراد تازه 

وارد به این محیط ها ختم خواهد شد.

بحران پشت میله های زندان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان گفت: آموزش الزم 
به آمران به معروف و ناهیان از منکر در این استان ارائه شده است 
و همه آنها به وظایف خود آگاهند و حتی یک پرونده قضایی از این 
افراد در دادگاه ها وجود ندارد. حجت االسالم احمد عبداللهی نژاد 
افزود: ارائه آموزش های تخصصی به این افراد را از سال 95 شروع 
کردیم و ساالنه به طور میانگین بین یکهزار تا چهار هزار نفر، این 

آموزش ها را فرا گرفته اند. وی بیان کرد: آموزش های تخصصی امر 
به معروف و نهی از منکر در مساجد، پایگاه های بسیج، حوزه های 
علمیه، نیروی انتظامی و ارتش به صــورت آموزش در فضاهای 
حقیقی و مجازی ارائه شده است. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر اصفهان اظهار داشت: این ستاد تاکنون بیش از ۱20 گسل 
اجتماعی را در استان احصا و اولویت بندی کرده که بعضی از آنها 

با تذکر رفع شده است و بعضی هم نیاز به تدوین قانون در مجلس 
شورای اســالمی و برخی هم به تصمیم گیری در جلسات ستاد 
نیاز دارد که به صورت فصلی برگزار می شــود. به گفته وی، همه 
مردم و مسئوالن باید بر حسب وظیفه دینی و انقالبی خود برای 
پیشگیری از بدی ها و زشتی ها در جامعه، در قبال امر به معروف و 

نهی از منکر احساس مسئولیت و تکلیف کنند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان:
۹۵ درصد تذکرات آمران به معروف و ناهیان منکر در استان موثر واقع شده است

 رییس زندان های استان می گوید وضعیت بهداشتی زندان اصفهان مناسب نیست؛

 حدود ۷۰ درصد زندانیان مرتبط 
با مواد مخدر هستند که شامل 
توزیع کننده، خرده فروشان 

و معتاد متجاهر می شوند

مدیرکل هواشناسی استان:
نقش هواشناسی پیش از وقوع بحران مخاطرات جوی، پررنگ تر است

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان در دومین جلسه کارگروه طوفان و بالیای طبیعی اظهار داشت: در وقوع 
بحران معموال با سه مرحله قبل از وقوع پدیده، حین پدیده و بعد از وقوع پدیده مواجه هستیم که نقش هواشناسی 
به لحاظ برخورداری از تجهیزات تخصصی و ماهیت کاری، قبل از وقوع بحران مشــهودتر است. خورشیدی 
،کارگروه تخصصی طوفان و بالیای جوی هواشناسی را محلی برای احصای انتظارات و درخواست های دیگر 
دستگاه های متولی خواند و افزود: سنجش توانایی هواشناسی استان براساس نیازهای اعالم شده برای تولید 
محصول از درخواست های هواشناسی در استان اصفهان است. وی با اعالم اینکه امروزه نقش و جایگاه هواشناسی 
بر کسی پوشیده نیســت، گفت: مســئولین تصمیم گیر می توانند با اتکا و اعتماد به اطالعات و محصوالت 

هواشناسی از هواشناسی در پیشرفت اهداف در توسعه پایدار کشور بهره ببرند.

ابالغ دادخواست وضمائم
6/132 بدینوسیله به آقاي 1- سیدجوادحسینی ف محمدرضا 2- نعمت اله درویشی  فعاًل 
مجهول المكان ابالغ مي گرددکه خواهان تعاونی ثامن االئمه به وکالت سیدعلی میربد به 
نشاني شهرضا خ شهیدبهشتی طبقه فوقانی داروخانه کیوان دادخواستي به خواسته مطالبه 
مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به این شورا تسلیم  که  بكالسه 98/ 402 
ش2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز چهارشــنبه مورخ  98/7/24  ساعت 45 / 3 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریكي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف 
یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره دوم شــهرضا واخذ نسخه 
ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي 
 رســیدگي فوق نیزدرشــوراي حل اختالف شــماره دوم حقوقي شهرضاحاضرشــوید

واگربعــداً احتیاج به نشــرآگهي باشــد یــک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده 
 روزخواهد بود. م الف: 588433 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــعبه دوم

 حقوقي شهرضا
ابالغ رای

6/133 کالسه پرونده:470/98 ، شماره دادنامه:1005 - 98/05/26 مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: سعادت تاتایی به نشانی: خمینی شهر 
منظریه آســمان5 واحد12 ؛ خوانده: هــادی امیری قهفرخی نشــانی: مجهول المكان 
،خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای ســعادت تاتایی به طرفیت آقای هادی امیری قهفرخی به خواسته 
 مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 619574 - 98/2/25
 عهده بانک ســپه به انضمام خســارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواســت مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 98/5/20 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان 

 و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری مســتنداً به مــواد 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختــالف مصــوب 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به ماده 
2 قانون صــدور چــک و مــواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومــی و انقــالب در امور مدنــی دعــوی خواهــان را ثابــت دانســته و حكم به 
محكومیت خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
 پرداخــت مبلــغ 3/530/000 ریــال بابت خســارات دادرســی و پرداخت خســارت

 تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 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 مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 585716 ایمان بختیاری قاضی 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت 

6/134 شــماره نامه: 139885602006005410 ، تاریخ: 1398/06/12 ، آقای حسین 
قصری فرزند محمود به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالكیت ششدانگ پالک شماره 2319 و 85/2318 واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 251 دفتر 327 امالک ذیل ثبت 
72896 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی مفقود 
شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالكیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 587550  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ رای

6/135 کالسه پرونده:19/98 ،شماره دادنامه:1002 ، تاریخ رسیدگی: 98/06/03 ،مرجع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمد هلیلی ، به نشانی: 
خمینی شهر جوی آباد خ شمس تبریزی کوچه شهید بیاتی بن بست9 ؛ خوانده: رضا درودی 
نشانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه چک1-988941 به مبلغ 46/000/000  ریال 
2-988942 به مبلغ 12/000/000 ریال ،گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواســت خواهان محمد هلیلی بطرفیت خوانده رضا درودی فرزند 
خیراله به خواســته مطالبه مبلغ 58/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 
3448/988941- 97/10/28 و 3448/988941-97/10/28 بــر عهده بانک تجارت 
شعبه کرمان به شماره حساب جاری 2200130408 به انضمام 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 خوانــده دارد و اینكه 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 دادرسی 
مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/815/000 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 محكوم 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: 586480   ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

آگهی تغییرات شــرکت چکاوک داروی آریانا سهامی خاص به 
شماره ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1398/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :صورتهای مالی سال 97 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زواره )591261(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 111 و شناسه ملی 14003629934 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی سال97 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )591259(

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد و توزیــع صبــا مــرغ 
 نمونــه اردســتان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 691 

و شناسه ملی 10860406104
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1398/04/25 صورت های مالی سال97 تصویب شد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان 

)591257(

روابط عمومی شهرداری گز برخوار 

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گز برخوار در نظر دارد 

1( اجرای فــاز اول پنل هــای خورشــیدی ۱40 کیلــو وات در بام 
مستحدثات خود به مســاحت حدود ۱500 متر مربع واقع در سقف 
ساختمان غسالخانه، آرامستان و ساختمان و ورزشگاه کوثر با حداقل 

سهم شهرداری ۱2 کیلو وات
2( اجرا و واگذاری فضای تبلیغاتی ســطح شــهر به مــدت 78 ماه 
 شمســی )۶ ماه دوره ســاخت و نصب و 72 ماه زمان بهــره برداری

 زمان بندی شده(

را از طریق مزایده عمومی واگذار نمایــد. متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اســناد و مدارک مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه 
۱۳98/0۶/28 به دبیرخانه شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنا 
اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی 

www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. 
همچنین امور مالی شــهرداری با شــماره تلفن 0۳۱-4572۱9۶۱ 
داخلی ۱20 در ســاعات اداری آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی 

می باشد.
م الف:586665

نوبت دوم

پریسا سعادت
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 آزادی پیش از موعد
 2 فوتبالیست ملی پوش از زندان

آلکساندر کوکورین و پاول مامائف، دو فوتبالیست 
روس که مدتی اســت 
در زنــدان حضــور 
دارنــد بــه زودی 
آزاد خواهند شد. 
ایــن دو بازیکن در 
اکتبر ۲۰۱۸ یک فرد 
در وزارت بازرگانی را با 
صندلی مورد حمله قرار دادند و در ادامه یک راننده 
را مورد ضرب و شــتم قرار دادند. دادگاه آنها را به 
دلیل اوباشی گری مجرم شــناخت و کوکورین و 
مامائف را به ترتیب به ۱۸ و ۱۷ ماه حبس محکوم 
کرد. این دو بازیکن در نهایت در ماه می ۲۰۱۹ روانه 
زندان شدند. اکنون دادگاه بلگورود روسیه اعالم 
کرده که به دنبال درخواست تجدید نظر موفق، با 
درخواست آزادی پیش از موعد آنها موافقت شد و 
این دو بازیکن تا پایان ماه جاری میالدی از زندان 

آزاد خواهند شد.

تایید خبر نگران کننده توسط رییس 
باشگاه بارسلونا:

»مسی« می تواند از بارسا برود
جوزپ ماریا بارتومئو، رییس باشــگاه بارســلونا، 
در مصاحبه با تلویزیون 
ایــن باشــگاه تایید 
کــرد کــه لیونل 
مسی می تواند در 
تابستان آینده این 
باشگاه را ترک کند.
به تازگی نشــریه آل 
پائیس فاش کرد براســاس بندی کــه در قرارداد 
مسی با بارســا وجود دارد، او می تواند در پایان هر 
فصل از این باشگاه جدا شود؛ مسئله ای که نگرانی 
هواداران این باشــگاه را به همراه داشــت. اکنون 
بارتومئو تایید کرد که ستاره آرژانتینی ممکن است 
در تابستان ۲۰۲۰ نوکمپ را ترک کند.  او به بارسا 
تی وی گفت: »مسی دو سال پیش قرارداد جدیدی 
امضا کرد و برای چهار ســال قراردادش را تمدید 
کرد. او پیش از فصل ۲۱-۲۰۲۰ می تواند بارسا را 
ترک کند، از فوتبال بازنشسته شود یا هرجایی که 

دوست دارد بازی کند.«

هشدار بزرگ PSG به بارسلونا 
در مورد رئال مادرید!

در جریان مذاکرات بارســلونا و پاری سن ژرمن، 
برنامه هــای آتــی رئال 
مادرید به گوش آبی 
اناری ها رســیده 
چه  گر ا . ســت ا
رئال مادریــد نیز 
در تابســتان امسال 
خواهــان خرید نیمار 
بود؛ اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که بارسلونا 
شانس بیشتری دارد و حاال نشریه اسپورت جزییات 
جالبی از مذاکرات بارســا و پاری سن ژرمن فاش 
کرده اســت.نام بردن از رئال مادریــد در جریان 
مذاکرات مربوط احتمال جذب دیگر ستاره بزرگ 
تیم فرانســوی، یعنی کیلیان امباپه بود. اسپورت 
مدعی شد که PSG به بارسا نسبت به عالقه رئال 
مادرید به کیلیان امباپه هشــدار داد و مدعی شد 
که آنها اطمینان دارند در تابســتان سال ۲۰۲۰، 
فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال مادرید حرکت 
بزرگ خود برای خرید امباپه را انجام خواهد داد. 
کیلیان امباپه، هدف شماره یک زین الدین زیدان 
حتی باالتر از پل پوگباست و این اتفاق تا حدودی 
توضیح می دهد که چرا رئال مادرید تصمیم گرفت 
تا پایان مذاکرات، احتمال جذب نیمار را دنبال کند.

لواندوفسکی: 
 شادی گلم

 مربوط به دخترم می شود
مهاجــم لهســتانی باواریایی هــا فــاش کرد که 
شــادی گلش مربوط به 
دخترش می شــود؛ 
امــا جزییاتی از آن 
ارائــه نداد.روبرت 
لواندوفســکی که 
در زمــان حضورش 
در بوروسیا دورتموند 
۱۰3 گل در تمامی رقابت ها به ثمر رســانده بود، 
اکنون تنها به دو گل دیگر نیاز دارد تا شمار گل های 
زده خود با پیراهن بایرن مونیخ در تمامی رقابت ها 
را به عدد ۲۰۰ برساند. این مهاجم 3۱ ساله پس از 
هر باز گلزنی اش شادی گل خاصی انجام می دهد 
که ترجیح می دهد جزییاتی از شادی گلش را فاش 
نکند. مهاجم لهســتانی باواریایی ها درباره شادی 
گلش گفت: این شادی گل چیزی است که مربوط 
به دخترم، کالرا می شود و نمی خواهم وارد جزییات 
آن شوم چون یک راز کوچک است. می خواهم نشان 

دهم که خانواده ام همیشه پشت من هستند.

»علیرضافغانی«بهاسترالیامهاجرتمیکند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مهدی تاج:
  عذرخواهی» بیرانوند« 
بهتر از تنبیه کردن اوست

رییس فدراسیون فوتبال که با برنامه سالم صبح بخیر 
صحبت می کرد، درباره شکایت باشگاه تراکتورسازی 
از حرکتی که بیرانوند به تماشاگران تراکتور نشان 
داده، گفت: آقای بیرانوند مصاحبه ای کرد و باشگاه 
پرسپولیس هم اطالعیه ای داد و اعالم کرد حرکت 
او با منظــور نبوده و عذرخواهی کــرده  که همین 
عذرخواهی بهتر از تنبیه کردن اســت. مهدی تاج 
ادامه داد: بیرانوند یک هفته محروم بوده، بنابراین 
برخوردها گزینشی نیست و منطقی رفتار می شود. 
من خودم هم عذرخواهی می کنم و معنقدم نباید این 
اتفاقات رخ دهد. مردم عالقه ای به این حرف ها ندارند 
و دل شــان می خواهد از فوتبال لذت ببرند و نباید 
فوتبال را به جایی رساند که مردم از آن دلزده شوند.

 »علیرضا فغانی«
 به استرالیا مهاجرت می کند

علیرضا فغانی پس از افتخــارات متعددی که در 
داوری برای کشــورمان در رقابت های مختلف 
به دست آورد، این روزها با فشــارهای زیادی از 
ســوی هواداران تیم های ایران روبه رو شده و هر 
مربی یا هواداری در صــورت ناکامی، قضاوت او 
را زیر ســوال می برند. فغانی، در بازی هفته دوم 
لیگ برتر امسال در بازی استقالل و فوالد آخرین 
قضاوت خود را انجام داد که در پایان این بازی از 
سوی هواداران استقالل به دلیل وقت های اضافه 
مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این داور مطرح پس 
از برخی از مســائل رخ داده در نهایت تصمیم به 
مهاجرت از ایران گرفت و تا چند روز دیگر همراه 
با خانواده اش راهی کشور استرالیا خواهد شد تا 

زندگی خود را در این کشور پهناور ادامه دهد.

 افشای جنگ »استراماچونی«
 با فدراسیون ایران

سرمربی ایتالیایی استقالل به حکم کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال ایران واکنش نشان داد. سایت 
مدیاست ایتالیا در گزارشی به ماجرای توبیخ کتبی 
آندره آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی استقالل به 
خاطر رفتار غیرحرفه ای پرداخته اســت. مدیاست 
در این گزارش آورده اســت: در حال حاضر جنگ 
بین استراماچونی و فدراسیون فوتبال ایران آشکار 
شــده که به خاطر رای اخیر کمیته انضباطی این 

فدراسیون است.
استراماچونی در رابطه با این حکم گفت: هیچ حکمی 
تاکنون به من ابالغ نشده است. نه تنها این کار انجام 
نشــده بلکه فرآیند انضباطی که انجام شده، حق 

ابتدایی من برای دفاع از خودم را نقض کرده است. 

 اختالف شدید »برانکو« 
با سعودی ها علنی شد

مدیر باشگاه االهلی اعتراف کرد که با سرمربی کروات 
خود مشکالتی دارند.به نظر می رسد اختالف برانکو با 
مدیران باشگاه االهلی عربستان به صورت جدی است 
و شایعات مطرح شده به واقعیت نزدیک است. ماجد 
الطویرقی، مدیر باشگاه االهلی درباره این شایعات در 
مصاحبه با نشریه »الریاضیه« گفت: نمی توانم این 
موضوع را انکار کنم ما اختالفاتی با برانکو داریم؛ اما 
این اختالف در حدی نیست که باعث نزاع و درگیری 
شود. برانکو بعد از ۴ سال مربیگری در پرسپولیس 3 
ماه پیش هدایت االهلی عربستان را برعهده گرفت، 
ولی عدم کسب نتایج مناسب در ابتدای راه سرمربی 

کروات را با سعودی ها دچار مشکل کرده است.

 توپ های لیگ برتر
 تغییر نمی کند

 با شروع رقابت های لیگ برتر نوزدهم، انتقادهای 
زیادی از توپ های مورد استفاده در این رقابت ها از 
سوی بازیکنان و مربیان تیم ها مطرح شد. بسیاری 
از فوتبالیست ها و اعضای کادرفنی تیم ها اعتقاد 
دارند توپ های ساخته شده توسط شرکت دربی 
استار نسبت به سال گذشته از کیفیت پایین تری 
برخوردار هستند که این موضوع روی بازی آنها 
تاثیر می گذارد. در این خصوص نقدهای زیادی 
مطرح شــد و مهدی تاج قول داد در صورتی که 
این توپ ها کیفیت الزم را نداشــته باشند، برای 
تغییر آنها اقدام کند. در این خصوص اما مسئوالن 
سازمان لیگ و به خصوص صادق درودگر، مسئول 
کمیته اقتصــادی این ســازمان از روز اول روی 
باکیفیت بودن توپ ها تاکید داشت و حاال نیز به 
عنوان مسئول بررسی کیفیت این توپ ها تاکید 
کرده که تا پایان مسابقات از این محصول شرکت 

دربی استار استفاده خواهد شد.

در حاشیه

تیم ملی فوتبال کشــورمان در حالی در اولین دیدار 
از مرحله مقدماتی رقابت هــای انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ در قاره آســیا روز سه شــنبه مقابل تیم ملی 
هنگ کنگ قرار می گیرد که این بازی، اولین حضور 
رسمی مارک ویلموتس روی نیمکت این تیم است. 
تیم ویلموتس تاکنون دو دیدار دوستانه داشته و در 
بازی با هنگ کنگ برای اولیــن بار در یک تورنمنت 
رسمی به میدان خواهد رفت تا کار سخت و طوالنی 
خود را برای رسیدن به جام جهانی آغاز کند. تیم ملی 
فوتبال ایران که یازدهمین حضور خود در رقابت های 
انتخابی جام جهانی را پشت ســر می گذراند در این 
دوره از مســابقات با تیم های ملی عــراق، کامبوج و 
هنگ کنگ هم گروه شــده که بر مبنای رده بندی 
فیفا این گروه، سخت ترین گروه انتخابی جام جهانی 
در قاره آسیاست. شــاگردان ویلموتس در شرایطی 
در اولین دیــدار خود مقابل تیــم هنگ کنگ صف 
آرایی می کنند که آنها در اولیــن روز این رقابت ها با 
قرعه استراحت روبه رو شدند. اولین روز این دوره از 
مسابقات در گروه C روز پنجشنبه با برگزاری دیدار 
تیم های عراق و بحرین و کامبوج و هنگ کنگ آغاز 

شد که هر دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید تا 
نتایج اولین روز به نفع تیم ملی ایران رقم بخورد. در 
هفته دوم این بازی ها، تیم ملی عراق به اســتراحت 
خواهد پرداخت. بازی هــای هفته دوم مقدماتی جام 
جهانی و جام ملت ها روز ســه شنبه آغاز می شود که 
در گروه سوم این بازی ها در ابتدا از ساعت ۱6 به وقت 
محلی، کامبوجی هــا از تیم ملی بحریــن پذیرایی 
می کنند و از ســاعت ۱6:3۰ تیم ملی هنگ کنگ به 
دیدار تیم ملی ایران می رود. شاگردان ویلموتس که 
سابقه چهار دوره حضور در رقابت های جام جهانی را 
در کارنامه می بینند امیدوارند بــا پیروزی در اولین 
گام خود از مرحلــه مقدماتی رقابت هــای انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۰ قطر خط و نشان جدی برای رقبا 
بکشند. ایران در حال حاضر رتبه ۲۲ جهان و اول آسیا 
را در اختیار دارد و هنگ کنــگ در رتبه ۱3۹ جهان 

قرار گرفته است.
بلیت 270 هزاری دیــدار تیم ملی ایران-

 هنگ کنگ
تیم ملی ایــران در دو دوره گذشــته از این رقابت ها 
که کارلــوس کــی روش را روی نیمکــت تیم خود 
می دید توانســته بود جواز حضور در رقابت های جام 
جهانی را به دســت آورد و حاال هم با سرمربی گری 

بلژیکی خود به دنبال ســومین حضــور متولی خود 
در عرصه مهم ترین رقابت های فوتبالی جهان است. 
فوتبالیســت های ایرانی در حالی اولین دیدار خود را 
در هنگ کنگ برگزار می کنند که در هفته های اخیر 
اعتراضات گسترده زیادی در این کشور رخ داده است 
و حتی به ورزشــگاه های این کشور نیز کشیده شده، 
موضوعی که موجب شــد تا ایران درخواست تغییر 
مکان این دیدار و انجام بــازی در زمین بی طرف را 
ارائه کند؛ اما این موضوع با موافقت فیفا روبه رو نشد. 
فدراسیون فوتبال هنگ کنگ قیمت بلیت بازی تیم 
ملی کشــورش با تیم ملی ایران را ۱5۰ تا ۱۸۰ دالر 
هنگ کنــگ، مبلغی بین ۲۴۰ تــا ۲۷۰ هزار تومان  
تعیین کرده کــه البته این قیمت برای ســالمندان 
و دانشــجویان 3۰ دالر یعنی چیزی نزدیک به ۴5 
هزار تومان در نظر گرفته شــده است. هم چنین این 
فدراسیون بسته ویژه ای برای همه مسابقات خانگی 
هنگ کنگ در نظر گرفته است. آنها می توانند بلیت 
بازی با کامبوج، ایــران، بحرین و عراق را با 6۰۰ دالر 

یعنی نزدیک به ۷۴۰ هزار تومان خریداری کنند.
ترکیــب احتمالی ایران مقابــل تیم ملی 

هنگ کنگ
تیم ایران در این دیدار بــه احتمال فراوان از بیرانوند 

در درون دروازه بهره می برد، مگــر اینکه ویلموتس 
بخواهد دو دروازه بان دیگرش را محک بزند. در دفاع 
میانی دو نفر از بین پورعلی گنجی و مجید حسینی 
و کنعانی زادگان در ترکیب قرار خواهند گرفت و در 
دفاع راست از میان رامین رضاییان و وریا غفوری یکی 
در دفاع راست خواهد ایســتاد. در سمت چپ دفاع، 
میالد محمدی و احسان حاج صفی گزینه های سمت 
چپ خط دفاع هستند و شاید فرصت به نادری جوان 
نیز برسد تا در این دیدار مورد امتحان واقع شود. در 
خط هافبک و در پســت هافبک دفاعی با نبود سعید 
عزت الهی رقابت در این پســت بســیار زیاد است و 
گزینه های متعددی را برای این پست می شود در نظر 
گرفت. از حاج صفی و ابراهیمــی گرفته تا نورالهی و 
علی کریمی و حتی مسعود شجاعی که طی سال های 
اخیر در این پست بازی می کند. در نوک خط حمله 
سردارآزمون احتماال بازی می کند. پشت سر او امیری، 
دژاگه، ترابی، جهانبخش و حتی کریم انصاری فرد از 
گزینه های پســت وینگر و هافبک هجومی هستند. 
مهــدی طارمی هم کــه در دو هفتــه ابتدایی لیگ 
پرتغال درخشان ظاهر شد به دلیل مصدومیت قادر 

همراهی  تیم ما در این دیدار نیست.به 

  عکس روز

 حمایت امام جمعه انزلی از واگذاری ملوان
 به پژمان نوری و مازیار زارع

مازیار زارع و پژمان نوری، دو بازیکن باسابقه و پیشین تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با ارسال 
نامه ای به مسئوالن استان گیالن، درخواست کردند که مدیریت باشگاه به آنها واگذار شود. 
محمد احمدزاده، سرمربی پیشــین ملوان و پژمان نوری در همین راستا دیداری با حجت 
االسالم والمسلمین سیدعبدالجواد شمس الدین، امام جمعه شهرستان انزلی داشتند که او 
هم از اقدامات اخیر پیشکسوتان باشگاه ملوان برای در اختیار گرفتن این باشگاه حمایت کرد.

فرزاد حاتمی، باشگاه استقالل را هم محکوم کرد
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه 
اعالم کرد.با توجه به شکایت مجید جاللی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه 
دادرســی با اعالم نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.همچنین براساس رای صادر شده 
در پرونده شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه استقالل تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال 
اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. در خصوص هزینه دادرسی با اعالم نظر به عدم مطالبه، کمیته 
با تکلیفی مواجه نیست.حاتمی در حالی باشگاه اســتقالل را محکوم به پرداخت مطالبات خود کرد که 
حدود ۱۰ روز قبل نیز باشگاه پرسپولیس را به پرداخت دو میلیارد ریال بابت مطالباتش محکوم کرده بود.

پیشنهاد واگذاری استقالل به »زنوزی« تکذیب شد
ادعای مالک باشگاه تراکتور درباره پیشنهاد مالکیت و مدیرعاملی باشگاه استقالل به او تکذیب شد.محمدرضا 
زنوزی که روز جمعه به استودیوی برنامه ورزش و مردم رفته بود در بخشی از صحبت هایش مدعی شد: »در 
زمان ریاست آقای ســعیدلو به من مدیریت و مالکیت باشگاه استقالل پیشنهاد شــد که آن را نپذیرفتم. در 
آن موقع تیم گسترش فوالد تبریز را داشتم و همیشــه اولویت اول و آخرم تراکتور بود و می خواستم از تیم 
شهر خودم کار را آغاز کنم.« زنوزی، در حالی این ادعا را مطرح کرده که مسئوالن وقت سازمان تربیت بدنی 
حرف های او را رد کرده اند. روزنامه فرهیختگان از قول یکی از مدیران وقت سازمان تربیت بدنی نوشته: »آن 
زمان که بحث واگذاری مطرح بود حسین هدایتی تالش زیادی داشت تا مالک پرسپولیس شود و چندین بار 

به سازمان آمد و درنهایت هم موفق نشد ؛ اما صحبتی از زنوزی نبود.«

نامه انصاری فرد برای بازگشت برانکو!
 مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس برخالف مدیران قبلی که منتظر شــکایت بازیکن یا مربی خارجی 
می ماندند تا بعد از آن برای پرداخت مطالبات شان اقدام کنند با ارسال نامه ای به برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
سابق این باشــگاه اعالم کرد که هر زمان او صالح بداند، آماده مذاکره مستقیم برای توافق جهت پرداخت 
مطالبات هستند. البته اواخر تیرماه سال جاری بعد از اینکه مسئوالن وقت باشگاه پرسپولیس با وکیل برانکو 
بر سر مسائل مالی به توافق نرسیدند، این مربی کروات به همراه دستیاران خود از این باشگاه به فیفا شکایت 
کرد و ایگور پانادیچ، مربی دروازه بان های سابق پرسپولیس این خبر را تایید کرد. با وجود شکایت برانکو و 
دستیارانش از پرسپولیس، مدیرعامل سابق باشگاه واکنش خاصی به موضوع نشان نداد و به نظر می رسید 
داستان برانکو هم مثل پرونده های قطور خارجی های پرسپولیس مثل ژوزه مانوئل، وقت و هزینه زیادی از 
باشگاه بگیرد. با حضور مدیرعامل جدید این نگرانی حتی بیشتر شد چراکه طبق روال گذشته مدیر جدید 
به امور جاری اهتمام بیشتری می ورزید و مسائلی چون طلب مربیان و بازیکنان سابق تا زمانی که به حکم و 
اولتیماتوم نمی رسید اهمیت زیادی نداشت؛ اما انصاری فرد در همین ابتدای کار تصمیم گرفت جلوی تکرار 
داستان ژوزه مانوئل، سرمربی سابق و پرتغالی پرسپولیس را بگیرد و اجازه ندهد پرونده قطور دیگری این بار 
برای برانکو و دستیارانش علیه پرسپولیس باز شود. انصاری فرد، نامه ای در این باره برای برانکو ارسال کرد 
تا بتواند با او برای پرداخت مطالباتش به توافق برسد. در این نامه از سوی باشگاه پرسپولیس به برانکو گفته 
شده که آمادگی مذاکره و مصالحه برای پرداخت مطالبات او وجود دارد و هر زمان صالح بداند، مسئوالن این 
باشگاه آماده مذاکره مستقیم با برانکو در دبی یا استانبول هستند. این نامه برای برانکو ایمیل شده و مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس منتظر پاسخ سرمربی سابق خود هستند. با توجه به اینکه برانکو از بی تفاوتی مسئوالن 
سابق باشگاه نسبت به حق و حقوقش بیشتر از پرداخت نشدن آن شاکی بود و حتی به صراحت عنوان کرده 
بود که عرب، باعث جدایی او از پرسپولیس شده این احتمال وجود دارد که با پالس مثبت مدیریت جدید 
باشگاه از موضع تند و شکایتش کوتاه بیاید و سر میز مذاکره مشکل مالی اش با پرسپولیس را حل کند.

رییس هیئت بولینگ و بیلیارد اســتان اصفهان گفت: مجمع سالیانه 
هیئت های کشــور در خرداد ماه برگزار و هیئت بولینــگ و بیلیارد 
اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفت که نسبت به سال گذشته ۱۰ پله 
صعود داشته ایم. مسعود داوودی، در خصوص آخرین وضعیت بولینگ 
و بیلیارد استان اصفهان اظهار داشت: مجمع سالیانه هیئت های کشور 

در خرداد ماه برگزار شد و هیئت بولینگ و بیلیارد اصفهان در رتبه سوم 
کشور قرار گرفت که نسبت به سال گذشــته ۱۰ پله صعود داشته ایم. 
رییس هیئت بولینــگ و بیلیارد اســتان اصفهان افــزود: طبق نظر 
فدراسیون و طرح اداره کل ورزش و جوانان در حال برگزاری دوره های 
استعدادیابی هستیم، امسال در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر 
دو نوجوان ۱3 و ۱۴ ســاله اصفهانی وارد نیمه نهایی مسابقات شدند.

وی در خصوص کمبود باشــگاه بولینگ و بیلیارد بیان کرد: در سطح 
استان کمبود باشگاه بیلیارد نداریم؛ اما باشگاه بولینگ به دلیل افزایش 

تحریم ها و نبود امکانات اولیه در سطح استان کم است.داوودی تصریح 
کرد: بازی های مقدماتی اسنوکر و پاکر بیلیارد در اصفهان برگزار شد 
که 3 نفر از اســتان اصفهان جواز حضور به مسابقات نهایی را به دست 
آوردند؛ همچنین لیگ بانوان از ۲5 شــهریور به میزبانی اصفهان آغاز 
می شود. رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان در مورد لیگ 
بولینگ عنوان کرد: لیگ به صورت دوره ای در چهار اســتان گیالن، 
فارس، تهران و اصفهان برگزار می شــود و اصفهان در آبان ماه میزبان 

مسابقات خواهد بود.

 هیئت بولینگ و بیلیارد اصفهان
 در رتبه سوم کشور قرار گرفت

سمیه مصور

 آغاز رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 برای ملی پوشان ایرانی؛

شاگردانویلموتسبهدنبالشروعمقتدرانه
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 نشســتی با عنوان »کارآفرینی اجتماعی«شــامگاه پنجشنبه 14 
شهریورماه به همت گروه مسئولیت اجتماعی همخیر و با همکاری 
خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار شد. 
کارآفرینــی اجتماعــی به نوعــی کارآفرینی اطالق می شــود که 
ســرمایه گذار به دنبال سود شــخصی نبوده و منفعت اجتماعی را 
ســرلوحه کار خود قرار دهد. در این نوع کارآفرینی خالقیت حرف 
اول را می زند؛ جامعه ای که از کارآفرینان اجتماعی با حس مسئولیت 
اجتماعی برخوردار اســت به طور قطع با نیازمنــدان کمتر و تورم 

پایین تری روبه رو خواهد بود. 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این 
زمینه گام هایی برداشــته و برنامه جامعی برای آموزش شهروندان 
تدوین کرده که برگزاری دوره های آموزشــی با محتوای مهندسی 
خالقیت یکی از این برنامه هاســت. خالقیت قابل مهندسی کردن 
و آموزش دادن اســت؛ لذا در این دوره های آموزشی شهروندان یاد 
می گیرند خالقیت خود را مهندسی کنند تا شهری ثروتمند و پر رونق 
داشته باشــند. همچنین می آموزند که در کنار مهندسی خالقیت، 
چطور از مالکیت فکری خود صیانت کننــد. از دیگر اقدامات انجام 
شده، برگزاری نشست کارآفرینی اجتماعی به همت گروه مسئولیت 
اجتماعی همخیــر و با همکاری خانه جوان وابســته به ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بود. در این نشست 

وحید رجب لو، جوان 32 ســاله توانخواه و بنیان گذار استارت آپ » 
توانی تو« و سمیرا علی پور موســی آبادی دختر 30 ساله توانخواه 
مبتال به بیماری SMA نوع 2 نویسنده کتاب » طنین آغاز« به عنوان 

مهمانان ویژه برنامه به اصفهان دعوت شده بودند. 

رجب لو، در این نشست با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی باید یک 
مشــکلی از جامعه ما را حل کند، گفت: اگر افراد به دنبال ثروتمند 
شدن هســتند، به دنبال کارآفرینی بروند ولی اگر به دنبال منافع 
مادی کم اما قدرت اجتماعی باال هســتند از کارآفرینی اجتماعی 

شــروع کنند. وی افزود: من به دلیل مشــکل معلولیتی که داشتم 
تنها تا ســوم راهنمایی درس خوانــدم و علم امروزم را به واســطه 
تجارب زندگی خودم کسب کردم. رجب لو، با بیان اینکه استارت آپ 
» توانی تو« برای نخســتین بار در کشــور دســترس پذیری را به 
کارآفرینی ربط داد، افزود: در این راســتا، افراد دارای تخصص که 
تمایل دارند خود را در فضای کسب و کار مجازی و اینترنتی معرفی 
می کنند تا افرادی چون معلوالن یا کســانی که امکان دسترسی به 
دوره ها، تخصص ها و خدمــات را ندارند، بتوانند از این طریق به آنها 
دسترســی یابند و از طریق اســتارت آپ » توانی تو« نیازهای خود 
اعم از آموزش، خرید، بهداشت، اشــتغال یا سفر را تامین کنند. وی 
با بیان اینکه در مجموع، دســترس پذیری در ســه دسته فیزیکی، 
 مجازی و تلفیقی تقسیم می شــود، خاطرنشان کرد: در استارت آپ

 » توانی تو« فرد خدمات گیرنده، درخواست خود را به خدمات دهنده 
ارائه داده و آنها پس از ســاعتی با وی تماس می گیرنــد و نیاز او را 
برطرف می کنند. سمیرا علی پور نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: 
مهم ترین تجربه زندگی من این اســت که قبل از اینکه منتظر یک 
ناجی باشم باید خودم به خودم کمک کنم. وی افزود: گاهی به این 
فکر می کنم که اگر روزی بتوانم راه بروم، چه می شــود، با پاهایم به 
کجا قدم می گذارم، مبادا قدم در مسیری اشتباه بگذارم؟! در نهایت 
به این نتیجه می رســم که فعال شرایط من این اســت و باید با این 

شرایط، تالش کنم تا بهترین باشم.

 در نشستی با عنوان »کارآفرینی اجتماعی« مطرح شد:

خالقیت، قابل مهندسی کردن و آموزش دادن است

مردموعزادارانهمکاریکنند،ترافیکایجادنمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 یادداشت

فرهنگ سازی در استفاده از 
 حمل و نقل عمومی

 مورد توجه قرار بگیرد
تکمیل و راه اندازی شبکه قطار شهری، فرهنگ 
سازی در استفاده از حمل و نقل عمومی و گسترش 
اســتفاده از حمل و نقل پاک از جمله خودروها و 
موتورهای الکتریکی، دوچرخه ســواری و پیاده 
روی از جمله دغدغه های اصلی مدیریت شهری 
کالن شهر اصفهان اســت و در حال حاضر تالش 
بسیاری برای ایجاد زیرســاخت های الزم در این 
زمینه و فراهم کردن آرامش و امنیت شهروندان 
به عمل آمده است. اعتقاد مدیریت شهری اصفهان 
بر این اســت که با افزایش تنوع و ایجاد جذابیت 
بیشــتر حمل و نقل عمومی در بین شهروندان 
می توان در استفاده بیشتر از این شبکه، تاثیرگذار 
بود. رویکرد مدیریت شهری نســبت به توسعه 
مسیرهای دوچرخه سواری و ایجاد پیاده راه ها به 
عنوان یک مدل حمل و نقل پاک این است که هم 
مانع افزایش آلودگی هوا شود و هم از بیشتر شدن 
ترافیک شهری جلوگیری کند. توجه به فرهنگ 
سازی در استفاده از حمل و نقل عمومی و تشویق 
مردم برای اســتفاده از دوچرخه و پیاده روی، از 
اهمیت بسیاری برخودار است که برنامه ریزی های 
فرهنگی در این راستا باید جزو اولویت مدیریت 
شهری درتمام کالن شــهر ها باشد. می دانیم که 
فرهنگ ســازی یک روزه به وقوع نمی پیوندد و 
ممکن است سال ها به طول بیانجامد؛ اما باید بر این 
نکته توجه کنیم که در این زمینه هیچگاه نباید به 
دنبال کارهای نمایشی و ظاهری باشیم و تا رسیدن 
به نتایج مورد نظر از هیچ تالشی فروگذار نکنیم. 
باید سهم شهرداری ها از جرائم به صورت مستقیم 
و کامل واریز شــود زیرا هزینه نگهداری و توسعه 
شــبکه نظارتی با توجه به افزایش قیمت دالر در 
سال های اخیر چندین برابر شده و امکان تامین 

این هزینه ها برای شهرداری وجود ندارد.

رییس اداره تعاون روستایی شهرستان 
اردستان مطرح کرد:

وجود 11 شرکت تعاونی 
کشاورزی تخصصی در اردستان 
رییــس اداره تعاون 

روستایی شهرستان علی دهقانان زواره
اردستان، به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در 
نشســت با خبرنگاران گفت: شبکه روستایی و 
کشاورزی اردستان با 11 هزار و 904 نفر عضو و 
ســرمایه ای بالغ بر 22 میلیارد و 431 میلیون 
ریال فعالیت می کند. عبدالرضــا عابدان زاده 
افزود: شرکت تعاونی صنفی نیز با چهار هزار و 
819 نفر بهره برداران بخش کشاورزی در حال 
فعالیت بوده و تاکنون تعداد 5210 پروانه صادر 
کرده اســت. وی اضافه کرد: در شهرســتان 4 
شرکت تعاونی روستایی شامل؛ کویر زواره، مهر، 
خیام و بهار در دهستان های گرمسیر، برزاوند، 
علیا، همبرات و کچو فعالیت دارند. رییس اداره 
تعاون روســتایی اردســتان تصریح کرد: این 
اتحادیه هــا در مجموع 8812 نفــر عضو با 9 
میلیارد و 240 میلیون ریال سرمایه و ذخیره 3 
میلیارد و 427 میلیون ریال و اتحادیه با سرمایه 
8 میلیــارد و 927 میلیون ریــال و ذخیره 2 
میلیارد و 86 میلیون ریال مشغول به کار است. 
عابدان زاده تشــریح کرد: 11 شرکت تعاونی 
کشاورزی تخصصی نیز در شهرستان وجود دارد 
که در زمینــه دام، طیور، مرتع و کشــاورزی 
فعالیت می کنند. وی بــا اعالم عملکرد 5 ماهه 
سال جاری تعاون روستایی گفت: در این مدت 
مقدار 1870 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
خریداری و به سیلوی کاشان تحویل و وجه آن 
به کشاورزان پرداخت شده است. اردستان جزو 
اولین شهرهای استان اســت که گندم تحویل 
ســیلو داده که این مقــدار گندم نســبت به 
سال های گذشــته به دلیل خشکسالی کاهش 

زیادی داشته است.

فرماندار اصفهان عنوان کرد:
لزوم بازگرداندن نخاله های 

ساختمانی به چرخه تولید
معاون اســتاندار و فرماندار اصفهــان در پنجمین 
نشست کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
شهرســتان، با تاکید بر لزوم بازگرداندن نخاله های 
ساختمانی به چرخه تولید، عنوان کرد: اداره حفاظت 
از محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان نسبت 
به جانمایی کردن مکان هایی جهــت بازگرداندن 
نخاله های ســاختمانی به چرخه تولید اقدام کنند. 
حسین سیستانی تاکید کرد: کمیته ای مستقل با 
محوریت بخشداران و با مشارکت نیروی انتظامی، 
راهور، دادستانی، دامپزشکی و مراکز بهداشت 1 و 
2 جهت تبیین راهکارهای مقابله با حمل نخاله ها 
و کودهای دامی که به صــورت غیرمتعارف حمل 
می شوند، تشــکیل شــود. وی، فرآوری کودهای 
دامی را نیز بســیار حائز اهمیت دانســت و افزود: 
بخشداران نســبت به انجام هماهنگی های الزم با 
تعاونــی دهیاری ها و شــهرداری ها جهت فرآوری 

کودهای دامی، اقدام کنند.

شهردار اصفهان:
مردم و عزاداران همکاری 

کنند، ترافیک ایجاد نمی شود
شــهردار اصفهان در گفت و گو با برنامه »ســالم 
اصفهان« اظهار داشــت: این ایام و شــب ها مردم 
به عزاداری مشــغول اند به همین دلیل شهرداری 
تمام تــالش خــود را به کار بــرده تا عــزاداران و 
هیئت ها راحت تــر تردد کننــد و انتظــار داریم 
همه با هم همکاری کنند تا ترددهــای این روزها 
 بــرای عابــران و خودروها مشــکل ایجــاد نکند.
 قــدرت ا... نوروزی با بیــان اینکــه دو هفته قبل 
شورای معاونین شــهرداری اصفهان را در منطقه 
15 برگزار کردیم و هفته گذشــته این شــورا را در 
منطقه 10 تشــکیل دادیم، اظهار کرد: بخشــی از 
دستور این جلسه به موضوعاتی اختصاص داشت که 
شهرداری این منطقه پیشنهاد داده بود. وی ادامه 
داد: تالشگران مردم در این منطقه برای خدمت به 
شهروندان و عمران شهری همه جانبه در حال کار 
و تالش هستند و با توجه به بررسی ها از این منطقه 
امیدوارم بــه زودی، چندین پروژه شــامل احداث 
خیابان، ورزشگاه، فرهنگســرا و... که از سال های 

گذشته شروع شده،  افتتاح شود. 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی استان:

 راه نجات اصفهان
 نگاه به صنعت سبز است

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان در یکی از سلسله نشست های هم 
اندیشی طرح »اصفهان 2020، شهر گردشگری، 
هنر و میــراث فرهنگــی«، گفت: شــاید پروژه 
»اصفهان 2020م ققنــوس وار بتواند اصفهان را 
نجات دهد. پیش از اینکه چهره شهر صنعتی شود، 
اصفهان کامال هنری و کمربند ســبزی در میان 
ایران بود. راه نجات اصفهان نگاه به صنعت ســبز 
است که گردشگری و هنر یکی از زیرمجموعه های 
آن است. جعفر جعفرصالحی تاکید کرد: مدیران و 
هنرمندان، همه در قبال این طرح مسئول هستیم. 
هنرمندان باید به »اصفهــان 2020« از دریچه و 
منظر هنری نگاه کنند. بی شک این طرح می تواند 
نقطه آغازی برای داشــته هایی باشــد که امروز 
نداریم. وی افزود: در »اصفهان 2020« خانه های 
صنایع دستی را در محله های مختلف شهر خواهیم 
داشت. قابلیت تاســیس خانه صنایع دستی دائم 
اصفهان، در شــهر ســنت پترزبورگ و شهرهای 

خواهرخوانده اصفهان وجود دارد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان از آمادگی این ســازمان برای 
اجرای طرح سرویس دهی به 73 هزار دانش آموز 
اصفهانی در آســتانه آغاز ســال تحصیلی جدید 
همچون روال ســالیان گذشــته خبر داد؛ طرحی 
که توانسته رضایت خاطرشــهروندان را به دنبال 

داشته باشد.
هر ســاله با آغاز ســال تحصیلی جدیــد، ترافیک 
ســنگینی در معابر شــهری شــکل می گیرد که 
مشکالت زیادی را برای تردد شهروندان در شهر به 
وجود می آورد، از این رو مدیریت شهری برنامه های 
ویژه ای برای این ایام تدارک می بیند تا به بهترین 
 شــکل ممکن این وضعیــت را ســاماندهی کند. 
راه اندازی ســامانه کامال تخصصی آمد و شد ویژه 
کودکان و نوجوانان )طرح ســرویس ویژه مدارس( 
از جمله این برنامه هاســت که در ســالیان اخیر با 
مشارکت ســازمان تاکســیرانی، وزارت آموزش و 
پرورش و پلیس راهــور به اجرا در آمده اســت تا 
دانش آموزان با ایمنی و ســرعت بیشتری در خانه 
دوم شان حضور یابند. استقبال خانواده ها از مزایای 
متعدد این طرح موجب شــد تا سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان برای سال 
تحصیلی جدید نیــز برنامه ویــژه ای ترتیب دهد. 
به گفته مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت 
بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان، طبق ارزیابی 
صورت گرفته از اولیای دانش آموزان در یک طرح 
عملیاتی به صورت تلفنی حدود 80 درصد والدین 
دانش آموزان از نحوه ســرویس دهی شــرکت ها و 

رانندگان رضایت کامل داشــته اند. بر اساس برنامه 
جدید تدارک دیده شــده این ســازمان، قرار است 
در ســال تحصیلی جدید 99-98 تعداد هشــت 
هزار راننده در قالب 51 شرکت حمل و نقل دانش 
آموزی به 73 هزار دانش آموز در سطح شهر اصفهان 
سرویس دهی کنند.هادی منوچهری با بیان اینکه 
بهبود و ارتقای مســتمر ســطح کیفیت خدمات 
سرویس مدارس اولویت سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان است، می گوید: 
این ســازمان از ســال 98 به عنوان مرجع صدور 
پروانه فعالیت شــرکت های متقاضی ارائه خدمات، 
برنامه ریــزی الزم جهــت ایجاد زیرســاخت های 

نرم افزاری و ســخت افزاری را به صورت سیستمی 
و از طریق سامانه ســرویس مدارس شهر اصفهان 
در دستور کار قرار داده اســت. اطمینان از سالمت 
اخالقی و روحی رانندگان یکی از نکات حائز اهمیت 
برای خانواده ها در به کارگیری ســرویس مدارس 
است که ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
به خانواده ها این اطمینــان را می دهد که فرزندان 
خود را اگر با سرویس های مدرســه ای که تاکسی 
هستند یا تحت نظارت تاکسیرانی قرار دارند، روانه 
مراکز آموزشی کنند، از این حیث با مشکلی مواجه 
نخواهند شــد. زیرا همه رانندگان تاکســی از نظر 
سالمت اخالقی و روحی گزینش شده و حائز شرایط 

مطلوب برای تاکسیرانی هستند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
در باره مراحل گزینش رانندگان سرویس مدارس 
می گوید: مراحل گزینش رانندگان مراجعه کننده به 
شرکت های حمل و نقل شامل ارائه مدرک شناسایی 
الزاما گواهینامه پایه دوم، انجام استعالمات فردی 
)عدم اعتیاد، ســوء پیشــنه تاییدیه اماکن(، ارائه 
مدارک خــودرو، دریافــت کارت ســالمت انجام 
دوره های آموزشی سازمان است.منوچهری تاکید 
می کند: طرح گسترده بررسی وضعیت سرویس های 
مدارس، مطابق اختیارات قانونــی و ابالغات قبلی 
مواردی همچون  رعایت تعداد سرنشــین خودرو، 
سوار نکردن دو نفر سرنشــین جلو خودرو، وجود 
مجوزات معتبر از سازمان تاکسیرانی، رعایت نصب 
تابلو و عالیم ســرویس مدارس، استفاده نکردن از 
شیشــه دودی در حمل و نقل عمومی به خصوص 
سرویس مدارس، مغایرت نداشتن مجوز تاکسیرانی 
با خودروی فعال در سرویس دهی، رعایت استفاده 
نکردن از موسیقی غیر مجاز در هنگام سرویس دهی، 
نصب نکردن برچســب تبلیغاتی روی بدنه خودرو 
و رعایت حجاب اســالمی برای بانوان و استفاده از 
لباس فرم رانندگان آقا مورد بررســی قرار خواهد 
گرفت. طرح نظرســنجی و پایش رانندگان تاکسی 
ســرویس مدارس یکی دیگر از برنامه های سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری است که 
به گفته مدیر عامل این ســازمان برای اولین بار در 
شهر اصفهان اجرایی شده است. در این نظرسنجی 
نحوه برخورد شرکت های ارائه دهنده خدمات، نحوه 
برخورد رانندگان، نظافت خودرو و نرخ کرایه مورد 

پرسشگری و نظرخواهی قرار می گیرد.

آرامشخاطرخانوادههایاصفهانیتامینمیشود

مدیر اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان اظهار کرد: در احداث 
ایســتگاه حرم زینبیه، از روش شمع و ریب اســتفاده می کنیم 
و اگرچه این روش با دشــواری های بســیاری همراه اســت؛ اما 
خوشــبختانه با رعایت اســتانداردهای فنی تاکنون با مشکلی 
مواجه نشده ایم. سید محســن واعظی فر با بیان اینکه در خط دو 
مترو اصفهان روش انجام کار بسیار سخت و به صورت دستی در 

عمق 30 متری از سطح زمین است، تصریح کرد: در برخی نقاط 
کارگاه، شمع ها 40 متر در زمین قرار دارند و در کنار آن، آب پمپاژ 
می شود و کارگران مشغول حفاری هستند که شرایط دشوار است.

 مدیر اجرایی خط دو قطار شــهری اصفهان گفت: شمع چاهی 
اســت که در آن آرماتور بندی انجام و بتن ریخته می شود و روی 
آن پلی احداث می شود. در شهر اصفهان نوع خاک بسیار متغیر 

است و هنگام حفاری در برخی نقاط خاک ها روان و ریزشی است 
که باید ایمنی کارگران با تمهیدات الزم برقرار شود، اما در بعضی 
دیگر از نقاط با خاک های سخت روبه رو می شویم که دستگاه های 
 حفاری مســیر را باز می کند. وی افزود: تاکنون مســائل ایمنی 
در اجرای فعالیت ها رعایت شــده و خوشــبختانه اتفاقی حادث 

نشده است.

مدیر اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان:
در احداث ایستگاه حرم زینبیه، از روش شمع و ریب استفاده می شود

 عزم جدی  سازمان  تاکسیرانی بر اجرای موفق  طرح سرویس  مدارس؛ 

جمشیداسماعیلی-شهردارچادگان

آگهیمزایدهنوبتدوم)مرحلهاول(
شهرداری چادگان به استناد مجوز شماره 97/190 مورخ 1397/12/11 شورای محترم اسالمی 
شهر چادگان و نامه شــماره 2031/1/10869 مورخ 1397/12/2 فرمانداری محترم شهرستان 
چادگان در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 23/94 متر مربع با 

کاربری تجاری واقع در بلوار سردار شهید چادگانی پور، خیابان عباس آباد اقدام نماید:
 - قیمت پایه موضوع مزایده:

با توجه به ارزیابی کارشناس محترم رسمی دادگستری در رشــته راه و ساختمان: ارزش هر متر 
مربع از این ملک تجاری بر اســاس پایه مزایده برابر با 11/000/000 ریال )یازده میلیون ریال( 

برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/6/12 لغایت روز دوشنبه مورخ 1398/6/25 با 
مراجعه به شهرداری و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم های )مشخصات شرکت 
کنندگان و تعهد خرید مزایده ای زمین( از دبیرخانه شــهرداری اقدام و فرم های مذکور را جهت 

شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت )الف(.
- پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهرداری 
چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده 

ضمیمه پیشنهاد پاکت )ب(.

- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/6/25 
به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1398/6/26 رأس ساعت 15 بعد از ظهر در محل 
شهرداری چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.

2- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد 
از موعد مقرر و مبهم، مخدوش و مشروط و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفرات اول و دوم و ســوم شــرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده 
به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دی ماه 1337 
و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی و همچنین ماده )10( قانون نظام وظیفه 

عمومی را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده می بایستی پس از اعالم کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ 

اعالم شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می گردد.

مالف:586681 حسینامیری-مدیرامورمالی/حبیبقاسمی-شهردارشهرضا

آگهیمناقصه)مرحلهاول–نوبتدوم(
تأمیننگهبانجهتحفاظتونگهداریازپارکها،کارخانهآسفالتوسازمانحملونقل

شهرداری شهرضا در نظر  دارد به اســتناد مصوبه اول جلســه صــد و شصت و پنجم 
)165( مورخ 98/02/29 شورای اسالمی شهر نگهبانی و حراست از پارکهای سطح 
شهر، کارخانه آسفالت و سازمان حمل و نقل، ر ا از طریق مناقصه عمومی به افراد یا 

شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال واگذار نماید.   
 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 127  مســئول امور قراردادهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند. 
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز سه شنبه 

مورخ 98/06/26  دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

*تاریخ گشایش اسناد : ســاعت 15:00روز چهارشــنبه مورخ 98/06/27 در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع میباشد(

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشــنهاد دهندگان باید حداقل 5% مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه 
نقد به حســاب ســپرده  3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده 

تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط میگردد. 
* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مالف:592708

شهرستان
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هوشمندســازی اســتفاده از ابزارهــای فناوری 
اطالعات برای تسهیل فعالیت هایی است که پیش 
از این، به صورت سنتی و معمول انجام می شدند. با 
اجرای طرح هوشمندسازی، می توان کشور را ارزان 
تر اداره کرد تا کارهای مردم با ســرعت و سهولت 
بیشــتری صورت گیرد. از مزایای هوشمند سازی 
می توان بــه صرفه جویــی در هزینه هــا، کاهش 

رفت وآمد و حتی حفظ محیط زیست اشاره کرد.
حذف قبوض کاغذی در راســتای سیاســت های 
دولــت الکترونیک قــرار گرفــت و قرار اســت 
صورت حســاب مصرفی مشــترکین بــه صورت 

الکترونیکی در اختیار آنها قرار گیرد.
 بر همین اســاس کمال عســگری، معاون مالی و 
پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان اظهار داشت: 
در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ منابع 
طبیعــی از ابتدای مهرماه ســال جــاری، قبوض 

کاغذی تلفن ثابت حذف خواهد شد.
عسگری در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه شرکت 
مخابــرات ایران طبق دســتور وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات همگام با ســایر دســتگاه های 
خدمت رسان اقدام به حذف قبوض کاغذی کرده 
اســت، گفت: اصفهان به عنوان یکی از استان های 
پیشرو، از هشت سال پیش فرآیند حذف قبض را در 
تمام شهرستان های خود اجرایی کرده و هم اکنون 
با توسعه زیر ســاخت های ارتباطی امکان حذف 
قبض تلفن ثابت برای شهر اصفهان نیز فراهم شده و 
مشترکین عزیز می توانند در حال حاضر با کمترین 
مشکلی از طریق درگاه های غیر حضوری اقدام به 

پرداخت قبوض خود کنند.
وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشــترک 

تلفن ثابت در استان اصفهان وجود دارد، گفت: تمام 
خدمات پرداخت قبض به این مشــترکان رایگان 
است، در حالی که قبض کاغذی نیز می توانست به 
سبب تبلیغات و آگهی برای ما درآمد داشته باشد.

معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان 
ادامه داد: بســیاری از شــرکت ها حاضر بودند که 
تبلیغات خود را به ما بســپارند و ما قادر بودیم که 
آگهی بازرگانــی را تا این حد بــه خانه های مردم 
نزدیــک کنیم؛ اما خــود چندان موافــق این امر 

نبودیم.
 وی به تشــریح درگاه های غیر حضوری شــرکت 
مخابــرات پرداخــت و افــزود: با حــذف قبوض 
کاغذی از ابتدای مهرماه ســال جاری، مشترکان 
با تماس با ســامانه تلفنی ۲۰۰۰، اســتفاده از کد 
دســتوری #۲۰۲۰* )از طریق تلفــن همراه( و 
 مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس
 www.tci.ir می تواننــد نســبت بــه آگاهی از 

کارکرد قبوض و پرداخت آن اقدام کنند.
معاون مالی و پشــتیبانی مخابرات اصفهان از ارائه 
خدمات حضوری در مراکز پاســخگویی در شــهر 
اصفهان خبر داد و اضافه کرد: همشــهریان عزیز 
همچنین می توانند با مراجعــه حضوری به دفاتر 
خدمات ارتباطی در شهرستان اصفهان از خدمات 

بهرمند شوند.
عسگری با بیان اینکه ارگان هایی که چندین قبض 
دارند می توانند درخواست تجمیع قبوض را بدهند، 
اظهار داشت: این طرح از ســال ها قبل انجام شده 
و ادامه دارد، بنابراین ارگان ها و شــرکت هایی که 
چندین قبض دارند می توانند با مراجعه به مخابرات 

درخواست تجمیع قبوض را ارائه دهند.
معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان 
با بیان اینکه ممکن است سیستم خطاهایی داشته 

باشــد و پیامک به مشــترک نرســد، تاکید کرد: 
اطالعات تمامی مشترکان تلفن ثابت در سامانه ما 
وجود دارد و مشکالت ارسال پیامک از این طریق 

قابل رفع است.
وی درباره مشترکانی که مالک شماره تلفن مورد 
نظر برای دریافت صورت حساب نیستند، گفت: اگر 
استفاده کننده از سرویس تلفن ثابت فردی به جز 

مالک باشد از طریق تلفن ۳۶۰۶۰ می توان توسط 
همان شماره موردنظر، تماس گرفت و شماره تلفن 
همراه را وارد سامانه کرد تا پیامک صورت حساب 
به دست مشترکی که مالک تلفن ثابت نیست و به 

عنوان مثال مستاجر است، برسد.
عسگری خاطرنشان کرد: اگر منزلی فروخته شود و 
مالک تلفن ثابت را تغییر نام نداده است این امکان 
فراهم شده که فرد با سند تک برگ رسمی مراجعه 

کرده و تغییر نام تلفن را انجام دهد.
در ادامه این نشست مسیح محمدی، رییس اداره 
فروش تلفن ثابت منطقه اصفهــان با اظهار اینکه 
حذف قبــوض کاغذی از مدت ها قبل در دســتور 
کار کالن کشور بوده تا دستگاه های خدمات رسان 
از جمله آب، بــرق، گاز و تلفن این حرکت انقالبی 
را که تاثیر بســزایی در ارتقای فرهنگ استفاده از 

خدمات دولت الکترونیک دارد، انجام دهند گفت: 
بی شک هرگونه تغییری در حوزه دولت الکترونیک 
مسائلی را برای سرویس گیرندگان به همراه خواهد 
داشت؛ اما در مخابرات سعی شده برای مخاطبان از 
قشرهای مختلف درگاه ها و کانال هایی را پیش بینی 
کنیم. رییس اداره فروش تلفن ثابت منطقه اصفهان 
با بیان اینکه آســان ترین روش برای مشــتریان 
مخابرات جهت پرداخت صورت حساب در کمترین 

زمان ممکن استفاده از سامانه تلفنی ۲۰۰۰ است، 
افزود: این سامانه از طریق تلفن ثابت در دسترس 
بوده و چنانچه تلفن به دلیل بدهی قطع شده باشد، 
با پرداخت صورت حســاب از طریق سامانه ۲۰۰۰ 
در کمترین زمان ممکن به صورت اتوماتیک وصل 

می شود.
وی ادامه داد: سامانه پرتال برای افرادی که با دنیای 
فناوری آشــنایی دارند، قابلیت های بیشتری ارائه 
می کند و مشــترکان می توانند به غیر از مشاهده 
 کارکــرد آیتم های مختلف قبــض و پرداخت آن،

 از خدمات دیگری نیز استفاده کنند تا به شهر سبز 
دست یابیم.

محمدی با بیان اینکه تنهــا خدمتی که در پرتال 
خدمات الکترونیکی از مشــترکان خواسته شده تا 
برای یک بار به مخابرات مراجعه حضوری داشــته 
باشــند، ارائه ریز مکالمات اســت ادامه داد: این 
موضوع به حریم شخصی افراد بازمی گردد و برای 
مخابرات حفظ و صیانت از اطالعات مشترکان حائز 
اهمیت است؛ ازاین رو مشترکان با دریافت حضوری 
رمز دوم می تواننــد از طریق اینترنــت و پرتال از 

خدمات سرویس ریز مکالمات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مشــترکان مخابرات در اســتان 
اصفهان با ضریب نفــوذ باال از ســرویس موبایل 
بهره مند هســتند، گفت: ضریب نفوذ اپراتورهای 
تلفن همــراه در حال حاضر بیــش از ۱۴۰ درصد 
اســت که مخابرات ایران برای تســهیل دریافت 
صورت حساب کد ussd )ســتاره ۲۰۲۰ مربع( را 

در اختیار مشترکان قرار داده است.
رییس اداره فروش تلفن ثابت منطقه اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر صورت حساب تلفن به صورت 
دو ماهه ارائه می شــود و درصدد هستیم از مهرماه 
۹۸ آن را به صورت ماهیانه و با روش ارسال پیامک 

به مشترکان اطالع رسانی کنیم.
وی افــزود: نوعــی صورت حســاب نیــز در نظر 
گرفته شــده که ایــن خدمت برای مشــترکانی 
که تمایــل دارند از وضعیت صورت حســاب خود 
به صورت روزانه اطالع داشــته باشــند )همچون 
موجر و مستاجر( ارائه می شــود، البته می توانیم 
صورت حساب میان دوره را نیز از طریق درگاه های 

الکترونیکی ارائه کنیم.
مســیح محمدی ادامه داد: درحال حاضر ۹ مرکز 
در سطح شهر اصفهان دراین زمینه خدمت رسانی 
می کنند؛ اما هدف ما خدمت رسانی در اقصی نقاط 
استان و شهرســتان های مختلف است، قابل ذکر 
است، بر اساس سیاست گذاری تعریف شده، بخش 
عمده ای از صرفه جویی در هزینه های حذف قبض 
کاغذی در جهت توســعه زیر ســاخت ها و فضای 

دیجیتال مصرف خواهد شد.
وی با اشــاره به صحبت های آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات کشــور که بــا حذف قبــوض کاغذی 
می توانیم معادل ۱۴۴۰ میلیارد تومان در هزینه ها 
صرفه جویی کنیم، افزود: حــذف قبوض کاغذی 
گامی موثر در حفاظت از محیط زیســت اســت 
و بیشــترین فرهنگ ســازی در جهت استفاده از 
خدمات الکترونیک و توســعه زیر ســاخت های 
دیجیتالی برای ســهولت و دسترسی بیشتر مردم 

خواهد بود.
مســیح محمدی در پایــان گفت: ســامانه پرتال 
برای افرادی که با دنیای فناوری آشــنایی دارند، 
قابلیت های بیشــتری ارائه می دهد و مشــترکان 
می توانند به غیر از مشــاهده کارکــرد آیتم های 
مختلــف قبــض و پرداخــت آن، از خدمــات 
 دیگری نیز اســتفاده کنند تا به شــهر سبز دست

 یابیم.

معاون مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

حذف کاغذی قبوض تلفن ثابت ازاول مهرماه
حدیث زاهدی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شــرکت، ضمن بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
شرکت های فناور مستقر در آن با سرپرســت این مرکز دیدار کردند و راهکارهای تعامل حداکثری صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی و 

دانش بنیان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
 عظیمیان در این دیدار با بیان اینکه شهرک های علمی و تحقیقاتی، دانشگاه و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه تکنولوژی هستند بر 
برقراری ارتباط بیشتر صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تکنولوژی در تمامی زمینه ها و به خصوص در 
صنعت فوالد با سرعت قابل مالحظه ای در حال پیشرفت است، به نظر می رسد دست یابی و استفاده از فناوری های پیشرفته اجتناب ناپذیر 
است. ما بر این باوریم که ارتباط سازنده با شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت های فناور مســتقر در آن، زمینه ساز پیشرفت 

قابل مالحظه شرکت فوالد مبارکه و صنعت فوالد کشور باشد.
در این دیدار سرپرست شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز حمایت صنایع استان و کشــور از مراکز علمی و تحقیقاتی و فناور را یک 
ضرورت دانست و افزود: شرکت فوالد مبارکه اصفهان می تواند با مشارکت در صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، نقش خود را در 

حمایت از شرکت های فناور اصفهان پررنگ تر کند.
در همین خصوص مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: باید مراکز علمی و تحقیقاتی و فناور بیش ازپیش درگیر پروژه های 
داخلی گروه فوالد باشند تا بتوانند ایده هایشان را به محصول تبدیل کنند. در حال حاضر، استراتژی اول فوالد مبارکه این است که صاحب 

تکنولوژی صنعت فوالد شود؛ اما نباید فراموش کرد که در جریان این امر نباید خدشه ای به روند تولید وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند صاحب تکنولوژی شدن، دو موضوع را باید در نظر بگیریم: یک این که تصویر ذهنی شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های دانشگاهی از واقعیت صنعت چیست؛ و دیگر اینکه آنها به چه میزان با مسائل خرد فرآیندی که در فوالد مبارکه یا هر فوالدسازی 
دیگری وجود دارد آشنا هستند. مذاکرات و شواهد نشان می دهد این تصویر، حداقل در حال حاضر، تصویری جامع نگر و در حد و اندازه یک 

فوالدساز بزرگ نیست. ازاین رو ابتدا باید فضای عینی و واقعی برای دوستان باز شود تا به اشتراک ذهنی دست یابیم.
وی اظهار داشــت: در حوزه معاونت تکنولوژی به گونه ای برنامه ریزی خواهیم کرد که صاحبان ایده در شرکت های دانش بنیان و شهرک 
علمی و تحقیقاتی با تمامی جزییات و خطوط تولید فوالد مبارکه و دغدغه های آن آشنا شــوند. به عنوان مثال وقتی کسی ادعا کند که 
توانایی طراحی یک خط فوالدسازی را دارد باید تمامی جزییات و لزوم یکپارچگی فرآیند تولید را بشناسد؛ وگرنه تولید محقق نخواهد شد.

دغدغه امروز فوالد مبارکه تنها ساختن یک تجهیز اختصاصی و انحصاری نیست. امروز صحبت از صاحب تکنولوژی شدن است. باید عوامل 
زیادی ازجمله دانش فنی، طراحی و مهندسی و اجرا در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه موردنظر حاصل شود. آیا همه این دانش ها در شهرک 
علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان موجود است؟ به طور قطع فوالد مبارکه با حمایت های خود در پی تحقق این امر خواهد بود. 
باید با حفظ و حتی ارتقای روند تولید، ظرفیت ها را به تولید برسانیم و کسب درآمد کنیم تا با حمایت شرکت های دانش بنیان به جایگاه 
صاحب تکنولوژی بودن دست یابیم. در همین راستا از مجموعه شرکت های دانش بنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاه های ایران 
یاری می طلبیم و خود را ملزم به حمایت از آنها می دانیم. به نظر می رســد باید انجمن یا گروهی شــکل گیرد تا به صورت یکپارچه تمام 

موضوعات را پوشش دهد.

مدیرعامل فوالدمبارکه تاکید کرد:

 شهرک های علمی و تحقیقاتی، دانشگاه 
و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه تکنولوژی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری گفت: امروز با رسانه های فراوانی روبه رو 
هســتیم که پیام های متکثر برای گروه های مخاطب منتشر می کنند و در این شرایط، 

انتظار اینکه تعدد معنا وجود نداشته باشد امری محال است.
موضوعی که خبرنگاران اصفهانی را یک روز پنجشــنبه در ســالن کنفرانس کتابخانه 
مرکزی دور هم جمع کرد، کارگاه آموزشی »مخاطب امروز، رسانه امروز« بود که به همت 
فرهنگسرای تخصصی رسانه سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار 
شد. در این کارگاه دکتر حسن نمک دوست تهرانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش موسسه 
همشهری به سراغ حلقه مفقوده بسیاری از رسانه های ایران یعنی مخاطب شناسی رفت 
و توضیح داد چگونه یک رسانه می تواند با مخاطب شناسی درست از اطالع رسانی صرف 
به سمت جریان سازی برود. کارگاه آموزشی »مخاطب امروز، رسانه امروز« با طرح یک 
پرسش از سوی این استاد علوم ارتباطات آغاز شد. وی اظهار داشت: از روزی که در سال 
۱۳۵۶ و به عنوان یک دانشجو روزنامه نگاری را آغاز کردم، همواره با این مشکل روبه رو 
بودم که جواب دقیق آن را نمی دانستم و آن سوال این بود که »مخاطب شما کیست؟« این 
روزنامه نگار با بیان اینکه متاسفانه در مطبوعات ایران توجهی به مخاطب شناسی نکرده ایم، 

افزود: در حدود ســال های ۲۰۰۴ تــا ۲۰۰۶ و 
با آمیخته شــدن حرفه روزنامه نگاری با فضای 
مجازی، روزنامه ها با کاهش تیراژ و از دست دادن 
مخاطب و کوچ تبلیغات مواجه شدند، به همین 
دلیل مخاطب شناســی برای رسانه های مکتوب 
دوباره مهم شد و به بازتعریف مخاطب پرداختند. 
پس از این بازتعریف توسط شرکت بزرگ و معتبر 
Y&R و بر اساس هرم سلســله مراتب نیازهای 
مازلو، هفت تیپ مخاطب رسانه ای استخراج شد 
که شامل گروه بقا، گریز، امنیت، جایگاه، کنترل، 

کشف و روشنگری است. نمک دوست ادامه داد: گروه »بقا« که بیشتر افراد مسن هستند، 
اهل تسلیم و رضایت بوده و اهل چالش نیستند. بازگشت به گذشته برای آنها مهم است و 
در برابر تغییر مقاوم اند. برای این گروه از مخاطبان مثال نرخ سود بانکی مسئله مهمی است 
و به دنبال اخبار بورس نیستند. انگیزه های اصلی برای این گروه سالمت و اقتصاد است و 
بیش از همه، چیزی را انتخاب می کنند که برای آنها آشناست.مدیر مرکز آموزش موسسه 
همشهری گروه »گریز« را چهارچوب شکنان دانست که به قانون پایبند نیستند. آنها پیرو 
فرهنگ دار و دسته ای هســتند، ظاهری زمخت دارند، در زندگی خود هدف مشخصی 
ندارند و به مواد مخدر و الکل گرایش دارند. آنها در انتخاب برند بیشتر به سراغ چیزهایی 

می روند که ظاهرشان را بیشتر نشان دهد. 
وی با بیان اینکه مخاطب با تیپ »امنیت« که به آنها جریان اصلی هم گفته می شــود 
عمومیت دارد و تعداد آنها در جامعه زیاد اســت، تصریح کرد: موضوع اصلی برای آنها 
امنیت است. این مخاطبان پیرو آداب و رسوم، ســازگار و هم رنگ و اهل پس انداز برای 
آینده هســتند و از ریســک گریز می کنند. این افراد »ما« را به »من«ترجیح داده و به 
برندهای بزرگ ریشه دار گرایش دارند.این روزنامه نگار گفت: مخاطب با تیپ »جایگاه« 
آرزومندان هســتند که نیاز اصلی آنها در جامعه جایگاه اســت و تالش می کنند با هر 
سختی که وجود دارد خود را بهتر از چیزی که هستند، نشان دهند. این افراد پس اندازی 
ندارند و تمام پول خود را صرف درخشش بصری خود می کنند. نمک دوست، مخاطب 
با تیپ »کنترل« را افراد موفقی دانســت که رقابت گرا و هدف گرا هســتند و بیان کرد: 
این افــراد قضاوت قاطع و به موقــع دارند، به اخالق ســازمانی و کار پایبند هســتند، 
سازمان دهنده، مشتاق دانســتن احتماالت، پیچیده اما مرتب، نماینده بالذات و خود 
پاداش دهنده و خود تاییده کنند هستند. آنها می خواهند جهان پیرامون خود را کنترل 
 کنند. مدیر مرکز آموزش موسســه همشــهری، ویژگی مخاطبان تیپ »کشــف« را 

جست وجوگری دانست. این افراد عاشق خطر کردن، آماده تغییر و استاد رمزگشایی از 
پیام ها هستند که عادات و آداب مسخره ای دارند و به دنبال هیجان می روند. آن ها خالق 
هستند و نیاز اصلی شان در زندگی کشف اســت. وی درباره افراد با تیپ »روشنگری« 
اظهار داشت: رهایی از محدودیت، رشد فردی، آزاد و گشوده و عاشق بحث و گفت وگو از 
جمله ویژگی های این افراد است.این استاد علوم ارتباطات اضافه کرد: وقتی رسانه ها تیپ 
مخاطبان خود را بشناسند به دنبال انتشار هر خبری نمی روند، بلکه به دنبال نیاز مخاطب 
خود می روند. برای مثال اگر مخاطبان مجله سیاسی شما افراد جریان اصلی با تیپ امنیت 
باشند، سراغ افراد میانه رو می روید نه رادیکال ها یا یک مجله گردشگری که برای مخاطب 
با تیپ بقا چاپ می شود باید به سراغ تبلیغاتی برود که برای این گروه مناسب است. پس 
شناخت مخاطبان، سوژه ها و رویکردهای ما را تعیین می کند. نمک دوست با بیان اینکه 
رسانه های ایران دچار بحران هستند چون بازتاب دهنده واقعیت های جامعه نیستند، 
افزود: فهمیدن مخاطب سخت اســت، چون جهان تغییر کرده و دیگر از تلویزیونی که 
پیامی یک طرفه برای ۱۰ میلیون نفر پخش کند خبری نیست. اکنون با رسانه های فراوان 
روبه رو هســتیم که پیام های متکثر برای گروه های مخاطب منتشر می کنند و در این 
شــرایط، انتظار اینکه تعدد معنا وجود نداشته باشد 

امری محال است.
مدیر مرکز آموزش موسســه همشــهری ادامه داد: 
طی یک مطالعه در سال ۱۹۹۹ کاربران شبکه های 
اجتماعی به چهار گروه گردشــگرها، اهل جوشش 
با دیگران، هوادارها و خودی ها تقســیم می شــوند. 
همچنین قانون ۱-۹-۹۰ می گوید ۹۰ درصد کاربران 
کمین کننده ها هستند که تنها مطالب را می بینند و 
می خوانند، ۹ درصد مشارکت کنندگان ادواری و یک 
درصد نیز مشارکت کنندگان جدی هستند.وی با بیان 
اینکه نسبت ۱-۹-۹۰ امروزه تغییر کرده است، گفت: جدیدترین تیپ شناسی بر اساس 
میزان نوع مشارکت شامل گروه های کمین کننده، اهل معاشرت ها، اهل بحث ها و فعال ها 
هستند و میزان گروه فعال ها از یک درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۵ تا ۱۸ درصد رسیده است 

و باید با در نظر گرفتن این موارد برای مخاطبان در فضای مجازی محتوا تولید کنید.
اطالع رسانی+مطالبه گری=جریان سازی

این استاد علوم ارتباطات رسیدن از اطالع رسانی به جریان سازی را فرآیندی بسیار مهم 
دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد پیدایش پویش های مختلف در شبکه های 
اجتماعی هســتیم که فکر می کنیم با الیک کردن آنها جریان سازی کرده ایم در حالی 
که این پویش ها هیچ تاثیری هم ندارند و با این الیــک کردن ها هیچ اتفاق مثبتی هم 
نمی افتد. در واقع گذر کردن از دوست داشتن تا هزینه دادن مهم ترین گذری است که 
در مقابل ما قرار دارد. با ارائه چیزی که مخاطب آن را دوست دارد اطالع رسانی کرده ایم 
و اگر مخاطب حاضر باشد برای عالقه خود هزینه بپردازد مطالبه گری شکل گرفته است 
و جمع اطالع رسانی و مطالبه گری به جریان سازی منجر می شود. این روزنامه نگار بیان 
کرد: جریان سازی و تبدیل کردن یک موضوع به جریان اجتماعی نیازمند توجه به چهار 
متغیر شناخت و آگاهی، تلقی از موضوع، خلق تمایز و ایجاد ربط است که خالصه ای از 
۲۰۰ متغیر است. اگر رسانه ها به این چهار متغیر توجه کنند، می توانند جریان سازی کنند 
و جریان اجتماعی توسط رسانه ها زمانی به وجود می آید که برهم کنش این عوامل با هم 
عمل کند. نمک دوست خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها درباره موضوعات مختلف حرف 
می زنیم و به نوعی شــعار می دهیم و دانش کافی که آن را به اقدام عملی جدی تبدیل 
کند، نداریم  در صورتی که عمل کردن بر اساس این چهار متغیر یک دانش است. پس در 
روزنامه نگاری باید به پاسخ این چهار سوال فکر کنیم. باید بدانیم مخاطب با رسانه ما چه 

احساس ربطی پیدا می کند.

با حضور مدیر مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری بررسی شد:

رسانه؛ اطالع رسان یا جریان ساز؟
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