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

گالری نگرش
Tabula rasa/ مدیا:عکس

22 شهریور الی 3 مهر

ایده اصلی
کارگردان: آزیتا موگویی

پردیس ساحل/ پردیس چهارباغ

 به اشتراک گذاری
 مطالب خوب؛

امروز یک وب سایت یا مطلب یا 
مقاله که به نظرتون مفید هست رو 

به دوستانتون معرفی کنید!
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  رد مافیا در بازار چادر 
بهگفتهنایبرییساتحادیهصنفمحصوالتنساجیاصفهان،مافیایوارداتچادرمشکیبرایتامینمواداولیهتولیداینکاالکارشکنیمیکنند؛

درحالیکهتازمانبرگزاریانتخاباتمجلسشورایاسالمیچندماهیبیشترباقینمانده،برخیازنمایندگاناصفهان
ازپابرجاماندناستعفایدستهجمعیسخنگفتهاند؛

پای تبلیغات در میان است؟!
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به دنبال افزایش ماندگاری 
گردشگر در اصفهان هستیم

معاونگردشگریوسرمایهگذاریاستان
عنوانکرد:

7

کمبودنیرویآموزشوپرورشاصفهان
بابهکارگیریدوبارهبازنشستگانبرطرفشد؛

 چوب بازنشستگی
 بر سر مدارس اصفهان

گازرسانی به 400 واحد 
تولیدی در شهر تاریخی گز 

استان اصفهان

درسالرونقتولیدصورتمیگیرد؛
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رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اعالم کرد:

افزایش 30 درصدی موکب های اصفهانی در اربعین
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون مجوز 92 موکب 
صادر شده، گفت: با توجه به فرصت باقی مانده پیش بینی می کنیم تعداد موکب های استان 
اصفهان به 110 عدد برسد، سال گذشته 75 موکب داشتیم که رشد 30 درصدی را نشان می دهد. 
مصطفی نوریان با اشاره به اعزام موکب های اصفهانی برای پیاده روی اربعین اظهار داشت: امسال 

صفحه   5بیش از 100 موکب را ثبت نام کرده ایم که...

صدای آهسته
کارگردان: افشین هاشمی

سینما سیتی سننتر

روند پیشرفت سالن اجتماعات و پارکینگ عمومی گلستان شهدا
پروژه سالن گلستان شهدا در فاز دوم عملیات اجرایی )عملیات نازک کاری( از 2۴ فروردین 9۸ آغاز شده و ظرف مدت چهار ماه 25 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.

عکس خبر

عکس: ایمنا
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پس از فروکش کردن شوک ناشی از حمله یمنی ها 
با تاسیســات نفتی آرامکو در عربســتان بار دیگر 
مانند روال چند ماه اخیر، انگشــت اتهام اعراب به 
ســوی ایران نشانه رفته است. عربســتان و آمریکا 
ایران را به دســت داشــتن در این حمالت متهم 
کرده انــد، هر چند اروپــا مواضــع محتاطانه تری 
 بــه خــود گرفتــه اســت. شــبکه تلویزیونــی

 abcnews آمریکا در گزارشــی بــه نقل از یک 
مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد: »ایران با ده ها 
موشک کروز و بیش از 20 پهپاد به تاسیسات نفتی 
عربستان حمله کرده است!« روزنامه آمریکایی وال 
اســتریت ژورنال نیز با تاکید بر اینکه »این حمله 
به خاطر میزان خســارتی که به بار آورده بســیار 
تعجب انگیز اســت« مدعی شــده بود: مقام های 
ســعودی و آمریکایی در حال تحقیــق درباره این 
احتمال هســتند که حمــالت روز شــنبه علیه 
تاسیسات نفتی عربستان ســعودی با موشک های 
کروز پرتاب شده از عراق یا ایران باشد. این ادعاها در 
حالی مطرح می شود که همه موافق این سناریوی 
بدون سند و مدرک نیستند. طی روزهای گذشته 
در واکنــش به ادعــای مایک پمپئو یک ســناتور 
آمریکایی و چند تحلیلگر سیاسی با مردود دانستن 
ادعای وزیر خارجه آمریکا دربــاره نقش ایران در 
حمله به پاالیشــگاه های نفتی آرامکو، اتهام زنی به 
ایران را اقدامــی کم خردانه توصیف کردند. کریس 
مورفی، ســناتور آمریکایی در این بــاره در توییتر 
نوشت: سعودی ها و حوثی ها در جنگ با هم هستند. 
سعودی ها به حوثی ها حمله می کنند و حوثی ها در 
برابر به آنها پاسخ می دهند و به آنها حمله می کنند. 
ایران از حوثی ها حمایت می کنــد اما اینکه بگویم 
 ایران با حوثی ها برابر اســت، موضوعی نادرســت

 است. 
ماجرای حمله با تاسیسات نفتی آرامکو می تواند از 
چند جهت بر سرنوشت تحوالت منطقه تاثیر گذار 
باشد از یک طرف به نظر می رسد به زودی تکلیف 
جنگ عربستان و یمن یکسره خواهد شد و با قدرت 
نمایی اخیــر حوثی ها عرب ها از این کشــور عقب 
نشینی خواهند کرد به خصوص آنکه آمریکایی ها 
هم طرفدار ســرعت گرفتن مذاکرات صلح شده اند 
و موثر بودن ضربه اخیر هم می تواند عربســتان را 

برای رسیدن به توافق با حوثی ها بیشتر تحت فشار 
قرار دهد. در ایــن ماجرا عربســتان و توان دفاعی 
این کشــور به شــدت ضربه خورده است به همین 
دلیل تحلیلگران و ناظــران منطقه ای بر این باورند 
که مقامات آمریکایــی و ســعودی در تالش اند با 
معرفــی ایران به عنــوان عامل اصلــی حمالت به 
فرودگاه و تاسیســات نفتی عربســتان سعودی، از 
شــدت شکســت های خود در برابر حمالت انتقام 
جویانه نیروهای مردمی انصارا... یمن بکاهند. این 
درحالی است که نیروهای یمنی در پنج سال گذشته 
با ایســتادگی و مقاومت در برابر تجاوز گســترده 
ائتالف ســعودی-آمریکایی به خاک این کشــور، 
شکست های سنگینی را به این ائتالف وارد کرده اند 
و معادله قدرت را به نفع مردم یمن تغییر داده اند تا 

جایی که مقامات عربستان سعودی برای رهایی از 
باتالقی که با ســوء تدبیر و جنگ طلبی بن سلمان، 
ولیعهد سعودی در آن گرفتار شده اند دست به دامن 
کشورهای مختلف برای راضی کردن انصارا...یمن 
به آمدن پای میز مذاکره بــرای پایان دادن به این 
جنگ شده اند. از ســوی دیگر ایران و عربستان نیز 
به زودی وارد فاز تازه ای از روابط خواهند شــد که 
به نظر می رسد بازگشت عربســتان به سوی ایران 
را شــتاب خواهد داد. هر چند تنش آفرینی بر سر 
حمله به آرامکو می تواند این رونــد را کندتر کند؛ 
اما در نهایت عربستان برای یک سره کردن جنگ 
در یمن نیاز دارد تا ایران را به همراهی با خود وادار 
کرده و در این راه بایــد امتیازات منطقه ای به ایران 
بدهد که می تواند در شرایط فعلی بسیار به نفع ایران 

باشــد. وجه دیگر این ماجرا مربوط به آسیب پذیر 
بودن بزرگ ترین تاسیســات نفتی دنیاست. تالطم 
قیمت نفت و نگرانی از افزایش قیمت آن در بازارهای 
جهانی بدون شــک پایانی بر سلطنت آل سعود در 
صنعت نفت دنیا خواهد بود. اینکــه اروپا و آمریکا 
نگران امنیت تامین نفت باشند باعث خواهد شد تا از 
شدت توجهات و سرمایه گذاری ها در عربستان برای 
داشتن جایگزین های دیگر کاسته شود ضمن اینکه 
»نفت« به عنوان اصلی ترین عامل قدرت عربستان 
حاال به یکی از نقاط ضعف این کشور هم تبدیل شده 
و در آینده نمی تواند به عنوان یک ابزار فشــار قوی 
در معادالت منطقه ای از آن اســتفاده کند چرا که 
حمالت پهپادی نشــان داد خط امنیتی عربستان 

قابل شکست و ضربه پذیری است.

اردوغان:
روابط شخصی ام با ترامپ باعث 

حل اختالفات شده است
رییس جمهور ترکیه با بیان اینکه روابط شخصی 
وی با رییس جمهور آمریکا موجب حل اختالفات 
دو کشور درباره خرید اس-400 شده است، گفت 
که در زمینه خرید سامانه پاتریوت با ترامپ رایزنی 
کرده اســت. رجب طیب اردوغان اعالم کرد، در 
گفت وگوی تلفنی خود با »دونالد ترامپ« رییس 
جمهور آمریکا که حدود دو هفته پیش انجام شده 
درباره خرید سامانه دفاع موشکی پاتریوت رایزنی 
کرده اســت. وی در ادامه تاکید کــرد که روابط 
شخصی وی با ترامپ موجب حل و فصل اختالفات 
موجود میان واشــنگتن و آنکارا در زمینه خرید 

سامانه اس-400 از روسیه شده است.

 اعتصاب غذای
 ۱۰۰ اسیر فلسطینی

صد اســیر فلســطینی در بند زندان هــای رژیم 
صهیونیســتی، اعتصاب غذای نامحــدود خود را 
آغاز کردند. بر اســاس این گزارش، اعتصاب غذای 
اسرای فلسطینی در اعتراض به بی توجه مسئوالن 
صهیونیست به توافقات صورت گرفته در خصوص 
سیستم های پارازیتی سرطان زا انجام می شود. پیش 
از این تعدادی از اسرای فلسطینی در زندان های رژیم 

صهیونیستی به بیماری سرطان دچار شده بودند.

بشار اسد، فرمان عفو عمومی 
صادر کرد

رییس جمهور سوریه، فرمان عفو عمومی در مورد 
جرم های صورت گرفته قبل از چهاردهم سپتامبر 
20۱۹ را صادر کرد. فرمان عفو عمومی همچنین 
شامل عفو جنایت ها و جرم های نظامی و غیرنظامی 
است؛ اما این حکم شــامل کسانی نیست که علیه 
دولت سوریه سالح در دســت گرفته اند. بشار اسد 
بارها از آغاز بحران فرمان عفو عمومی صادر کرده 
است. این دســتور همچنین شــامل عفو تمامی 
جنایت های مربوط به قانون تروریسم است که بعد 
از بحران کشور صادر شده و همچنین برای اولین بار 
شامل اتباع خارجی شده که با هدف مشارکت در 
اقدامات تروریستی وارد سوریه شده اند البته با این 

شرط که خودشان را تسلیم کنند.

 جنجال ترددهای مشکوک 
به لبنان

همزمان با افشــای ورود ده ها مــزدور با گذرنامه 
آمریکایی به لبنان، یک نماینــده پارلمان لبنان 
تاکید کرد که مزدوران و خائنان هیچ جایی در این 
کشور نخواهند داشت.»قاسم هاشم« اظهار داشت 
که خائنان و مــزدوران هیچ جایی در خاک لبنان 
ندارند و ما تسهیل ورود آنها به داخل کشور را قبول 
نخواهیم کرد. وی گفت، مســئله فاخوری مزدور 
مسئله ای حاکمیتی است و ما اجازه نمی دهیم که 

آمریکایی ها در این زمینه متقاعد شوند.  

 اسنودن: امیدوارم فرانسه
 به من پناهندگی بدهد

کارمند سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا اعالم 
کرد: امیدوارم فرانسه به من پناهندگی بدهد. »ادوارد 
اسنودن« افشــاگر کنونی و کارمند سابق سازمان 
اطالعات مرکــزی آمریکا در گفت وگو با شــبکه 
رادیویی »فرانس اینتر« اعالم کرد که از سال 200۳ 
پناهندگی فرانسه را درخواست کرده و می خواهد که 
رییس جمهوری کنونی فرانسه یعنی امانوئل مکرون 
آن را به وی ارائــه دهد.  او گفت: من درخواســت 
پناهندگی فرانسه را در سال 200۳ و در زمان ریاست 
جمهوری فرانسوا اوالند مطرح کردم. البته من خیلی 
تمایل دارم که آقای مکرون آنرا به من بدهد. وی در 
ادامه گفت که مسئله ناراحت کننده این است که در 
این داستان تنها جایی که او می تواند آزادانه صحبت 

کند، اروپا نیست بلکه روسیه است.

کابوس پهپاد در عربستان

 دیدار روحانی 
با پوتین و اردوغان

رییس جمهور کشــورمان که برای شرکت 
در نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، 

ترکیه و روسیه به آنکارا سفر کرده است، با 
رجب طیب اردوغــان رییس جمهور ترکیه 
دیدار کرد.قرار اســت کمیسیون اقتصادی 
دو کشــور امروز برگزار شود و بخشی از این  
دیدار مربوط بــه روابط دو جانبــه ایران و 
ترکیه خواهد بــود. روحانی روز گذشــته 
همچنین با والدیمیر پوتین رییس جمهور 

روسیه نیز دیدار و گفت وگو کرد.

 مجلسی ها در مهر
 هیچ تعطیالتی ندارند

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس گفت: 
مجلــس در مهر تعطیلی نخواهد داشــت و 
نمایندگان بــه مدت 4 هفته در جلســات 
علنــی حضور می یابند. اســدا... عباســی، 
درباره تعطیالت بیشــتر از یک ماه مجلس 
شورای اسالمی در تابستان گفت: برای آنکه 
تعطیالت مجلس بر رونــد کار نمایندگان 
تاثیر نگذارد جلســات روز دوشــنبه را دو 
شــیفت اعالم کرده ایم و در تالش هستیم 
که وقت بیشــتری بــرای جلســات علنی 
اختصاص دهیم. عباســی افــزود: به دلیل 
تعطیالت تابستان و کم شدن جلسات علنی، 
مجلس در مهر ماه تعطیلی نخواهد داشت و 
نمایندگان به مدت 4 هفته در جلسات علنی 

حضور پیدا می کنند.

»صالحی« با رییس روس اتم 
دیدار کرد

صالحی، معــاون رییس جمهــور و رییس 
ســازمان انرژی اتمی که برای شــرکت در 
اجــالس کنفرانس ســاالنه عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در وین به سر می برد، 
با آلکســی لیخاچف، رییس روس اتم، دیدار 
کــرد. در این دیدار که در محــل نمایندگی 
دائم کشــورمان در وین انجام شد، طرفین 
درخصــوص توســعه همکاری هــا و روابط 
 دوجانبــه و همچنین تعامــالت در آژانس

 بین المللی انرژی اتمی رایزنی کردند.
 شصت و ســومین کنفرانس عمومی ساالنه 
آژانس از 2۵ تا 2۹ شــهریور ماه )۱۶ تا 20 
ســپتامبر( در مقــر آژانس در ویــن برگزار 
می شود. در این نشست مقامات عالی رتبه و 
نمایندگان کشــورهای عضو آژانس شرکت 

می کنند.

رییس اینستکس به تهران آمد
رییس جدید اینســتکس به تهران آمده و 
قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و شرکت 
ایرانی متناظر اینستکس )ساتما( نیز دیدار 
کند. »میشائیل ارهارد بوک« در نخستین 
روز از سفر خود، در اتاق مشترک بازرگانی 
و صنایع ایــران و آلمــان حاضر شــد و با 
نمایندگان شرکت های ایرانی و آلمانی دیدار 
و گفت وگو کرد. رییس جدید اینستکس در 
سفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی 
از جمله بانــک مرکزی و شــرکت متناظر 

اینستکس با نام ساتما دیدار کند .

جاسمی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

نماینده مردم گرگان در مجلس  گفت: شــفافیت 
آرا، موجب تحت فشار قرار گرفتن نماینده از سوی 
مردم با سواالتی مانند چرا به فالن مورد رای دادی، 
چرا به فالن مــورد رای ندادی، چرا بــا فالن مورد 
مخالف یا موافق بودی، قرار می گیرد که آن زمان در 
می یابیم مخفی ماندن آرا به صالح است. نورمحمد 
تربتی نژاد اظهارداشت: من از اول مخالف این طرح 
بودم، نه اینکه من با شــفافیت مخالف باشــم بلکه 
به این دلیل موافق نیســتم که با تصویب این طرح 
نمایندگان نمی توانند راحت و آن طور که تشخیص 
می دهند، رای دهند. وی افزود: گاهی اوقات جامعه 
بنابر احساسات و جو در قبال یک مسئله ای موضع 
می گیرد؛ اما نماینده مجلس بر اساس فکر و تخصصی 
که دارد رای می دهد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی  اظهارداشت: 
شفاف بودن آرا باعث می شود ظرفیت الزم در مقابله 
با هجمه منتقدین را از دســت بدهیــم و در نتیجه 
موجب اختالل و اینکه خــدای ناکرده خالف فکر و 

تخصصی که داریم، رای بدهیم.

 مخفی ماندن آرا 
به صالح مان است!

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

صف آرایی مقامات 
ترک برای استقبال از 

رییس جمهور ایران

شارژ 15 میلیون دالری اینستکس توسط اروپا

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی 
برکناری جان بولتون را تاکتیک ترامپ دانست و 
تاکید کرد که برکناری مشاور امنیت ملی رییس 
جمهور آمریکا تاثیر خاصی بــر ایران نخواهد 
داشت. قاسم جاسمی، با اشاره به برکناری جان 
بولتون مشــاور امنیت ملی آمریکا اظهار کرد: 
این کار یک تاکتیک از سوی ترامپ است چون 
بولتون در تصمیماتش بیش از حد افراط داشت 
که حتی باعث نارضایتی و ناراحتی ترامپ شده 
بود. افراط گرایی او محدود به ایران نمی شد که 
در بسیاری از کشورها هم نمود کرد. وی ادامه 
داد: در این بین برخی سیاسیون ایران معتقدند 
که ترامپ با برکناری بولتون زمینه مذاکره با 
ایران را فراهم کرده که این درست نیست چون 
آنها دنبال اهداف و منافع خاص خود یعنی 

برجام 2 و ۳ هستند .

برکناری بولتون هیچ تاثیری 
بر ایران نخواهد داشت

موسوی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان:

یک فعال سیاســی با اشــاره به عــوارض منفی 
مشارکت پایین در انتخابات گفت: به نظر می رسد 
این تالش ها که از سوی برخی طیف های افراطی 
هم دنبال می شــود، با هدف کاهش مشارکت در 
انتخابات هم صورت می گیرد. عباس عبدی اظهار 
کرد: ســعی می کنند فضای نارضایتی را پررنگ تر 
کنند یا در این فضا موج ســواری سیاســی اجام 
دهند، این اقدامات به نوعی گل به خودی )نظام( 
اســت. متاســفانه در مدت اخیر وجود جریان و 
گرایشی را مشــاهده می کنیم که نان آنها در داغ 
کردن تنور دو قطبی منفی است که البته خیلی هم 
کاری به توصیه های رهبری ندارند و در نهایت کار 
خود را انجام می دهنــد. وی تاکید کرد:به نظر من 
مشــارکت پایین در انتخابات عوارض بسیار منفی 
برای ثبات کلی جامعه خواهد داشــت با این حال 
اعتقاد دارم که رهبری نظام نسبت به این ویژگی 
حساسیت فراوانی دارند و به طور جدی تمهیداتی 
را برای افزایش مشارکت در نظر خواهند گرفت و 

این ایده تندروها را خنثی خواهند کرد.

رهبری، ایده تندروها را 
خنثی خواهند کرد 

فعال سیاسی:

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعالم کرد: 
برنامه ای برای مالقات رؤسای جمهور ایران 
و آمریکا در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک در دستور کار نیست. 
سید عباس موسوی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه برخی رســانه ها مطرح کرده اند که 
احتماال در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل آقایان روحانی و ترامپ دیدار و گفت وگو 
خواهند داشــت، تصریح کــرد: من چنین 
موضوعی را تاییــد نمی کنم چنین برنامه ای 
در دستور کار ما نیســت و فکر نمی کنم  این 
اتفاق در نیویورک رخ دهد. وی با بیان اینکه 
ما مواضع ایران را اعالم کرده ایم، اظهار کرد: 
آقای رییــس جمهور نیز در ســخنان خود 
چندی پیش اعالم کردند که ما دیداری برای 
دیدار، عکس گرفتن، تبلیغات و پروپاگاندای 

رسانه ای انجام نمی دهیم. 

 دیداری بین روحانی و 
ترامپ صورت نمی گیرد

پیشخوان

بین الملل

   تکرار سناریوی دست داشتن ایران در حمله به آرامکو بار دیگر از سوی اعراب 
حاج قربانعلی و ارز دولتیو آمریکا مطرح شده است؛ 

جامعه به انفعال رســیده 
است

مصائب رستاخیز

نفوذ به حریم سلطان

ماجرای اختالف میان سران قوا شایعه بوده است
سخنگوی دولت درباره مباحث مطرح شده پیرامون، اختالف رییسی و روحانی در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، گفت: اختالف نظری وجود نداشت و خبر، خبر ناقصی بوده است. علی ربیعی گفت: خبر ناقص 
و جهت دار بوده که به صورت سازمان یافته شکل یافته بود، این جلسات به دستور مقام معظم رهبری برای 
ایجاد هماهنگی در جنگ اقتصادی بوده و جلسه هماهنگی ستاد افتصادی است؛ اخباری که پشت ستاد 
جنگ اقتصادی را تضعیف می کند خالف امنیت و مصالح ملی اســت. وی افزود: این خبر مخدوش بوده 
است، آنچه در دو جلسه مطرح شد درباره شــیوه انعکاس اخبار و مطالب دادگاه و رعایت حقوق مردم و 
ضرورت رسیدگی و اعالن پرونده ها به صورت یکســان بوده وآقای رییسی متواضعانه اعالم کردند نقطه 
نظرات خودتان را بیان کنید. آقای روحانی هم گفت که آیین دادرسی کیفری رعایت شود و اخبار گزینشی 

منتشر نشود. اختالف نظری وجود نداشت.

شارژ ۱5 میلیون دالری اینستکس توسط اروپا
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: با اقدامات انجام شده و مذاکرات صورت گرفته، بنا 
شد که اروپایی ها ۱۵ میلیارد دالر در سه قسط ۵ میلیارد دالری به صندوق اینستکس واریز کنند و این مبلغ 
به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران است تا شرایط فروش نفت فراهم شود. مجتبی ذوالنور افزود: البته این 
موضوع برای ایران قابل پذیرش نیســت و ما برای این موضوع برجام را امضا نکردیم و بنا بود که تمام شرایط 
عادی ســازی و تحریم ها رفع شــود و اگر این موضوع را قبول کنیم، یعنی به آن بسنده کردیم ولی در تالش 
هستیم تا حق ایران را دریافت کنیم. وی بیان کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران یک سال مدارا کرد و 
تذکر داد و بعد از حدود یک سال کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد و اروپایی ها در تالش هستند تا برجام را 
با هزینه کم حفظ کنند. وی ادامه داد: با اتفاقاتی که در مدت اخیر رخ داده، وضعیت کشور رو به بهبودی است 

و در آینده جمهوری اسالمی ایران وضعیت بهتری خواهد داشت.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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گازرسانی به 400 واحد تولیدی در شهر تاریخی گز استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

وزیر انرژی سعودی توقف 
 50درصدی تولید نفت را

 تایید کرد
وزیر انرژی رژیم ســعودی با تایید توقف نیمی از 
تولید نفت در این کشــور بعد از عملیات پهپادی 
علیه پاالیشگاه های نفتی در بقیق و خریص، گفت 
اطالعات دیگر به زودی ارائه می شود. »عبدالعزیز 
بن سلمان« توقف پنجاه درصد از تولیدات نفت 
این کشــور بر اثر عملیات پهپادی مقاومت علیه 
تاسیسات نفتی شــرکت آرامکو را تایید کرد. به 
نوشته وبگاه شبکه »العربیه« وزیر انرژی سعودی 
با صدور بیانیه ای ضمن اعــالم قطع تولید روزانه 
5/7 میلیون بشکه نفت، گفت: »حمله تروریستی 
به پاالیشــگاه های بقیق و خریص منجر به توقف 
موقت تولید نفت در پی تعطیلی آنها شد که طی 
روزهای آینده از ذخایر نفتی این کسری جبران 
خواهد شد«. عبدالعزیز بن سلمان با اشاره به اینکه 
این حمله در ادامه عملیات های اخیر مقاومت یمن 
علیه تاسیسات نفتی عربســتان بوده، ادعا کرد: 
»این حمالت تروریستی، تهدیدی برای اقتصاد 

جهان به شمار می رود«.

رقابت آمریکا و روسیه برای 
تصاحب میدان نفتی عراق

 در حالی کــه آمریکا، روســیه و چین برای به 
دســت آوردن جایگاهی در صنعت نفت و گاز 
عراق در شــمال و جنوب این کشــور رقابت 
می کنند، وزارت نفت عراق اعالم کرد که قصد 
دارد با یک یا چند شــریک خارجی در میدان 
گازی منصوریه همکاری کند. این میدان گازی 
در اســتان دیاله نزدیک به مرز ایران قرار دارد 
و تخمین زده می شود حدود4/6 میلیون فوت 
مکعب گاز طبیعی داشته باشــد. پیش بینی 
می شود این میدان نفتی روزانه 325 میلیون 
فوت مکعب تولید داشته باشد. مهم ترین مسئله 
برای آمریکا تشویق عراق به افزایش جریان گاز 
در این کشور است تا بتواند وابستگی خود را به 
برق ایران کاهش دهد. شرکت رزنفت روسیه 
در نوامبر 2017 کنترل منطقه نیمه خودمختار 
کردستان را در شــمال عراق به دست گرفت. 
بنابراین در دســت داشــتن قدرت در جنوب 
عراق می تواند تکمیل کننده باشد. شرکت ملی 
نفت ترکیه قرارداد اصلی توسعه میدان گازی 
منصوریه را در ســال 2011 بست و به وزارت 
نفت عراق قول داد که می تواند حداکثر طی 10 
سال به تولید ثابت برسد. وزارت نفت عراق به 
طور واضح اعالم کرد که نیاز دارد تولید میدان 
گازی منصوریه تا 325 میلیون فوت مکعب در 
روز افزایش یابد تــا بتواند انرژی بخش فالکت 
بار برق خود را تامین کند. به گفته آژانس بین 
المللی انرژی، با افزایــش جمعیت عراق، نیاز 
این کشور به برق تا 2030 دو برابر خواهد شد.

بازار

کاغذ رنگی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس:
دالالن، مانع کاهش قیمت 

کاالها هستند
یک عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس با تاکید بر اینکه »ســودجویی عده ای 
مانع همسان ســازی قیمت ها شــده است«، 
گفت: عالوه بــر تعزیرات حکومتی باید ســایر 
بخش ها نیز بــه میدان آمــده و در مقابل افراد 
سودجو و دالالن بایســتند. ابوالفضل ابوترابی، 
درباره اینکه چرا متناســب بــا کاهش نرخ ارز، 
قیمت کاالهای اساســی کاهــش نمی یابد، از 
اصلی تریــن دالیل این موضوع را ســودجویی 
افراد سودجو دانست و اظهار کرد: امروز قیمت 
ارز از حدود 1۸ هزار تومــان کاهش یافته و به 
حدود 11 هزار تومان رســیده؛ اما سودجویی 
عده ای ســودجو و دالالن مانع همسان سازی 
قیمت کاالها متناســب با کاهش نرخ ارز شده 
است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح 
کرد: تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود 
کرده و در مقابل افراد ســودجو و دالل بایستد. 
البته با توجه به گســتردگی ایــن موضوع، این 
بخش به تنهایی نمی تواند با سودجویان برخورد 
کند بلکه باید سایر دســتگاه ها به میدان آمده 
 و حتی از پتانســیل نیروی مردمی نیز استفاده

 شود.

مشارکت 95 درصدی 
اصفهانی ها در حذف قبض برق

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین 
توانیر، ضمن تشریح میزان مشارکت مشترکین 
برق در استان های کشــور برای ثبت اطالعات 
خود جهت دریافت قبــض الکترونیکی، گفت: 
تا ابتدای مهر به درصد قابــل قبول از اطالعات 
برای حذف قبوض کاغذی برق خواهیم رسید. 
هادی مدقق اظهــار کرد: تا موعــد اول مهر به 
۹۸ درصد که درصد قابل قبولــی برای تحقق 
طرح حذف قبوض کاغذی برق در کل کشــور 
اســت، خواهیم رســید. وی، درمورد وضعیت 
مشترکین برق استان ها در ثبت اطالعات شان 
توضیح داد: بیش از ۹5 درصد مشــترکان برق 
در اســتان های خراســان رضوی، سیستان و 
بلوچســتان، هرمزگان، یزد، فارس، بوشــهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
لرستان، همدان، کردستان و آذربایجان غربی 
اطالعات خود را برای دریافت قبض الکترونیکی 
ثبت کرده اند، که این درصد در استان اصفهان 
نیز به همین شکل اســت با این تفاوت که شهر 
اصفهان مشارکتی بین ۹0 تا ۹5 درصد داشته 

است.

یکسان سازی تابلوی بانک های 
نیروهای مسلح تا پایان سال

مدیر یکی از شعب بانک ســپه استان اصفهان 
گفــت: ادغام بانک های وابســته بــه نیروهای 
مســلح در بانک ســپه گام به گام به خوبی در 
حال پیشرفت اســت و تا پایان سال نیز تابلوی 
بانک های نیروهای مسلح یکسان سازی و نصب 
می شود. مهدی رضازاده اظهار کرد: با انجام این 
پروژه نه تنها مشــکلی در سیســتم های بانکی 
ایجاد نخواهد شــد بلکه با ادغــام پنج بانک و 
موسســه اعتباری در بانک ســپه، بانکی قوی 
و ارائه دهنــده خدمات بهتــر در عرصه بانکی 
خواهیم داشت که هیچ گونه تغییری در سهام، 
وام ها و ســپرده های مختلف ایجاد نشــده و با 
همان روند قبلی به کار خود ادامه می دهند. وی 
تصریح کرد: این اقدام با اجرای درست و هدفی 
مشخص انجام می شود که از لحاظ کارآفرینی 
بسیار موثر است، به طوری که تعداد شعب بانک 
ســپه پس از ادغام به چهار هزار و 600 و تعداد 
کارکنــان از 15 به 42 هزار نفر خواهد رســید 
 که کمک شــایانی به اقتصاد و کارآمدی کشور

می کند.

 کاغذ رنگی A4 سیتی پیپر 13 
رنگ کد 1013بسته 104 برگی 

 65,000
تومان

 کاغذ رنگی ره آورد کد 07 
سایز A3 بسته 10 عددی 

 12,000
تومان

 کاغذ رنگی A4 مدل رنگین کمان 
کد X10 بسته 100 عددی 

 41,000
تومان

این موضوع که چرا ایــران در زمینه نانو تکنولوژی 
در دنیا حرفی برای گفتن دارد، ماهواره های فضایی 
می سازد، در کشاورزی، پزشکی، دارو و صنعت هم 
تا حدودی خودکفا شده و بازارهای صادراتی دارد؛ 
اما همچنان در تولید و عرضه یکی از پر کاربردترین 
منســوجات داخلی یعنی چادر مشــکی وابسته به 
واردات است، سوال مهمی است که شاید همه ما تا 
به حل یک بار از خودمان پرسیده باشیم. آمارها هم 
در این حیطه عجیب و غریب است؛ ایران بزرگ ترین 
مصرف کننده چادر مشــکی در دنیاســت. ساالنه 
چیزی در حدود 40 میلیون متر پارچه چادر مشکی 
در کشــور مصرف می شــود و بیش از نیمی از این 
مقدار معادل 21 میلیون متر از آن وارد می شــود. 
همین واردات همه تالش ها بــرای تولید چادر در 
داخل کشور را با شکســت مواجه ساخته است. در 
حالی که در ســال ۹4 میزان واردات چادر مشکی 
به کشور از نظر وزنی 14 هزار و 350 تن بوده است 
پس از سال ۹5 که اولین کارخانه مجهز تولید پارچه 
چادر مشکی در شهرکرد افتتاح شد، این میزان به 
1۸ هزار تن افزایش یافت. این آمار امسال به نزدیک 
۹0 درصد مصرف رسیده و در نهایت با نوسانات نرخ 
ارز، این وابستگی به واردات، قیمت  چادر مشکی را 

چند برابر کرد.
سرنوشت تلخ کارخانه های چادر بافی

بازار چادر مشکی در کشور پر سود به نظر می رسد؛ 
اما سرنوشت تلخی برای کارخانه هایی که برای تولید 
چادر در کشور سرمایه گذاری کرده اند، رقم خورده 
است. کارخانه »ایران مرینوس« یکی از کارخانه های 
شناخته شده درزمینه تولید پارچه فاستونی است. 
چند سال پیش این کارخانه که سابقه ای 30 ساله 
دارد اعالم کرد که به فناوری تولید چادر مشــکی 
دست پیداکرده اســت؛ اما این فناوری هیچ وقت به 
مرحله در دســت گرفتن بازار نرسید. همین اتفاق 
برای کارخانه های »کرپ ناز«، »حجاب شهرکرد« و 
»نای زرین اصفهان« هم رخ داد. این روزها مجموع 
تولید چادر مشــکی در ایــن کارخانه ها حدود 10 
درصد نیاز ۸0 میلیون متری کشور به پارچه چادر 
مشکی اســت؛ اما هر چقدر کارخانه های داخلی از 
تولید چادرمشــکی ضربه خوردند این صنعت برای 
کشــورهایی مانند کره، ژاپن و امارات پر سود بوده 

است.

رد مافیا در صنعت چادر
مافیا چیز تازه ای در صنعت و تجارت ایران نیست؛ 
شــکر، نهاده های دامی، برنج و... بخش های مهمی 
از اقتصاد مردم هســتند که هر چند رســما تایید 
نمی شــود؛ اما بخــش عمــده ای از آن در اختیار 
مافیای واردات اســت و البته چادر مشــکی هم از 
سایه ســودآوری سرشــار آن موجب شکل گیری 
مافیایی شــده که به گفتــه فعاالن بــازار، اجازه پا 
گرفتن کارخانه های تولیدی داخلی را نمی دهد. در 
واقع آمارها می گویند ۹0 درصد نیاز کشور به چادر 
مشکی از طریق واردات برآورده می شود. ظاهرا سود 
حاصل از خرید چادر مشکی ارزان از کشورهای کره 
و ژاپن، واردات آن به ایــران و نهایتا فروش باقیمت 
بــاالی آن، آن قدر زیاد اســت که تجــار این حوزه 
ترجیح می دهنــد صنعت داخلــی آن هیچ وقت پا 
نگیرد. اولین بار جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن 
نســاجی ایران با صراحت درباره علــت عدم تولید 
چادر مشــکی صحبت کرد و آن را به مافیای چادر 
مربوط دانست. به گفته وی، وقتی در یک سال 17 

میلیون دالر پارچه چادر مشــکی وارد کشور شده 
و 170 میلیــون دالر فروش می رود، چطور کســی 
سراغ تولید می رود؟ دبیر سابق انجمن نساجی ایران 
ادامه می دهد: وقتی به این راحتی به سود می رسند 
دیگر چرا طرف، برود زمین بخرد، ساختمان بسازد، 
ماشــین آالت بخرد و کارشناس اســتخدام کند تا 
پارچه تولید کند. بصیری، درباره مراحل تولید چادر 
مشــکی هم می گوید: تولید آن چیز خاصی نیست، 
مسئله این است که عده ای خاص، سود کالنی از این 
شرایط می برند، واردکنندگان در برابر تولید خوب، 
مقاومت می کنند. باند واردکننــدگان نمی گذارند 
پارچه تولید شود. مافیا معضلی است که نایب رییس 
اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان هم آن را 
اصلی ترین دلیل و مانع تولید داخلی می داند. به گفته 
وی، افزایش قیمت چادر مشکی به مافیای واردات 
این محصول به کشور برمی گردد. مرتضی منصوری، 
با اشاره به دالیل افزایش قیمت چادر مشکی در بازار، 
اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل کمبود پارچه چادر 
مشــکی با افزایش قیمت این پارچه در بازار مواجه 

هســتیم. وی با بیان اینکه به دلیل عدم برخورد با 
قاچاق واردات چادر مشــکی و مافیای پشت پرده 
امروز بازار این محصول دچار التهاب شــده اســت، 
تاکید کرد: متاسفانه افزایش قیمت چادر مشکی به 
مافیای واردات این محصول به کشــور برمی گردد، 
چراکه واردات آن در کشور سودآور است. منصوری با 
بیان اینکه به دلیل نیاز کشور طی چند سال گذشته 
چند کارخانه تولید پارچه و چادر مشکی در کشور 
راه اندازی شد، گفت: متاسفانه نخ مورد نیاز پارچه 
چادر مشــکی کامال وارداتی اســت و به دلیل سود 
باالی واردات، مافیای واردات ایــن پارچه با ایجاد 
مانع در مسیر ورود نخ به کشــور، اجازه رونق تولید 
کارخانجات نساجی داخلی را گرفته اند. نایب رییس 
اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان با تاکید بر 
اینکه با تولید این نخ در داخل، در تولید پارچه چادر 
مشکی خودکفا خواهیم شــد، تصریح کرد: با وجود 
این مشــکالت، خوشــبختانه مدیریت و حاکمیت 
کشــور بر خودکفایی تولید پارچه چادر مشــکی و 

همچنین تامین نیاز داخل تاکید دارند.

رد مافیا در بازار چادر

  به گفته نایب رییس اتحادیه صنف محصوالت نساجی اصفهان، مافیای واردات چادر مشکی 
برای تامین مواد اولیه تولید این کاال کارشکنی می کنند؛

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 552 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، 
گفت: برای سال آبی جدید از ابتدای مهر ماه ۹۸، تصمیم در خصوص نحوه توزیع آب برای کشت پاییزه در جلسه شورای 
هماهنگی حوضه آبریز اتخاذ خواهد شد. حسن ساسانی در خصوص شرایط سد زاینده رود در آخرین روزهای سال آبی 
۹۸-۹7، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد 23 و خروجی سد زاینده 72 مترمکعب بر ثانیه است. وی یادآور شد: تا 
پایان شهریور ماه توزیع آب و حقابه کشاورزان شرق و غرب اصفهان همچنان ادامه دارد. ساسانی همچنین در خصوص 
حقابه تاالب گاوخونی و ضرورت توجه ویژه به آن در سال آبی جدید، گفت: عالقه مند به تحویل حقابه محیط زیست و 

عمدتا تاالب گاوخونی هستیم و امیدواریم در سال آبی جاری در این باره اقدامات موثری انجام شود.

 اتخاذ تصمیمات جدید
 برای سد زاینده رود 

در مهرماه

معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای بیان کرد:

مرضیه محب رسول

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:
مشکالت دریافت مجوز با سامانه »سام« به زودی برطرف می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: سامانه سام سیستمی پیشرفته است که 
با عملیاتی شدن آن مسائل و مشکالت گرفتن مجوز کســب و کار کامال برطرف می شود. سید حسن قاضی عسگر 
اظهار کرد: وزارت اقتصاد اقدام به طراحی سامانه سام بر اســاس ایده هایی کرده که از کشورهای پیشرفته اروپایی 
مثل سوئیس گرفته شده است. در این سامانه تالش شده افراد برای گرفتن مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه اجرایی 
نداشته باشند. وی افزود: همچنین اگر در طول این فرآیند شکایتی وجود داشت، چند سامانه دادور، نما و... طراحی 
شده که فرد می تواند شکایت خود را مطرح کند. قاضی عسگر تصریح کرد: سامانه سام سیستمی پیشرفته است که 

اگر عملیاتی شود،مسائل و مشکالت گرفتن مجوز کسب و کار کامال برطرف خواهد شد. سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچه

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 361 مورخ ۹۸/6/21 شورای 
اسالمی شهر عملیات زیرسازی و جدولگذاری خیابان هفتم تیر به سمت جاده بروجن را 

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مشخصات:

1- موضوع مناقصه: عملیات زیرســازی و جدولگذاری خیابان هفتم تیر به سمت جاده 
بروجن

2- مهلت دریافت اسناد: یکشنبه مورخه 13۹۸/7/14 
3- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام)ره( ساختمان شهرداری- امور 

مالی 

4- برآورد با اعتبار اولیه موضوع مناقصه: 15/534/713/0۸3 ریال بر اســاس فهرست 
بهاء سال 13۹۸ راه و باند

5 - هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب سیبا 
شماره 3100000۹0500۹ بنام شهرداری طالخونچه

6- نوع و مبلغ تضمین: 5 درصد اعتبار اولیه معــادل 776/736/000 ریال بصورت نقد 
واریز به جاری ســیبا 3100003303003 ملی بنام شــهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
7- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

۸- هزینه انتشار آگهی روزنامه: به عهده برنده مناقصه می باشد.
م الف:600258

نوبت اول

در سال رونق تولید صورت می گیرد؛

گازرسانی به 400 واحد تولیدی در شهر تاریخی گز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از گازرسانی به 400 واحد تولیدی در شهر تاریخی گز در سال رونق تولید 
خبر داد. سیدمصطفی علوی با اعالم این خبر، اظهار داشــت: با اجرای حدود 6 کیلومتر شبکه گاز، گازرسانی 
به حدود 400 کارگاه صنعتی در منطقه کارگاهی گز در حال انجام است که شبکه گذاری آن به اتمام رسیده و 
علمک گذاری آن در حال اجراست. وی ادامه داد: شهرگز به دلیل داشتن خاک رس مرغوب و کوره های آجرپزی، 
یکی از قطب های صنعت تولید آجر ایران است و شرکت گاز اســتان اصفهان با گازرسانی به شهرک صنعتی گز 
)منطقه کوره های آجرپزی( در سال 13۸۸، به طور قابل مالحظه ای باعث جلوگیری از مصرف سایر فرآورده های 
نفتی و کاهش آلودگی محیط زیســت این منطقه شد. مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، بیان داشت: در 
حال حاضر، حدود 70 کوره آجرپزی از گاز طبیعی به عنوان ســوخت پاک تحت عنوان مشــترک عمده از این 
نعمت الهی بهره مند هستند. وی با اشاره به اینکه شــهر گز دارای 105 کیلومتر شبکه گازرسانی است، گفت: 
از این مقدار، 25 کیلومتر شبکه تغذیه و ۸5 کیلومتر شبکه شهری اســت و همچنین با نصب بیش از 4 هزار و 
70۸ انشعاب )علمک( خدمت رسانی به بیش از ۸ هزار و 61۹ مشترک صورت می پذیرد. علوی افزود: این شهر 
دارای 2 جایگاه C.N.G، 3 ایستگاه C.P.S و یک ایستگاه T.B.S بوده و گازرسانی به کوره های آجرپزی گز به 
کمک 70 ایستگاه M.R.S انجام می شود. الزم به ذکر اســت، در پی گازرسانی به 400 واحد صنعتی شهر گز، 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 

از مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز استان اصفهان تقدیر کرد.
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معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
ویژه کاشان خبر داد:

 کاهش ۲۰ درصدی
 آمار بیکاری در کاشان

معــاون برنامه ریزی و توســعه  کاشان
فرمانداری ویژه کاشان از کاهش ۲۰ درصدی آمار 
بیکاری در سال جاری به نسبت سال گذشته در این 
شهرستان خبر داد. مسعود خاندایی اظهار کرد: بر 
اســاس آمار سرشماری ســال ۹۷ نرخ بیکاری در 
کاشان ۷.۹ درصد از ســطح متوسط استان و حتی 
کشور بسیار پایین تر است. وی با اشاره به سهم ۳۰ 
درصدی اشتغال زنان افزود: ۳۳ درصد از نیروی کار 
این شهرستان کارگران غیربومی هستند که از سایر 
اســتان ها به این منطقه مهاجرت کردند. به گفته 
خاندایی، شهرستان کاشان از نظر تعداد مجوزهای 
صادر شده در بخش صنعت بین استان ها رتبه ۲۷، از 
نظر شــمار شــاغالن رتبــه ۲۴ و از نظــر میزان 

سرمایه گذاری رتبه ۲۲ را دارد. 

بخشدار مرکزی چادگان:
صدای پیر شدن جمعیت 

چادگان را بشنویم
بخشدار مرکزی چادگان گفت:  چادگان
چادگان بر اساس آمار به سمت پیری حرکت می کند 
و بیش از ۳۳۰۰ نفر ســالمند دارد. سید اسماعیل 
علوی  اظهار کرد: پایش های صورت گرفته توسط 
اداره بهزیستی و نهادهای حمایتی نشان از آهنگ 
پیری جمعیتی در شهرســتان چادگان دارد. وی، 
ادامه این روند در شهرســتان را مناسب ندانست و 
افزود: بیشترین آمار سالمندان در شهرستان تحت 
پوشش کمیته امام خمینی )ره( و بهزیستی هستند 
که در آینده مشکالتی را در امور جاری ایجاد خواهد 
کرد. علوی، مناسب سازی مسیر عبور و مرور ویژه 
ســالمندان در ادارات را خواستار شد و خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر این موارد توسط ادارات جدی 

گرفته نشده و باید اقدامات عملیاتی آن آغاز شود. 

 عکس روز

خبر

خیابانامامخمینی)ره(گلپایگان،پیادهراهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

با هدف تسهیل در عبور و مرور 
شهروندان فالورجانی صورت گرفت؛
عملیات زیرسازی و روکش 

آسفالت معابر سطح شهر
شهردار فالورجان در راستای  فالورجان
ادامه روند توسعه و عمران شهری در زمینه اجرای 
زیر سازی و عملیات روکش آسفالت معابر سطح 
شهر در نقاط مختلف، اظهار داشت: در خصوص 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و توزیع عادالنه 
امکانات، اجرای زیرســازی و روکش آســفالت 
کوچه های سعادت و سلمان فارسی، منتهی به بلوار 
دانشــگاه و گذر انتهایی حدفاصــل کوچه های 
گلبرگ و شــهید محمدعلی ایــزدی در محله 
گارماسه غرب، کوچه شهید محبوب رحیمی گذر 
حدفاصل خیابان های فردوسی و شریعتی به اتمام 
رسید.  جواد نصری در ادامه با اشاره به اینکه مقوله 
بهسازی و نوسازی آسفالت معابر شهری وظیفه 
ذاتی خدمت رسانی شهرداری به شهروندان است، 
گفت: معاونــت عمرانی شــهرداری و کارکنان 
مشغول در این واحد تمامی تالش خود را به کار 
می گیرند تا زیرسازی و روکش آسفالت مسیرهای 
سطح شهر را بنا به نیاز ســنجی و الویت های 

ضروری، به انجام رسانند. 

شــهردار شــهرضا با اشــاره به  شهرضا
گازرســانی به مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر 
شهرضا اظهارداشــت: عملیات اجرای ساختمان 
TBS تقلیل فشار گاز در مجتمع صنایع کارگاهی 
امیرکبیر توسط معاونت عمران شهرداری شهرضا 
در حال اجراســت. حبیب قاســمی با بیان اینکه 
مســاحت زمین این پروژه ۴۰۰ متر است، افزود: 
هدف از اجرای ایــن پروژه، گازرســانی به صنایع 
کارگاهی امیرکبیر است که مورد درخواست اداره 
گاز بوده و در حال حاضر توسط حوزه معاونت عمران 
شهرداری شهرضا در حال اجراست. شهردار شهرضا 
با بیان اینکه تالش شــهرداری بر این است که این 
پروژه تا ابتدای مهر ماه امسال تکمیل و تحویل اداره 
گاز شود، گفت: مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر 
در ۲۲۰ هکتار و در ســه مرحله راه اندازی شده تا 
کارگاه هایی که مشکالت صوتی و زیست محیطی 
در شهر ایجاد می کنند، به این شهرک منتقل شوند. 
وی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار و 6۰۰ پالک در 
این مجتمع بیان کرد: تاکنون نزدیک به هزار و 6۰۰ 
پالک ساخته و حدود 6۰۰ پالک واگذار شده اند؛ اما 
به دلیل نبود زیرســاخت های الزم در این مجتمع 
بعضی از این صنایع به ســطح شــهر بازگشــتند. 
قاسمی، با اشاره به اینکه امسال 15 میلیارد ریال از 
بودجه شهرداری برای آســفالت، جدول گذاری و 

تاسیس دفتر کارگاه برای انجام امور اصناف مستقر 
در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بنا بر برآورد 
غیررسمی 8۰ میلیارد ریال اعتبار برای انجام این 
پروژه نیاز بوده که توسط شرکت گاز استان تامین 
می شود. وی با اشــاره به اینکه ۴8 درصد محدوده 
شهری شهرضا فرسوده اســت، افزود: از سال 8۹ 

مطالعات بازآفرینی در کشــور آغاز شده که در این 
مطالعات ۳۴۰ هکتار از بافت فرسوده شهرضا نیز به 
تصویب رسید. شهردار شــهرضا با بیان اینکه این 
شهرستان بیش از هزار و 1۹8 هکتار بافت فرسوده 
و ۲ هزار و ۴۷۹ هکتار محدوده شهری دارد، گفت: 
بازآفرینی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی از 

مهم ترین خدمات دولت دوازدهم بوده که اعتبارات 
مناسبی نیز به آن اختصاص داده شده است. وی با 
اشاره به اینکه محالت حکیم قشــقایی، طالقانی، 
اســالم آباد، خمینی آبــاد، حســین آباد و پانصد 
دستگاه، محالت هدف در بازآفرینی شهری شهرضا 
هستند، خاطرنشــان کرد: سازمان نظام مهندسی 
برای بافت فرسوده 5۰ درصد و شهرداری شهرضا 
برای تشــویق مردم به احیای بافت فرســوده 5۰ 
درصــد و برای صــدور پروانه ســاخت 8۰ درصد 
تخفیف می دهد. قاسمی با اشاره به پرداخت وام ۴5 
میلیون تومانی ۴ درصــد و 8۰ میلیون تومانی 18 
درصد برای احیای بافت فرسوده بیان کرد: گستره 
بافت فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی در 
حاشیه شهرها، تهدیدی است که غفلت از بهسازی 
آنها می تواند سبب به بارآمدن آسیب های اجتماعی 
شود. وی با بیان اینکه ســاماندهی سکونتگاه های 
غیررسمی شهری از مهم ترین ضرورت ها برای ارائه 
خدمات بهینه به شهروندان است، بیان کرد: ایجاد 
فرهنگســرا، جاده دسترســی، ایجاد زمین چمن 
مصنوعــی، ایجاد کانال دفع آب های ســطحی در 
محله اسالم آباد، آزادسازی و آسفالت بلوار حکیم 
قشقایی به طول هزار و ۳۰۰ متر از جمله پروژه های 
شهرداری شــهرضا در محالت کمتر توسعه یافته 

است.

عملیاتگازرسانیبهشهرکصنایعکارگاهیامیرکبیرآغازشد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در  گلپایگان
آغاز عملیات تبدیل شــبکه های هوایی برق بــه کابل زمینی در 
خیابان امام خمینی )ره( گلپایگان، اظهار کرد: زیر زمینی کردن 
کابل ها با توجه به هزینه سنگینی که دارد در خیابان های بسیار 
معدودی از جمله میدان امــام و خیابان چهاربــاغ اصفهان که 
مکان های توریســت پذیر هســتند، صورت گرفته است. حمید 

عالقمندان ادامه داد: در گلپایگان به واسطه دیدگاهی که وجود 
دارد، عملیات زیر زمینی کردن کابل ها را با اعتبار 8 میلیارد تومان 
در خیابان امام خمینی )ره( این شهر اجرا خواهیم کرد و امیدوار 
هســتیم که ایــن خیابــان همچون گل ســر ســبدی در بین 

شهرستان های استان جلوه کند. 
همچنین نماینده گلپایگان و خوانســار گفــت: بخش زیادی از 

شبکه فشار ضعیف گلپایگان از سیم به کابل تبدیل شده که سبب 
افزایش پایداری شبکه شده است. علی بختیار افزود: خیابان امام 
خمینی )ره( گلپایگان به عنوان یکی از خیابان های نمونه استان، 
شبکه فشار ضعیف و بیست کیلو وات آن زیر زمینی خواهد شد. 
این خیابان محل تردد مردم است و باید در کوتاه ترین زمان این 

پروژه اجرا شود. 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:
خیابان امام خمینی )ره( گلپایگان، پیاده راه می شود

 شهردار شهرضا خبر داد:

مزایده
6/182 شــماره: 980676 اجرا – تاریخ:1398/06/20 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 980676 له آقای داود داودی نژاد علیه آقای 
بهنام صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 28/684/700 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی که در روز مزایده 
محاسبه می گردد در نظر دارد یک دستگاه کانکس مســتعمل متعلق به خوانده واقع در 
خمینی شهرـ  میدان آیت اله صهریـ  جنب ورزشگاه مادرـ  روغن فروشی داودی نژاد را 
از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند کانکس مذکور دارای ابعاد 2/5 متر عرض 
در4 متر طول که بصورت شاسی تیرآهن با اسکلت پروفیل 4*4 بدنه داخلی و سقف از ام 
دی اف که دیوارها در چند نقطه شکسته شــده کف پوش از نئوپان ، بدنه خارجی از ورق 
گالوانیزه ، درب آن آلومینیومی که تاب پایینی آن وجودندارد و شیشه وسطی تاب باالیی 
 آن شکسته شده و قفل درب نیز وجود ندارد و همچنین دارای یک عدد پنجره آلومینیومی 
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را 30/000/000 ریال ارزیابی نموده 
است لذا جلسه مزایده درتاریخ چهارشنبه 1398/07/17 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز 
قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار 
کسی است که باالترین قیمت راپیشــنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت 
پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 

م الف: 596673  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ اجراییه

6/183 شــماره پرونــده: 139804002121000112/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000033 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800132 ، تاریــخ صدور: 
1398/04/05 ، آگهی ابالغ اجرائیــه پرونده اجرایی 9800132 بدین وســیله به خانم 
طیبه صفری فروشــانی ، نام پدر: غالمرضا ، تاریخ تولد: 1346/08/28 ، شــماره ملی: 
1140494422 ، شماره شناسنامه: 11825 به نشانی: منظریه فاز5 خ فیض االسالم پ31 
و آقای خدا کرم طوالبی ، نام پدر: علی حسین ، تاریخ تولد: 1349/12/01 ، شماره ملی: 
5289587128 ، شماره شناســنامه: 892 به نشانی: منظریه بلوار فیض االسالم باالتر از 
چهارراه جهاد ابالغ می شود که صندوق کارآفرینی امید خمینی شهر جهت وصول مبلغ 
اصل طلب: 6/000/000 ریال خســارت تاخیر تادیه: 10/000/000 ریال خسارت تاخیر 
روزانه: 42/000 ریال  تاریخ مبنای محاسبه خســارت: 1398/01/12 به استناد قرارداد 
بانکی 812300336-1382/03/06 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
بایگانی 9800132 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/23 مامور 
ابالغ به شما به علت عدم شناسایی نشــانی مقدور نبوده است لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامــه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود 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 یافت. م الف : 596672  

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
اخطار اجرایی

6/184 شماره: 2811/97 حل 12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:قاسم 
نجفی ، نام پدر: غالمحسین ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی: مهدی کریمی ، نام پدر: احمدرضا ، با وکالت مریم مشــتاقی ، نشانی: خمینی 
شــهر منظریه فاز 1ـ  وکیل: خمینی شــهر خیابان بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه، 
محکوم به:به موجب رای شماره 259 تاریخ 98/02/17 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 

مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ پانصد و ســی هزار بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله در حق خواهان و نیم عشر دولتی به حساب دولت رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 596690  ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/185 شماره: 1128/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/07/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  حسین آقایی ، نام پدر: براتعلی 
، نشانی: خمینی شهر منظریه خ شهید عموشاهی مجتمع سپیدار ط4 واحد1 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  عباس محمدی اروجه ، نام پدر: حیدر ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 49/900/000  ریال بانضمام کلیه خســارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل 
خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده 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: 596674 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/186 شماره: 903/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/07/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  امیــر محب محمدی ، با 
وکالت مجید پرند ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی جنب کوی 131 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  میرعبداله پورمحمدی ثانی ، نام پدر: میرمحمد ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه مبلغ 54/000/000  ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی چک و عدم برگشت چک و حق الوکاله وکیل ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 593475 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

6/187 شــماره نامه: 139885602006005622 ، تاریخ: 1398/06/20 ، خانم صدیقه 
رضایی خوزانی فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 170/9798 واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 254 دفتر 619 امالک ذیل ثبت 
132163 بنام شرکت تعاونی مسکن مهر17 خمینی شهر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند رسمی شماره 7330-1392/06/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 232 به او 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 1392/06/09-7352 
دفتر 232 خمینی شهر نزد بانک مسکن رهن اســت نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه 
جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 

مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 594351  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر 
ابالغ رای

6/188 کالســه پرونده:511/96 و 770/97 ، شــماره دادنامه:1261 ، تاریخ رسیدگی: 
98/05/31 ،مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: 
آقای محمد قاسمی حسین آبادی به نشــانی:اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی نبش 
بن بست13 ســاختمان مدرس طبقه2 واحد5 , وکیل: آقایان حمیدرضا نشاط و احسان 
افشار ؛ خواندگان: 1-پیمان ماکریانـ  مجهول المکان 2-رضا قاسمیـ  مجهول المکان 
3-مهدی کاشــیـ  مجهول المکان 4-قادر زرگانی نشــانی: دزفول خیابان امام سجاد 
نبش ابوریحان پــالک530ـ  5- مجلوب ثالث خانم فاطمه تیموری نشــانی: اصفهان 
خیابان خاقانی کوچه ابوعلی کوچه سهند بن بست پالک 153 ، 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 شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد قاسمی حسین آبادی فرزند اسماعیل 
با وکالت آقایان سیدحمیدرضا نشاط و احسان افشار به طرفیت آقایان 1-پیمان ماکریان 
2-رضا قاسمی 3-مهدی کاشی 4-قادر زرگانی بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 
شماره 218 مورخ 94/9/3 صادره از شعبه11 سابق شورای حل اختالف درچه 2-ابطال 
سند عادی فی مابین آقای رضا قاسمی و مهدی کاشی 3-ابطال سند رسمی خودرو فی 
مابین آقای رضا قاسمی و مهدی کاشــی )خواندگان ردیف دوم و سوم( 4-الزام خوانده 
ردیف چهارم )قادر زرگانی( به تنظیم سند رســمی مالکین خودرو 5-الزام خوانده ردیف 
دوم )رضا قاسمی( به تحویل عین خودرو 6-مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو مذکور 
به نسبت هر یک از خواندگان به انضمام هزینه دادرسی و حق  الوکاله وکیل و همچنین 
دادخواست جلب ثالث آقای محمد قاسمی به طرفیت خانم فاطمه تیموری فرزند مصطفی 
بخواسته الزام به تحویل و انتقال سند مالکیت بنام جالب ثالث )خواهان دعوی اصلی( بدین 
شرح که خواهان مدعی است خوانده ردیف اول به نمایشگاه ایشان مراجعه نموده و یک 
دستگاه خودرو سواری هیوندا سوناتا مدل 2012 به شماره انتظامی 24- 811 د 42 و شماره 
موتور G4KEBU389428 و شماره شاسی KMHEC41CPCA334548 به رنگ 
سفید را به رسم امانت و جهت نشان دادن به مشتری از ایشان تحویل گرفته لیکن آقای 
پیمان ماکریان )خوانده ردیف اول( خودرو مذکور را بدون اذن و اجازه ایشــان به شخص 
ثالثی می فروشــد و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری در دادســرای عمومی و انقالب 
فالورجان استشهادیه النهایه بر اساس دادنامه به شماره 93/1077-93/11/19 صادره از 
شعبه 102 دادگاه کیفری2 فالورجان عمل آقای ماکریان به عنوان خیانت در امانت محرز 
و مراتب در دادگاه تجدیدنظر استان )شعبه12( تایید و تصدیق می گردد. شورا از بررسی 
مدارک و محتویات پرونده اســتماع اظهارات وکالی خواهان و پاسخ استعالم واصله از 
پلیس راهور و با توجه به دادنامه 9301077-93/11/19 صادره از شــعبه 102 کیفری2 
فالورجان مبنی بر احراز بزه خیانــت در امانت خوانده ردیــف اول )پیمان ماکریان( و با 
عنایت به رد واخواهی آقای ماکریان و همچنین تایید دادنامه بدوی توسط شعبه 12 دادگاه 
تجدیدنظر استان و ملحوظ نمودن ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی که رای قطعی دادگاه 
کیفری را برای مرجع حقوقی الزم االجرا می داند، اعتراض ثالث خواهان نسبت به دادنامه 
معترض عنه )دادنامه شماره 218-94/9/3 صادره از شعبه 11 سابق درچه( را مقرون به 
صحت دانســته و مســتنداً به مواد 417 و 418 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه 
معترض عنه را نقض و با توجه به اثبات بزه آقای ماکریان و احراز یدامانی نامبرده نسبت 
به خودرو مذکور و لزوم استرداد مال امانی به صاحب آن بلطبع سلسله ایادی بعدی نسبت 
به این خودرو و معامالت بعدی صورت گرفته نسبت به آن را باطل می گرداند علیهذا شورا 
حکم به ابطال سند عادی و رسمی فی مابین آقایان رضا قاسمی و مهدی کاشی )خواندگان 
ردیف دوم و سوم( صادر و اعالم می نماید. در خصوص خواسته الزام به انتقال سند مالکیت 

خودرو مذکور بنام خواهان با توجه به اســتعالم صورت گرفته از پلیس راهور که آخرین 
وضعیت مالکیت خودرو موصوف را بنام مجلــوب ثالث )خانم فاطمه تیموری( قید نموده 
در این خصوص شورا نیز دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و حکم به الزام خانم 
فاطمه تیموری به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اسناد رسمی مالکیت خودرو 
مذکور به نام خواهان صادر و اعالم می گردد و نسبت به خوانده ردیف چهارم از آنجایی که 
در حال حاضر سند مالکیت خودرو بنام ایشان نمی باشد مستند به بند4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوا نسبت به ایشان صادر و اعالم می گردد. در خصوص خواسته 
الزام به تحویل خودرو مورد دعوا از آنجایی که طبق قرار تامین خواســته صادره از شعبه 
9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به شماره 427-97/10/11 خودرو مذکور در 
حال حاضر توقیف و در پارکینگ نیروی انتظامی نگهداری می شود تحویل آن به خواهان 
این دعوا بالمانع می باشد در خصوص خواسته آخر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل 
ایام تصرف نظر به اینکه خواهان بر اســاس الیحه شماره 129-98/5/26  خواسته خود 
در خصوص اجرت المثل را مسترد نموده و مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی 
مدنی در این قسمت از خواسته قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد در خصوص خسارات 
دادرسی شورا مســتند به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 4/760/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت هزینه های نشر آگهی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. م الف: 593983  عمار 

امیری قاضی شورای حل اختالف نهم حقوقی حوزه قضائی خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

6/189 شــماره صادره : 1398/42/578085-1398/5/12 چون آقای منصور بخشیان 
لنجی فرزند حسن و خانم بهجت بخشیان لنجی فرزند قاسمعلی در اجرای مقررات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )بالمناصفه( تقاضای 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در محدوده پالک 131 فرعی 
از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده اند و آرای شماره 112-113 مورخ 
1398/01/19 و رای اصالحی 2011 مــورخ 1398/05/16 هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا 
طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره 4371 فرعی از 4483 
اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به نام آقای منصور 
بخشیان لنجی فرزند حسن و خانم بهجت بخشیان لنجی فرزند قاسمعلی )بالمناصفه( در 
روز شنبه 98/07/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 598192 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/190 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک عفت قفیزی واقع در تیران دارای 
پالک 2556 فرعی مجزی شده از یک اصلی بخش 12 ثبت اصفهان و طبق پرونده ثبتی 
به نام زهره ابراهیمی تهرانی فرزند حسین در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن بعمل 
نیامده است. لذا بنا به درخواست نامبرده و بنا به دستور ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/07/20 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. م الف: 595463  سید محمد حسن 

مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران

موکب خدمت رسانی شیعیان 
افغانستان در آران و بیدگل

همزمان با ایام دهه محرم و  آران و بیدگل
عاشورای حســینی، موکب خدمت رسانی به 
عزاداران حســینی از ســوی نمایندگی مرکز 
فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در شــهر 

کاشان و آران و بیدگل استان اصفهان برپا شد.
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افزایش سه درصدی نذر خون نسبت به سال گذشته در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون کل وزارت بهداشت:
 50 درصد »ام آر آی« های 
تجویزی غیرضروری است

معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: 50 
درصد »ام آر آی« و »سی تی اسکن« های 
تجویزی غیرضروری است. ایرج حریرچی 
توضیــح داد: در تمــام کشــورهای جهان 
استفاده نامناســب از روش های تشخیصی 
تصویر برداری از جمله »ســی تی اسکن« 
و »ام آر آی« شایع اســت. به طور مثال در 
کشــور آمریکا ۳0 الی 50 موارد »سی تی 
اســکن« و »ام آر آی« غیر ضروری است و 
در کشور ما نیز مطالعات نشان می دهد که 
50 درصد این موارد غیرضروری هســتند. 
وی گفت: انجام »ام آر آی« برای کمر درد 
و »سی تی اسکن« پس از تصادفات جزئی 
شایع تر است، با وجود این موضوع تقاضای 
القایی از یک سو و از سوی دیگر پیچیدگی 
حوزه سالمت و نحوه تشــخیص بالینی در 

بروز این موضوع دخیل هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

مفیدبودن طالی خوراکی 
سندیت علمی ندارد

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: هیچ گونــه تحقیق، منبع و 
یا ســند علمی، مبنی بر مفیدبودن روکش 
طالی خوراکی وجود ندارد. مسعود سامی 
در رابطه با روکــش طــال در خوراکی ها، 
اظهار کرد: اســتفاده از روکش طال در غذا 
از زمان های گذشــته در میان پادشاهان و 
ثروتمندان به صورت زینتی رواج داشــته 
اســت. این موضوع به تازگی در ایران رونق 
یافتــه و برخی رســتوران ها و شــیرینی 
فروش ها به عرضه غذا، شــیرینی و شکالت 
لوکس با روکش طال می پردازند. وی ادامه 
داد: طالی خوراکی این مراکز اغلب از خارج 
کشــور تامین می شــود. از این نوع طال به 
شکل تزیینی و به صورت روکش در سراسر 
جهان استفاده می شــود و کسانی که توان 
پرداخت هزینه این غذاها را داشــته و مایل 
به اســتفاده از خوراکی خاصی باشــند، از 
آنها بهــره می برند. این کارشــناس امنیت 
غذایی پیرامــون فواید و مضــرات مصرف 
خوراکی های دارای روکــش طال، تصریح 
کرد: من تاکنون به هیچ گونه تحقیق، منبع 
و یا ســند علمی مبنی بــر مفیدبودن این 
روکش ها بــر نخورده ام.ســامی افزود: طال 
یک فلز سنگین است. کشــورهایی که این 
محصول را تولید می کننــد، نوع خوراکی 
آن را با رعایت اســتانداردهای الزم به بازار 
مصرف عرضه می کنند. این تولیدکننده ها 
دقت دارند که فلز سنگین دیگری همراه با 
طال وارد این روکش نشــود. اگر این طالی 
خوراکی از مراکز تولیــدی نامعتبر تامین 
شــود، ممکن اســت دارای مس و یا سایر 
فلزات ســنگین بوده که می تواند برای بدن 
مضر باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان گفت: البته باید این نکته 
را در نظر گرفــت که افراد معمــوال از این 
خوراکی به صورت روزانه استفاده نمی کنند 
و به همین دلیل میزان طالی وارد شده به 
بدن،  چندان زیاد نیســت که بتواند سمیت 
داشته باشد. مصرف کنندگان باید اطمینان 
حاصل کنند که این طالی خوراکی از مراکز 
مورد تایید و استاندارد تهیه شده باشد. وی 
با اشاره به اینکه امکان مسمومیت با فلز طال 
در انسان وجود دارد، ابراز داشت: این اتفاق 
تنها زمانی روی می دهــد که میزان زیادی 
طال وارد بدن انسان شود. برای مثال یکی از 
روش های قدیمی درمان روماتوئید، استفاده 
از محلول حاوی طالســت و بیمارانی که از 
این روش اســتفاده می کنند، به دلیل ورود 
بیش از حد عنصر طال به بدن، دچار عارضه 
مســمویت با این فلز می شوند. عضو هیئت 
علمی گروه دانشــکده تغذیه و علوم غذایی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه داد: 
مصرف بیش از میزان مجــاز طال، می تواند 
ســبب راش های )حساســیت ها( پوستی، 
اختالالت مغز استخوان و زخم شدن معده و 
روده شود،در واقع با مصرف غذا یا شکالت 
دارای روکش طال، معموال مقدار چشمگیری 
طال وارد بدن نمی شود که باعث این دست 
عوارض شود. ســامی در پایان خاطرنشان 
کرد: عمده طالیی که از طریق این روکش 
وارد بدن می شــود، جذب نشــده و از بدن 
فرد دفع می شــود. در عمل فــرد هزینه ای 
را می پردازد که برای بــدن او اثرات مفید 
خاصی ندارد و تنهــا صرف ارضای تمایالت 

شخصی و الکچری گرایی او می شود.

مدیر کل انتقال خون استان خبر داد:
افزایش سه درصدی نذر خون 
نسبت به سال گذشته در اصفهان

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: امسال 
اصفهانی ها در مقایسه با ســال گذشته در دهه اول 
محرم ســه درصد بیشــتر خون اهدا کردند. مجید 
زینلی، اظهار کرد: از ابتدای محرم تا روز عاشورا هفت 
هزار و 500 نفر جهت اهدای نذر خون به مراکز انتقال 
خون استان مراجعه کردند. وی با بیان اینکه از کل 
مراجعه کنندگان شش هزار نفر موفق به اهدای خون 
شدند، افزود: در این ایام 97 درصد اهداکنندگان مرد 
و سه درصد زن بودند. مدیر کل انتقال خون استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: امســال اصفهانی ها در 
مقایسه با سال گذشته در دهه اول محرم سه درصد 

بیشتر خون اهدا کردند.

 اجرای طرح مهرتحصیلی
  با توزیع 400 بسته نوشت افزار

 به نیازمندان
بیش از 400 بســته نوشــت افزار در مقبره عالمه 
مجلسی اصفهان بین نیازمندان توزیع شد. رییس 
اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک اســتان اصفهان 
گفت: این تعداد نوشــت افزار در قالــب طرح مهر 
تحصیلی با هــدف اجرای امینانه نیــات واقفان در 
دستگیری از نیازمندان و تهیه امکانات اولیه آموزشی 
بین دانــش آموزان بــی بضاعت در مقبــره عالمه 
مجلسی اصفهان توزیع شد. حجت االسالم مهدی 
طاهری، هزینه این میزان نوشت افزار را 600 میلیون 
ریال اعالم کرد، افزود: این میزان نوشت افزار از محل 
ســاماندهی اجرای نیات 6 موقوفه سید احمدیان، 
استاد حسین استاد شریف معمار، دبستان فردوسی، 
سر قبرآقا، محمد تقی رزاز و ابو القاسم تبریزی تامین 
شده است. وی گفت: این نوشت افزارها در قالب بسته 

مهر تحصیلی شامل کیف، قلم و دفتر بوده است.

نماینده مردم سمیرم:
مافیای دارویی مانع از گسترش 

طب اسالمی – ایرانی است
یــک نماینده مجلــس اظهار کــرد: بســیاری از 
داروخانه های کشــورهای اروپایــی، اولین گزینه 
درمانی آنها اعطــای داروی گیاهی به مردم به جای 
داروی شیمیایی اســت در حالی که توصیه مافیای 
داروسازی به کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه 
یافته، استفاده مکرر از داروهای شیمایی است. اصغر 
سلیمی گفت: کارکرد طب سنتی در گذشتگان ما 
در پیشگیری و درمان بســیاری از بیماری ها نشان 
دهنده اصولی و تاثیرگذار بودن آن اســت. بسیاری 
از کتاب های پایه پزشــکی که در دنیا تدریس شده 
و تدریس می شــود، برگرفته از علوم طب اسالمی و 
سنتی است که توســط بزرگان ما در جهان اسالم 
از قرن ها پیش جای قابل توجهی در دانشــگاه های 
جهان غرب باز کرده اســت که از نمونه آن می توان 
به کتاب های طبی بوعلی سینا اشاره کرد. نماینده 
مردم سمیرم در مجلس شــورای اسالمی گفت: راه 
اندازی دانشکده های طب اسالمی ایرانی و تصویب 
بودجه های الزم در راســتای افزایش پژوهش های 
ضرروی الزامات رشد و توسعه طب اسالمی- پزشکی 
اســت، از این جهت همکاری دولــت و مجلس در 
تصویب قوانین مورد نیاز بسیار ضروری به نظر می 
رسد. آنچه می تواند کمک کننده ما دراین بخش باشد 
الزام و اعتقاد مسئوالن به نجات بخش بودن و حیات 
آفرینی استفاده از داروهای گیاهی است که با تصویب 
بودجه و ایجاد بسترهای الزم برای متخصصین امر 

فراهم خواهد شد.

تاکسی های اینترنتی، تحت 
نظارت شهرداری قرار می گیرند

معاون شــهردار تهران گفت: از ابتــدای پاییز همه 
تاکســی های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار 
می گیرند. محسن پورسید آقایی، درباره تاکسی های 
اینترنتی و اقداماتی که شــهرداری در این راســتا 
در دســتورکار قرار داشــته اســت، اظهار داشت: 
دســتورالعلمی در این زمینه بــا هماهنگی وزارت 
کشور تهیه و به زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: 
این دســتورالعمل احتماال تا پایان هفته جاری در 
سراسر کشــور ابالغ می شــود و بر همین اساس، تا 
پایان تابســتان و از ابتدای مهر تمام تاکســی های 
اینترنتی تحت نظارت شــهرداری قرار می گیرند.  
گفتنی است،مدتی پیش شــهرداری علیه اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای 
تاکســی های اینترنتی طرح شــکایت و اختالفات 
قدیمی وارد فاز تازه ای شد که موضع گیری ها را جدی 
و رســمی تر کرد و اکنون به نظر می رسد شهرداری 
در این اختالف و شکایت پیروز شده و تاکسی های 

اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان 
با بیان اینکه تاکنون مجوز 92 موکب صادر شده، 
گفت: با توجــه به فرصت باقی مانــده پیش بینی 
می کنیم تعداد موکب های استان اصفهان به 110 
عدد برسد، سال گذشته 75 موکب داشتیم که رشد 
۳0 درصدی را نشــان می دهد. مصطفی نوریان با 
اشاره به اعزام موکب های اصفهانی برای پیاده روی 
اربعین اظهار داشت: امسال بیش از 100 موکب را 
ثبت نام کرده ایم که از این تعــداد 92 مورد پروانه 
صادر و تحویل شده اســت. وی با بیان اینکه آنچه 
از سوی ستاد عتبات مرکز بر عهده ما گذاشته شده 
ساماندهی موکب ها و ایجاد ظرفیت 45 هزار نفری 
برای اســکان 70 هزار وعده غذایی است، تصریح 
کرد: اســتقبال مردم اســتان اصفهان به گونه ای 
بوده که تاکنون 120 هزار نفر برای اسکان و 450 
هزار وعده غذایی پیش بینی شده است. نوریان، در 
خصوص زمان بندی اعــزام موکب ها اظهار کرد: از 
یک مهر به مرور موکب هایی که در کربال زمین شان 
آماده شده وسایل شان را منتقل می کنند و تا 20 

مهر تمامی موکب ها مســتقر خواهند شد؛ از 20 
مهرماه و حــدود یک هفته مانده بــه اربعین همه 
موکب ها زائرگیری می کنند. وی بیشتر شدن تجربه 
و حضور در ســیل را دو عامل اصلــی این موضوع 
دانست و ادامه داد: زمانی که 60 موکب ما در مناطق 
سیل زاده حاضر شده و توانستند به خوبی از پس کار 
بربیایند این اشتیاق و در سایر مجموعه ها و مردم 
شکل گرفت تا امسال برای ایجاد موکب اقدام کنند.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اعالم کرد:

افزایش 30 درصدی موکب های اصفهانی در اربعین
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: عدم 
پرداخت بدهی های میلیاردی سازمان های بیمه گر 
به علوم پزشکی، خدمات درمانی را به مرز نامطلوب 
رسانده اســت. طاهره چنگیز اظهار داشت: بیش از 
پنج هزار میلیارد ریال بدهی سازمان های بیمه گر به 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. وی بیان داشت: 
انباشت مطالبات دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از 
ســازمان تامین اجتماعی در وضعیت فوق بحرانی 
قرار گرفته اســت. رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان ادامه داد:عدم پرداخــت این مبلغ در روند 
ارائه خدمات درمانی به مردم تاثیر نامطلوب خواهد 
گذاشــت. وی گفت: دانشــگاه در تالش است که 
گرفتاری های ناشی از عدم ایفای تعهدات سازمان 
تامین اجتماعی به مردم و قشر کارگری تسری پیدا 
نکند. چنگیز اضافه کرد: بدهی سازمان های بیمه گر 
به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وجود پیگیری و 
تاکید مســئوالن بر رفع این مسئله، همچنان ادامه 
دارد. وی ادامه داد: آنچه دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان از بیمه ها طلب دارد بابت خدماتی است که 

اسناد آن به سازمان های بیمه گر تحویل داده شده 
و آنها تحقق این خدمات را تاییــد کرده اند. رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در سال 95 
بدهی ســازمان های بیمه گر به این دانشگاه بیش از 
4800 میلیارد ریال اعالم شده که این امر باعث بروز 
مشکالت و محدودیت هایی در بخش های مختلف 
درمان و بهداشت اصفهان و پرداخت کارانه پزشکان 

و پرستاران شده است. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

بدهی میلیاردی سازمان های بیمه گر به علوم پزشکی

علوم پزشکیعتبات عالیات

در حالی که در همه جای دنیا سیستم های آموزشی 
در حال به روزرسانی و ارتقای روش های یادگیری 
است، در ایران بازنشســته ها دوباره به کالس های 
درس آورده شــده اند تا کســری معلــم بر طرف 
شود؛ موضوعی که می تواند به شــدت بر کیفیت 
آموزش در مدارس دولتی تاثیرگذار باشــد. بیش 
از 15 هزار معلم بازنشســته که هر کدام به صورت 
میانگین باالی 50 ســال را دارند باید از اول مهر با 
دانش آموزانی سر و کله بزنند که انتظارات و نیازهای 

بسیار متفاوتی از دو دهه قبل دارند.
 معلمانــی کــه بــه اقتضــای ســن و ســطح 
ســواد کارایــی کمتــری دارنــد؛ امــا بایــد به 
 بچه هایــی آمــوزش دهنــد کــه ده هــا برابــر 
دانش آموزان ســال های قبل اطالعــات و توانایی 
دارند در نتیجه چیزی به جز تنش و سرخوردگی 
از بچه هایــی کــه در کالس چنیــن معلم هایی 

می نشینند، باقی نمی ماند.
دخل و خرجی که به هم نمی خورد

بر اساس آمار برای استخدام هر معلم در آموزش و 
پرورش نزدیک به ده میلیون تومان هزینه می شود 
ضمن اینکه برای بازنشســتگی افــرادی که تازه 
واردان به جای آنها خواهند نشســت هم بیش از 
هزینه های پایان خدمت و بازنشستگی باید پرداخت 
شــود به همین دلیل آموزش و پــرورش ترجیح 
می دهد دوباره همین بازنشستگان را به کار بگیرد 

و این پرداختی ها را که به نوعی سرمایه گذاری در 
سیستم آموزشی نیز هست را به تعویق بیندازد. از 
سوی دیگر دانشگاه فرهنگیان که می تواند سالیانه 
25 هزار ورودی جدید داشته باشد تنها 11 هزار نفر 
را استخدام می کند، این مسئله به دلیل عدم اعطای 
ردیف های اســتخدامی از ســوی مجلس و دولت 
است. نتیجه چندین ســاله اجرای این سیاست ها 
امروز کســری بیش از 40 هزار معلم در آموزش و 

پرورش  خواهد بود.
چوب بازنشستگی بر سر آموزش کشور

معــاون پژوهــش، برنامه ریزی و نیروی انســانی 

اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان، از تالش های 
صورت گرفته جهت جبران 15 هزار کسری نیروی 

انسانی در مدارس خبر داد. 
غالمحسن سخایی افزود: ســال گذشته آموزش و 
پرورش استان با دست کم 12 هزار نفر کمبود نیرو 
مواجه شد که امسال با بازنشسته شدن حدود  چهار 
هزار نیرو، این کسری به بیش از 15 هزار نفر رسید. 
به گفته وی، با رایزنی های صورت گرفته و استفاده 
 از نیروهای خدمات آموزشی، سرباز معلم، نیروهای

 حق التدریس شــاغل و بازنشســته، ورودی های 
دانشــگاه فرهنگیــان، نیروهای خریــد خدمت و 

ماده 28 )استخدام های جدید( کمبود نیرو تا حد 
بسیاری رفع شده است. 

ســخایی در پاســخ به تاثیر جبران نیروها از همه 
ســطوح بر کیفیت آموزش گفت: به قطع این گونه 
جبران نیرو بر کیفیت آموزش نیز تاثیر گذار است 
و بهترین نیروهای به کارگرفته شده از ورودی های 
دانشگاه فرهنگیان، خرید خدمات و نیروهای تازه 
استخدام هســتند و در عوض نیروهای بازنشسته 
به علت فاصله ســنی و بــه روز نبــودن از جایگاه 

پایین تری در آموزش برخوردار هستند.
بازنشســتگانی که چاره ای به جز ادامه 

دادن ندارند
نســخه به کارگیری بازنشســتگان در سیســتم 
آموزشی کشــور تنها راه حلی اســت که برای این 

بحران چند ساله تا به حال اجرایی شده است.
 روی دیگر این مسئله اما بازنشستگانی قرار دارند 
که اغلب مجبور به ادامه کار هستند چرا که حقوق 
پایین و نبود مزایــا در زمان بازنشســتگی و البته 
ســختی تامین معاش آنها را دوبــاره وارد چرخه 
آموزشــی کشــور می کند این در حالی است که 
سال گذشــته به بهانه جوان گرایی قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان اجرایی شــد؛ اما در یکی 
از اصلی ترین سیســتم های تربیتی کشــور هنوز 
خبری از جوان گرایی نیست. به گفته کارشناسان، 
حضــور ایــن بازنشســتگان در کالس های درس 
 خشونت و بدرفتاری با دانش آموزان را هم افزایش 

داده است.

چوب بازنشستگی بر سر مدارس اصفهان

مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه اصفهان 
گفت: نزدیک به 100 تن از اساتید دانشــگاه اصفهان از سوی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه به راهپیمایی اربعین 
اعزام می شوند و سایر دانشگاه های اصفهان نیز برنامه های مجزایی 
در نظر دارند. حجت االســالم میثم شــریف، درباره برنامه های نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه اصفهان در ایام اربعین 

اظهار داشت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان 
برای راهپیمایی اربعین سال جاری در حوزه ستادی فعالیت خود را 
با تشکل ها و دانشجوها آغاز کرده اســت. وی با بیان اینکه در حوزه 
اجرایــی فعالیت ها برای اســاتید انجام می گیــرد، تصریح کرد: در 
حوزه دانشجویان پسر که برای خروج از کشــور مشکل دارند، نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری وثیقه مورد نیاز را ضمانت کرده است 

و این دانشــجویان پس از اخذ گذرنامه درخواست خود را در سامانه 
اعالم می کنند و مشکل خروج از کشور حل می شود و نیاز به مراجعه 
حضوری به نظام وظیفه و دفتر نهاد نیست. وی با اشاره به برنامه های 
در نظر گرفته شده برای اساتید دانشــگاه اصفهان، گفت: نزدیک به 
100 تن از اساتید دانشگاه اصفهان از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در این دانشگاه به راهپیمایی اربعین اعزام می شوند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان بیان کرد:
پذیرایی دانشجویان اصفهانی از زائران پاکستانی اربعین

 کمبود نیروی آموزش و پرورش اصفهان با به کارگیری دوباره بازنشستگان بر طرف شد؛

جهت  جلوگیری از نشت دارو در بازار آزاد:
داروهای مخدر، هولوگرام دار می شوند

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه به منظور هولوگرام دار کردن 
داروهای آگونیست مورد اســتفاده در درمان اعتیاد از جمله »متادون« تدابیر بسیاری در دستور کار جلسات 
کمیته درمان ستاد قرار گرفته است، گفت: باتوجه به اینکه کددار کردن داروهای متادون برعهده سازمان غذا و 
دارو قرار دارد، هم اکنون این سازمان در حال اجرای پیش نیازها، مقدمات و زیرساخت های این کار است. حمید 
جمعه پور همچنین با اشاره به آخرین وضعیت نشت داروی متادون در بازار آزاد، گفت: باتوجه به اینکه مراحل 
مختلفی از تولید تا مصرف داروی متادون طی می شود، ممکن است نشت دارو از قسمت های مختلفی از این 
فرآیند رخ دهد، لذا زمانی که صحبت از نشت این دارو می شود، نباید تنها روی بیمار یا مرکز درمان تاکید و تمرکز 
داشت. وی افزود: البته تدابیر بسیاری در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و سازمان نیز مکلف شده اقداماتی 

را به منظور هولوگرام دار کردن داروهای مخدر مورد استفاده در درمان اعتیاد انجام دهد.

نماینده مردم لنجان:
قوه قضاییه با مروجین اخبار کذب برخورد کند

نماینده مردم لنجان به موضوع دروغ دختر آبی اشاره کرد و گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند که باید قبل از 
انتشار مطلبی در مورد آن تحقیق کنند و به یقین برسند که خبر مربوطه صحت دارد و سپس اقدام به نشر موضوع 
مطروحه کنند. محسن کوهکن با اشــاره به موضوع دختر آبی و التهاب آفرینی برخی از نمایندگان مجلس اظهار 
داشت: بحث یک نفر و دو نفر نیست؛ امیدواریم ریاست جدید قوه قضاییه، تدبیری برای برخورد با کلیه کسانی که 
اقدام به نشر اکاذیب می کنند و افترا می زنند بیندیشد و همچنین با آنهایی که خبر کذبی را پخش می کنند که به هر 
جهت آثار ملی دارد، برخورد درخوری داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه باید با مجرمان و دروغ پراکنان طبق قانون 
برخورد شود بیان داشت: مسئوالن و سلبریتی ها باید متوجه شوند که وقتی اخباری از اطرافیان شان برایشان ارسال 
می شود، وحی منزل نیست و نباید آن را منعکس کنند. کوهکن افزود: مسئولین توجه داشته باشند که باید قبل از 

انتشار مطلبی در مورد آن تحقیق کنند و سپس اقدام به نشر موضوع کنند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به تداوم جو پایدار در 
روزهای آینده، گفت: غبار صبحگاهی در مناطق صنعتی و مرکز اصفهان ادامه 
دارد. رضا کریمیان با اشاره به تداوم جوی پایدار در استان طی روزهای آینده، 
اظهار کرد: وضعیت جوی بیشتر مناطق استان در این مدت به صورت آسمانی 
صاف وگاهی وزش باد نسبتا شدید خواهد بود. وی با بیان اینکه غبار صبحگاهی 
همچنان در مناطق صنعتی و مرکز اصفهان ادامه دارد، افزود: بیشینه دما در 

کالن شهر اصفهان در گرم ترین ساعات ۳4 درجه ســانتی گراد باالی صفر و 
کمینه دما در خنک ترین ساعات 15 درجه سانتی گراد باالی صفر پیش بینی 
می شود. کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به افزایش 
دو درجه ای دما  اضافه کرد: کاشان با دمای ۳6 درجه سانتی گراد باالی صفر و 
بویین میاندشت با دمای شش درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین 

و خنک ترین مناطق استان خواهند بود.

سی
شنا

وا 
ه

 هوای اصفهان
 در ساعات صبح غبار آلود 

است

کارشناس پیش بینی هوای استان:

پریسا سعادت
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رونالدو:
 به زودی با جورجینا
 ازدواج خواهم کرد

ستاره 34 ساله تیم ملی پرتغال از سال 2016 
با جورجینای 25 ساله نامزد کرده است. آن ها 
یک فرزند دارند و ســه 
فرزند دیگر رونالدو 
نیز با آنها زندگی 
می کنند. رونالدو 
تاکید کــرد که به 
زودی ایــن ازدواج 
انجــام خواهد شــد؛ 
اما تاریخ دقیقــی برای آن اعــام نکرد. او در 
گفت وگو با پیرس مــورگان در این باره گفت: 
»مطمئنا یــک روز ازدواج خواهیــم کرد. رخ 
دادن چنین اتفاقی رویای مادر من نیز هست. 
بنابراین یــک روز این کار را انجــام خواهیم 
داد. چــرا که نه؟« نامــزد رونالــدو از مادری 
اســپانیایی و پدری آرژانتینی متولد شــده و 
 اولین بار زمانی با رونالدو دیــدار کرد که این 
 بازیکن در رئــال مادرید توپ مــی زد. او حاال

 در کنار کریستیانو جونیور 8 ساله، اوا و متئو، 
دوقلوهای 2 ساله رونالدو، و آالنا مارتینا دختر 
یک ســاله مشترک شــان در توریــن زندگی 

می کند.

کاسیاس:
 »فن دایک« 

شایسته توپ طالست
ایکر کاســیاس، دروازه بان سابق رئال مادرید 
و تیم ملی اسپانیا، معتقد است که ویرژیل فن 
دایک، مدافع لیورپول، 
شایســته کســب 
طاســت؛  توپ 
امــا تاییــد کرد 
که انتخــاب یک 
بازیکن بــه عنوان 
بهتریــن بازیکن دنیا 
دشوار اســت. فن دایک که در ژانویه 2018 از 
ســاوتهمپتون به لیورپول پیوست، با این تیم 
دو بار به فینال چمپیونزلیگ رسید و در فصل 
اخیر توانست این جام را فتح کند. او همچنین 
توانســت عنوان بهترین بازیکــن فصل اروپا 
را از آن خود کند. کاســیاس که بعد از حمله 
قلبی چند مــاه قبل، دوران نقاهت را پشــت 
سر می گذارد، به تازگی در یک سوال و جواب 
توئیتری شرکت کرد و به ســواالت هواداران 

فوتبال پاسخ داد.

 امتیاز ویژه منچستر 
برای تمدید قرارداد »دخیا«

نشریه »تایمز« انگلیس خبر داد مدیران باشگاه 
منچستریونایتد در روند مذاکره با داوید دخیا 
برای تمدید قــرارداد، 
امتیاز ویژه ای برای 
ایــن دروازه بــان 
اســپانیایی قائل 
شده اند که بر این 
اســاس دســتمزد 
او در صــورت عــدم 
کسب ســهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا 
کم نخواهد شــد. طبق این گزارش، باشــگاه 
منچســتریونایتد قــراردادی چهار ســاله به 
ارزش 13/5میلیون پوند در سال پس از کسر 
 مالیات به دخیای 28 ساله پیشنهاد داده است. 
 در قــرارداد بازیکنــان منچســتریونایتد، 
بنــدی وجــود دارد کــه در صــورت عــدم 
کســب ســهمیه حضور در رقابت های لیگ 
 قهرمانان اروپا 25 درصــد از مبلغ قرارداد آنها 

کسر می شود.

انتقادات تند از راموس:
چرا این طور لباس می پوشی؟

سرخیو راموس در مجمع ساالنه رئال مادرید 
تحت انتقادات گســترده قرار گرفته اســت. 
طرفداران رئال در این 
مجمع به ســرخیو 
و بــرادرش، رنه 
کــه ایجنــت او 
نیز هســت حمله 
کرده انــد. یکی از 
آنهــا از فلورنتینو پرز 

که چرا اجــازه می دهد این بازیکن پرســیده 
مرتبا در فیس بوک و اینستاگرام پست بگذارد 
و به نحوه لباس پوشیدن او ایراد گرفته است. 
او گفته: »سرخیو مانند یک توریست سوئدی 
لباس می پوشــد و رئال مادرید نیاز به احترام 
دیدن دارد.« پرز از این سوال ناراحت شده و به 
او گفته: »می خواهم به تو یادآوری کنم که اگر 
درباره سرخیو راموس صحبت می کنی، داری 
درباره گل لیســبون حرف می زنی. حاال زمان 

این اتهامات نیست.«

به این ذوب آهن می توان امید داشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 حمله به اتوبوس استقالل 
بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان

تیم فوتبال اســتقال باز هــم در دقایق پایانی 
نتیجه پیروزی را با تســاوی عوض کرد؛ اما در 
پایان بازی و زمانــی که بازیکنــان این تیم به 
سمت رختکن می رفتند با مشــکات عجیبی 
روبه رو شــدند. در پایان بازی یکی از لیدرهای 
تیم فوتبال نفت مسجد ســلیمان قصد داشت 
پسرش را به رختکن استقال ببرد تا با بازیکنان 
این تیم عکس یادگاری بگیرد که با حضور این 
کودک مخالفت شد و بعد از آن سایر تماشاگران 
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با حضور جلوی 
در رختکن آبی ها مشــکاتی را برای بازیکنان 
و اعضــای کادر فنی این تیم ایجــاد کردند؛ اما 
این تمام ماجرا نبود چراکــه زمانی که اتوبوس 
تیم فوتبال اســتقال قصد خروج از استادیوم 
بهنام محمدی را داشــت، هــواداران تیم نفت 
مسجدســلیمان به اتوبوس آبی ها حمله کردند 
و به سمت آن ســنگ پرتاب کردند تا جایی که 

چند شیشه اتوبوس شکست.

دردسر 24 میلیاردی االهلی 
برای اخراج »برانکو«

روزنامه عــکاظ عربســتان طی گزارشــی در 
خصوص اخراج برانکو ایوانکوویچ نوشت: االهلی 
در دردسری بزرگ افتاده و به نظر می رسد این 
باشگاه برای اعام رسمی پایان همکاری با برانکو 
ایوانکوویچ با مشکاتی مواجه است در حالی که 
خشم هواداران االهلی از نتایج ضعیف و عملکرد 
تیم فشارهای بیشتری را به باشگاه وارد می کند. 
مشکل اصلی باشــگاه االهلی تامین 8 میلیون 
ریال ســعودی )بیش از 24 میلیــارد تومان( 
حق فســخ یک جانبه قرارداد است که براساس 
توافق صورت گرفته باید به صورت فوری بعد از 
برکناری مربی به عنوان جریمه فســخ پرداخت 
شود همچنین این باشــگاه باید به دنبال تامین 
منابع الزم برای جذب ســرمربی جدید باشد؛ 
اما طبــق آخرین اخبار االهلی هنوز نتوانســته 
چنین مبلغی را فراهم کند. مســئوالن باشگاه 
به دنبال تامین منابع مالی الزم برای اعام این 

خبر هستند.

در حاشیه

بعد از قطعی شدن مهاجرت سعید مالیی؛
پروژه بازگشت ستاره های 

جودو کلید خورد
رییس فدراسیون جودو با رایزنی زمینه بازگشت 
دو جــودوکار مطرح را فراهــم کرد.طبق اعام 
فدراسیون جودو با توجه به نیاز رشته المپیکی 
جودو در ایران برای بازگشــت جواد محجوب، 
آرش میراســماعیلی، رییس فدراسیون ایران 
با محجوب بــه صورت تلفنــی صحبت کرده و 
او نیــز موافقت خود را برای بازگشــت به ایران 
اعام کــرد. محجوب، طبق صحبــت با رییس 
فدراسیون جودوی ایران، قول داد که زیر پرچم 
جمهوری اســامی ایــران در این مــدت باقی 
مانده و تا المپیک 2020 برای کســب سهمیه 
بجنگد. همچنین محمد محمدی بریمانلو، ملی 
پوش وزن 73- کیلوگرم جــودوی ایران که در 
رقابت های قهرمانی جهان 2018 به مدال برنز 
دســت یافته بود، با دعوت آرش میراسماعیلی، 
رییس فدراســیون جودو دوباره بــه تیم ملی 
بازگشــت. به نظر می رسد فدراســیون جودو 
بعد از قطعی شــدن مهاجرت ســعید مایی و 
عدم بازگشــت او به ایران برای حمایت از سایر 

پتانسیل های خود به فکر افتاده است.

منهای فوتبال

مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان درباره اینکــه در یکی از 
مصاحبه های اخیر عنوان کرده بود »یکسری آدم پشت نیمکت 
فوالد جمع شده بودند و می خواستند بازیکن خاصی وارد میدان 
شود،« عنوان کرد:  یکسری فوتبالیست ها مثل ستاره می درخشند 
ولی یکسری مثل شهاب سنگ پرنور ظهور می کنند ولی ناگهان 
نابود می شوند. فوتبالیســت هایی که مانند شهاب سنگ هستند 

اسیر دغدغه های روی سکوها، دالل ها و یکسری مسائل اجتماعی 
می شــوند و عمر فوتبال شــان مانند شهاب ســنگ کوتاه است 
ولی فوتبالیست هایی که ستاره هســتند، باهوش بوده و زحمت 
می کشند و چشم شان به ســکوها نیســت و به برخی هواداران 
هم باج نمی دهند که داد و فریاد کنند. جایی که من کار می کنم 
باید اصولی حاکم باشد و بر اســاس این اصول نیز کار می کنیم. 

سعید آذری در پاسخ به این ســوال که آیا با این بازیکن برخورد 
می شود؟ گفت: تمام اختیارات دست آقای نکونام است. در مورد 
هیچ کدام از بازیکنان برخورد چکشی نخواهیم داشت، مگر اینکه 
بخواهد اعتبار باشگاه را زیر سوال ببرد. برنامه ما باید به ویژه برای 
ورزشکاران جوان، تربیتی باشــد.  در کل تصمیم گیری در مورد 

ماندن یا رفتن هر بازیکنی با آقای نکونام است.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:
فوتبالیست های شهاب سنگی، اسیر سکوها و دالل ها می شوند

این روزها نصف جهان میزبان رقابت های ســافت 
بال بانوان قهرمانی کشور اســت؛ رقابت هایی که 
پس از توقفی چهارساله در مجموعه ورزشی آزادی 
خوراسگان اصفهان از ســر گرفته شده تا بار دیگر 
زمینه رقابت برای بانوان عاقه مند به این رشــته 
ورزشی در کشور فراهم شود. رشته ورزشی سافت 
بال که از رشته های المپیکی محسوب می شود در 
ایران تنها اختصاص به بانوان داشته و در شهرهایی 
مانند اصفهان، تهران و بوشــهر طرفداران زیادی 
دارد. به بهانــه برگزاری این مســابقات که از روز 
شنبه و با حضور پنج تیم طیف تهران، زاهدان، قم، 
بوشهر و اصفهان آغاز شده و تا روز چهارشنبه ادامه 
می یابد گفت و گویی را با نایب رییس بانوان هیئت 
انجمن های ورزشی اســتان درباره این مسابقات و 
جایگاه سافت بال در اصفهان ترتیب دادیم. آزاده 
وسیلی در این گفت وگو با بیان اینکه رشته سافت 
بال فعالیت خود را تحت پوشش هیئت انجمن های 
ورزشــی در اســتان پیگیری می کند، می گوید: 
کمیته سافت بال اســتان اصفهان، از سال 83 به 
صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون 
نزدیک به 800 نفر بازیکن سافت بال داریم که به 
صورت منظم این رشــته را پیگیری می کنند. وی 
در توضیح معرفی این رشــته می افزاید: سافت بال 
یک ورزش گروهی اســت که با نوعی دسته چوبی 
)bat( و توپ توسط ۹ بازیکن در یک زمین چمن 

بازی می شود، این رشته از 
بیسبال ریشه گرفته است. 
نایب رییس بانوان هیئت 
انجمن های ورزشی استان 
به جاذبیت های این رشته 
اشــاره کرده و می گوید: 
این رشــته بــا توجه به 
ویژگی هــای خاصی که 

دارد می تواند به صورت خانوادگی و در تمام سنین 
برگزار شــود ، بنابراین می تواند جــای خود را در 
میان ورزش همگانی باز کند. تا جایی که می توان 

امیدوار بود روزی در کنار 
هر توپ فوتبالی، یک توپ 
سافت بال باشــد و همه 
اطاعات کافــی و زیادی 
به رغم پیچیده بودن آن 
داشته باشند. وسیلی، با 
اشاره به میزبانی اصفهان 
از رقابت های ســافت بال 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی می گوید: کمیته 
سافت بال بانوان اســتان اصفهان همواره به عنوان 
یکی از حامیان این رشــته تعامات بسیار خوبی 

با فدراســیون داشــته و هم اکنون هم مسئولیت 
برگزاری ایــن رقابت ها که بعد از چهارســال وقفه 
انجام می شود را به عهده گرفته است. نایب رییس 
بانوان هیئت انجمن های ورزشی استان می افزاید: 
تیم های حاضر در این مســابقات تا روز چهارشنبه 
به صورت دوره ای با یکدیگــر رقابت خواهند کرد 
تا قهرمان این دوره مشخص شــود، اختتامیه این 
رقابت هــا عصر چهارشــنبه با حضور مســئوالن 
فدراسیون انجمن های ورزشی در ورزشگاه آزادی 
اصفهان برگزار می شــود. وی، جایــگاه اصفهان را 
در این رشــته خوب توصیف کرده و می گوید: تیم 
اصفهان، ســابقه نایب قهرمانی و ســومی کشور و 
قهرمانی لیــگ جنوب کشــور را در اختیار دارد و 
بازیکنان اصفهانی توانســته اند بــه عضویت تیم 
ملی در آیند. نداشــتن زمین چمن از بزرگ ترین 
مشکات سافت بال اصفهان است که »وسیلی« به 
آن اشاره کرده و می گوید: طی سال های اخیر، تحت 
حمایت سازمان فرهنگی و ورزش شهرداری بودیم و 
زمین مجموعه ورزشی مشتاق به عنوان یک پایگاه 
سافت بال در اصفهان شکل گرفته بود؛ اما به دلیل 
بحران آب، این زمین از بین رفت و در حال تبدیل 
شدن به زمین چمن مصنوعی است. وی می افزاید: 
تجهیزات این رشته، گران و وارداتی است، به دلیل 
افزایش قیمت ها بازیکنان سافت بال اصفهان برای 
تامین تجهیزات شــان در مضیقه هستند و حتما 
باید از طرف اداره ورزش و جوانان، فدراســیون و 

سازمان های مربوطه حمایت شوند.

 سافت بال، می تواند جای خود را میان  مردم باز کند
  نایب رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد: 

  قاب روز

مربی بدنسازی که جان یک بازیکن را نجات داد
در بازی ملوان- خوشه طایی برخورد دو بازیکن با هم می رفت یک اتفاق تلخ را رقم بزند که 
هوشیاری مربی بدنساز تیم خوشه طایی موجب شد تا بازیکن مصدوم سامت خود را به 
دست بیاورد.فریبرز حناچی، مربی بدنساز تیم خوشه طایی به محض حضور بر سر بازیکن 
این تیم متوجه می شود به دلیل شــدت ضربه دهان بازیکن در حال قفل شدن است که با 
اقدامی سریع مانع از قفل شدن دهان بهزاد داوودی شد و بعد اقدامات بعدی از سوی کادر 

پزشکی تیم و هم چنین پزشک مسابقه صورت می گیرد.

سافت بال یک ورزش گروهی 
است که با نوعی دسته چوبی 

)bat( و توپ توسط ۹ بازیکن در 
یک زمین چمن بازی می شود

بازگشت ستاره محبوب منصوریان از بازی آبادان
محمدرضا خلعتبری از دیــدار هفته چهارم تیمش مقابل نفت آبــادان می تواند ذوب آهن را همراهی 
کند. این بازیکن باتجربه که در اولین بازی نیم فصل دوم ســال گذشــته از ناحیه رباط صلیبی دچار 
مصدومیت شــد و حدود 8 ماه دور از میادین فوتبال بود، حاال آماده حضور در مســابقات شده است. 
خلعتبری که همواره بازیکن تاثیرگذاری برای تیم هایش بوده است، حاال انگیزه زیادی دارد که بتواند 
بار دیگر در ترکیب ذوب آهن بدرخشــد و روزهای خوبش را تکرار کند. او بــا بهبودی کامل می تواند 
از هفته چهارم لیگ مقابل نفــت آبادان برای ذوب آهن به میدان برود. علیرضا منصوریان، ســرمربی 
ذوب آهن نیز عاقه اش به خلعتبری را نشــان داد تا روحیه این بازیکن را بــاال ببرد. او گفت: »درباره 
خلعتبری باید بگویم که او به تنهایی می تواند جریان بازی را عوض کند و مطمئنا با اضافه شدنش تیم 

ما کامل تر خواهد شد.«

پادشاه، امپراتور، رضا
رضا قوچان نژاد در بازگشت به لیگ هلند شروعی فوق العاده داشت و با چهار گل زده نشان داد تخصص باالیی 
در گلزنی در اردیویسه دارد. مهاجم سابق تیم ملی ایران دو هفته پیش به تیم زوله پیوست و برای نخستین بار 
در فهرست تیمش قرار گرفت. گوچی، بازی برابر والفیک را از روی نیمکت آغاز کرد؛ اما پس از اینکه تیمش 
دو بر یک عقب افتاد در دقیقه 56 راهی میدان شد و از دقیقه 60 تا 88 چهاربار دروازه حریف را گشود و آماری 
فوق العاده از خود به جای گذاشت. او به نخستین بازیکن تاریخ لیگ هلند تبدیل شد که پس از تعویض شدن، 
پوکر )زدن چهار گل در یک بازی( می کند. سایت »اسپورت نیوز« هلند در گزارشی با تمجید از نمایش گوچی 
نوشت: »پادشاه، امپراتور، رضا«. زوله پس از اینکه از حریف عقب افتاد باید تغییری ایجاد می کرد و در اوایل 
نیمه دوم بازیکن جدیدش را به میدان فرستاد: رضا قوچان نژاد و نخستین بازی او برای تیمش که هیچ گاه از 

یاد هواداران پاک نمی شود.

 طی ماه های اخیر شرایط موجود در ورزش اســتان اصفهان و فراز و فرودهایی که متوجه این حوزه بوده، 
انگیزه قوی برای تغییر در رأس اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان را بــه وجود آورده تا جایی که از 
استانداری اصفهان و وزارت ورزش و جوانان خبر می رسد که شرایط را برای پایان دادن به ماموریت 6 ساله 
سلطان حسینی مجاب کرده است. در همین راستا به نظر می رسد پیگیری های مستمر استاندار اصفهان و 
برخی نماینده های اصاح طلب مجلس برای مدیرکل شدن »مهرزاد خلیلیان« نتیجه داده و این پیگیری ها 
تا حدی پیش رفته که ظاهرا از مشکاتی که به خاطر آن خلیلیان نتوانست برای انتخابات فدراسیون شنا، 
شیرجه و واترپلو کاندیدا شود، چشم پوشی شده اســت؛ اما نکات مختلف و مبهمی در مورد گزینه جدی 
مدیرکلی ورزش اســتان اصفهان وجود دارد؛ از جمله این که در دوره مدیرکلی سلطان حسینی در ورزش 
اصفهان، مهرزاد خلیلیان به عنوان رییس هیئت شنای استان اصفهان مشغول به فعالیت بود؛ اما اختاف 
نظری که در فرآیند مالی استخر هیئت به وجود آمد، در نهایت منجر به خروج خلیلیان از این هیئت شد. نکته 
دیگر نظرات بسیاری از اهالی ورزش از رؤسای هیئت ها تا ورزشکاران با تجربه و مدال آور است که معتقدند 
خلیلیان که در آستانه بازنشستگی قرار دارد، انگیزه آن چنانی برای مدیرکلی ندارد و تنها انگیزه او پاسخ به 
اتفاقات سال های اخیر در ورزش اصفهان است. ابهام دیگر این انتخاب وزارت ورزش و جوانان در اصفهان آن 
است که وزیری که خود متولی حوزه جوانان است و طی یک سال اخیر شعار جوان گرایی در مدیریت سر داده، 
چرا مدیر 60 ساله را برای پست مدیریتی ورزش و امور جوانان در نظر گرفته است! انتخابی که نماینده های 
غیر اصاح طلب مردم استان اصفهان در مجلس هم به طور جدی نسبت به عواقب آن و سیاسی شدن فضای 
ورزش استان اصفهان انتقاد دارند. غفلت از حوزه جوانان زنگ خطری دیگری است که حضور یک مدیر 60 

ساله در اداره کل ورزش و جوانان اصفهان قطعا به آن رنگ و بویی جدی بخشیده  است.

وقتی کار سیاسی بازی می شود؛

مدیر 60 ساله برای فدراسیون نشد؛ اما برای اصفهان می شود

مربی فوتبال اصفهان، درباره تســاوی بدون گل تیم فوتبال 
ذوب آهن برابر تراکتور در هفته سوم لیگ برتر اظهار داشت: 
ذوب آهن به دلیل کم تجربه بودن بازیکنان خود نتوانســت 

برابر تراکتور نتیجه الزم را بگیرد. از این می ترسیدم که قانون 
نانوشته فوتبال که اگر گل نزنی گل می خوری در این بازی اتفاق 
بیفتد و ذوب آهن در دقایق پایانی گل بخورد و امتیاز این دیدار 
را از دســت بدهد؛ اما این تیم جای امیدواری بسیاری دارد تا 

نماینده شایسته ای برای فوتبال اصفهان باشد. 
حسن حاج رســولی ها درباره بازی متفاوت ذوب آهن در نیمه 
دوم و اینکه تراکتور پرمهره نتوانست موقعیت های خوبی روی 

دروازه ذوب آهن ایجاد کند، ادامه داد: علیرضا منصوریان جزو 
مربیانی است که به بازیکنان جوان بسیار خوب انگیزه و روحیه 
می دهد و بازیکنان این تیم هم قسم شده بودند که 3 امتیاز بازی 
با تراکتور را کســب کنند. به همین دلیل بازیکنان ذوب آهن 
بسیار خوب تالش کرده و روی تاکتیک هایی که به آنها دیکته 
 شــده بود تمرکز داشــتند؛ اما در زدن ضربات آخر ناموفق 

بودند.

مربی فوتبال اصفهان:
به این ذوب آهن می توان امید داشت

فوتبال
ساعت لیون - زنیت

21:30

شبکه 
ورزش

ناپولی - فوتبال
ساعتلیورپول

23:30

شبکه 
ورزش

دورتموند - فوتبال
ساعتبارسلونا

23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
سه 
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سال هاست که با افزایش جمعیت و به دنبال آن کاهش قدرت خرید 
مردم، خانه های کوچک و بزرگ با حیاط های پردرخت، رفته رفته 
جای خود را به آپارتمان ها و آسمان خراش ها داده است و اکنون در 
بسیاری از محله های اصفهان نیز پنجره را که باز کنی، دیگر خبری از 
طبیعت زنده نیست و تا چشم کار می کند تنها منظره آپارتمان های 
کناری پیداست. زندگی در دنیای مدرن، سبک جدیدی از زندگی را 
به افراد تحمیل کرده که یکی از پرچالش ترین آن ها، آپارتمان نشینی 
است که فرهنگ آن از دنیای مدرن وارد جامعه ما شده که متاسفانه 
هنوز الگوهای رفتاری بهره مندی از آن نهادینه نشده است. احسان 
آقابابایی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، 
اصطالح فرهنگ آپارتمان نشینی را برای این واژه کالن و کلی دانست 
و اظهار کرد: واژه درست برای این موضوع، خرده فرهنگ آپارتمان 
نشینی است همانگونه که برای حاشــیه نشینی یا رفتار جوانان نیز 
اصطالح خرده فرهنگ کاربرد درست تری دارد. وی، بهترین زمان 
برای آموزش خرده فرهنگ آپارتمان نشینی را از دوران کودکی افراد 
دانست و گفت: هر شــهروند باید از سال های اولیه عمر و همزمان با 
زبان آموزی، یاد بگیرد که در قبال افــرادی که در یک مجتمع با او 
زندگی می کنند، چه حقوقی دارد و چگونه باید رفتار کند به عبارت 
دیگر این خرده فرهنگ باید از دوران کودکی درونی شود. آقا بابایی 
با بیان اینکه پدیده آپارتمان نشــینی چند سال قبل از انقالب برای 
بخش های محدودی از جامعه آغاز شد، افزود: بعد از انقالب و از اواخر 
دهه 70 و به ویژه طی دو دهه اخیر این پدیده رشد سریعی گرفت و 
بسیاری از خانواده ها به دلیل کمبود فضا و گرانی زمین، ناچار شدند 
به جای زندگــی در خانه های افقی، در خانه هــای عمودی زندگی 
کنند. این جامعه شناس، نخستین دلیل مشکالت آپارتمان نشینان 
را ناآشنایی افراد با قواعد و قوانین این سبک از زندگی عنوان کرد و 

گفت: بیشتر افرادی که تشکیل خانواده می دهند و زندگی آپارتمانی 
را انتخاب می کنند، کودکی و دوران رشد خود را در خانه های ویالیی 
گذرانده اند و وقتی در سنین باالتر وارد محله های عمودی می شوند، 
از چهارچوب های رفتاری آن بی خبرند. رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی شهرداری اصفهان نیز با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی 
گفت: زمانی بود شهرها در گســتره افقی رشد می کردند و هر کس، 

کنار دیگری خانه ای می ســاخت؛ اما از زمانی بــا غلبه ظرفیت ها و 
محدودیت های اقلیمی بر مکان، شهرها دیگر نمی توانستند از عهده 
پذیرش جمعیت جدید تازه بر آیند و بــه همین دلیل مردم مجبور 
شدند خانه هایشان را روی هم بســازند و ارتفاع شکل گرفت. احمد 
رضایی، شکل گیری محله های عمودی در شهر را نیازمند برنامه های 
جدید برای ارائه خدمات شهری به آنها دانســت و افزود: تا پیش از 
این 50 تا 100 خانه دور هم جمع می شدند و یک محله را تشکیل 
می دادند؛ اما اکنون مجتمع های آپارتمانی به صورت عمودی ساخته 

شده و بیش از 200 تا 300 خانوار را در خود جا داده اند که اینها نشان 
دهنده ظرفیت بیشــتر محله های جدید و آپارتمانی نسبت به بافت 
قدیم است. وی، فرهنگ آپارتمان نشینی را سلسله قوانین و مقررات 
زندگی در آپارتمان ها و مجتمع های مســکونی تعریف کرد و گفت: 
وقتی مردم از ســبک زندگی قدیم وارد آپارتمان می شوند باید این 
قوانین و مقررات جدید را رعایت کنند تا بتوانند در کنار شهروندان 
دیگر با آرامش زندگی کنند. وی با اشــاره بــه طراحی برنامه های 
فرهنگی برای محله های عمودی در اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری، ادامه داد: برنامه هایی که برای چنین محله هایی تدوین 
شده از دو دیدگاه کلی به موضوع نگریسته است. نخست، کلونی ها 
و تجمع جمعیت شــهروندانی که نیاز به برنامه های ویژه فرهنگی و 
شــهروندی دارند و دومین محور، درباره قوانین و مقرراتی است که 
آپارتمان نشینان باید از آنها آگاه باشــند تا هم رعایت کنند و هم از 
پایمال شدن حقوق شان توسط افراد دیگر جلوگیری به عمل آورند. 
این کارشناس فرهنگی از اجرای دو دسته برنامه فرهنگ شهروندی 
در محله های عمودی خبر داد و گفت: یک دســته، برنامه هایی که 
همه شــهروندان باید از آنها باخبر باشــند مانند موضوعاتی که به 
آتش نشانی، فضای ســبز، راهنمایی و رانندگی، ایمنی و اورژانس 
مربوط می شود و دسته دوم نیازها، درباره حقوق شهروندانی است 
که در آپارتمان زندگی می کنند که در این بخش کارگاه ها و جلسات 
ویژه ای برای آپارتمان نشــینان برگزار می کنیم تا از حقوق خود و 
همسایگان شان باخبر شوند. رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: از اول تابستان امسال تاکنون بیش از 
64 برنامه با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی در محله های عمودی 
شهر اجرا شده و خوشبختانه شــهروندان نیز از این برنامه ها بسیار 

استقبال کرده اند. 

وقتیزندگیآپارتماننشینیدردسرسازمیشود؛

جای خالی فرهنگ در محله های عمودی

به دنبال افزایش ماندگاری گردشگر در اصفهان هستیم
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برپایی نمایشگاه »ماه مهر« 
ویژه بازگشایی مدارس

 نمایشــگاه »ماه مهر« تا پنجم مهر در بوســتان 
مهر، جنب کوه آتشگاه از ساعت 15 تا 22 میزبان 
عموم شهروندان خواهد بود. شهرداری منطقه 9 
اصفهان با همکاری ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری، بسترهای الزم برای تامین و 
عرضه اقالم مورد نیاز مردم شامل لوازم  التحریر و 
کیف و کفش با قیمت مناسب را در آستانه سال 
تحصیلی جدید مهیا کرده است. نمایشگاه عرضه 
مستقیم انواع نوشت افزار، کفش، کیف و برخی از 
کاالهای اساسی از 20 شهریور به مدت 15 روز در 
بوستان مهر خیابان آتشگاه برپا شده است. رییس 
اداره فرهنگــی اجتماعی منطقه 9 شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه »ماه مهر« تا پنجم 
مهر در بوستان مهر، جنب کوه آتشگاه از ساعت 
15 تا 22 میزبان عموم شــهروندان خواهد بود. 
محمد نصری با بیان اینکه این نمایشگاه شامل 4۸ 
غرفه لوازم التحریر ایرانی با قیمت دولتی و کیف و 
کفش با قیمت تولیدی است، افزود: 26 غرفه از این 
نمایشگاه نیز به صورت رایگان در اختیار بهزیستی 
قرار داده شده تا مددجویان آن تولیدات خود را در 

آن ارائه دهند. 

نمایش و تحلیل روان شناختی 
»اولین انسان« در سینما گپ

 سلســله نشســت های نمایــش و تحلیــل 
روان شناختی آثار سینمای جهان با نام »سینما 
گپ«  از ســوی معاونت اجتماعی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و دفتر تخصصی سینما در حال برگزاری است. 
مصطفی حیدری، مدیر دفتر تخصصی سینما 
اظهار کرد: 19 امین قســمت ســینما گپ در 
فصل تابستان،در سینما سوره برگزار شد. وی 
با بیان اینکه سینما گپ تابستان 20 قسمتی 
است، ادامه داد: فیلم های سینما گپ خانوادگی 
اســت که درباره آن تحلیل های روان شناسی 
انجام می شود. وی با اشاره به اینکه فیلم »اولین 
انســان«محصول 201۸ آمریکا در این برنامه 
اکران شــد، افزود: این برنامه بــا نمایش فیلم 
»اولین انســان« آغاز و با تحلیــل حمیدرضا 
محمودی نــژاد، مشــاور فــردی و طرحواره 

درمانگر ادامه پیدا کرد.

تله کابین و بولینگ صفه مجهز 
به قطعات داخلی شدند

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان)شهرداری اصفهان( 
گفت: »در اکثر مجتمع های تفریحی این شرکت 
از جمله شهر رویاها، تله کابین، تله سی یژ و بولینگ 
با مشــکل تجهیزات و قطعات مواجه بودیم که 
خوشــبختانه در حال حاضر با وجــود تیم فنی 
متخصص در شرکت موفق به تولید قطعات داخلی 
شده ایم و تعداد زیادی از قطعات مورد نیاز را تولید 

و استفاده کرده ایم.« 
معینی  ادامه داد: »رونمایی از قطعات تولید شده 
از جمله مموری مکانیکــی و پین بولینگ، فلکه 
اصلی)بول ویل( و قفل هنگر ثقلی تله کابین تا چند 
روز آینده در نمایشگاه رونق تولید ملی اصفهان 
انجام خواهد شــد. با رونمایی از این محصوالت 
، فعالیت خود را آغــاز و امکان تولیــد انبوه این 

تجهیزات میسر خواهد شد. « 
وی افزود: از میان این تولیــدات قفل های هنگر 
تله کابین تنها در پنج کشــور تولید شده است. 
شرکت توسعه گردشگری سپاهان مفتخر است 
اعالم کند که ششــمین تولیدکننده این قفل ها 
در جهان اســت. امیدوارم ارزش این موضوع به 
خوبی درک شــود و برای تولید انبوه آن از سوی 
دولت حمایت شویم. مدیر عامل شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
)شــهرداری اصفهان( مطرح کرد:  بــا توجه به 
سخت گیری های اداره کل استاندارد و شرکت های 
مشاور این سازمان می توانیم ادعا کنیم که از لحاظ 
کیفی محصولی باالتر از ســطح  نمونه خارجی 
تولید کرده ایم. امید که مالکین دولتی و خصوصی 
کابل راه های کشــور پس از بازدید از کیفیت این 
تولیدات و با توجه به هزینه های گزاف واردات این 
قطعات و مشکالت خرید خارجی در این شرایط از 
حرکت بزرگ متخصصان جوان ما حمایت کنند. 
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با تهیه پین بولینگ 
ما و کلیه صاحبان سالن های بولینگ کشور مشکل 
واردات داشته و داریم؛ اما خوشــبختانه افتخار 
می کنیم که پروژه تولید پین با نظارت ســازمان 
استاندارد به پایان رســیده و در حال حاضر وارد 

پروسه تولید انبوه این کاال شده ایم.
معینی افزود: این موفقیت که با توان متخصصان 
داخلی و ظرفیت های فنی-مهندســی پرسنل 
شرکت رقم خورده است، سبب کاهش هزینه های 
شرکت شــده و هدف از ســاخت قطعات در این 
شــرکت حمایت از توان متخصصــان داخلی، 

بی نیازی به واردات بوده است.

معاونگردشگریوسرمایهگذاری
استانعنوانکرد:

به دنبال افزایش ماندگاری 
گردشگر در اصفهان هستیم

معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری اصفهان 
درنشســت کمیتــه سیاســت گذاری توســعه 
گردشگری اصفهان که روز 24 شــهریورماه 9۸ 
در خانــه تاریخی میــراث اصفهان برگزار شــد، 
تاکید کرد: »اکنون با عبور از مرحله اول توســعه 
گردشگری توانســته ایم، این صنعت را در استان 
نهادینه کنیم.« سید علی صالح درخشان ادامه داد: 
»امروزه همگان اصفهان را به عنوان نمایی ارزشمند 
از توسعه گردشــگری ایران به شــمار می آورند، 
بنابراین بروز هرگونه اتفاقات مثبت در این استان 
می تواند کشــور را تحت تاثیر قرار دهد.« معاون 
گردشگری و ســرمایه گذاری اصفهان همچنین 
اظهار کــرد: »اگرچه اکنون با مشــکالت فراوانی 
مواجه هستیم، لکن امید به آینده روشن می تواند ما 
را قادر سازد تا با بررسی صحیح مسائل و مشکالت، 
راهکارهای مناسبی برای حل آنها پیدا کنیم.« وی  
در ادامه ســخنانش تاکید کرد: »اکنون و پس از 
عبور از مرحله اول یعنی نهادینه شدن گردشگری 
در استان، به دنبال توســعه پایدار در گردشگری 

اصفهان هستیم«.

مدیرکلمیراثفرهنگیاصفهان:
مرمت کاشی های مسجد سید 

در اولویت کار میراث است
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان در پاسخ به این 
ســوال که به چه دلیل سال هاست بخش هایی از 
دیواره بخش داخلی مسجد تاریخی سید اصفهان 
کاشی ندارد و گچ کاری شده است، اظهار داشت: 
مسجد سید یکی از مهم ترین بناهای ساخته شده 
در ابتدای دوره قاجار در شــهر اصفهان است و از 
لحاظ تزیینات و به خصوص نقوش کاشــی کاری 
مهم است و ساخت آن به زمان فتحعلی شاه قاجار 
بر می گردد. فریدون اللهیاری افزود: ســاخت این 
بنا توسط حجت االسالم حاج ســید محمد باقر 
شفتی از روحانیان بزرگ اصفهان شروع شده که 
کاشی کاری آن را هم به عهده داشته است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه نقوش تزیینات هنر ایرانی 
و اسالمی در کاشــی کاری های مسجد سید بارز 
است، ابراز داشت: متاسفانه در یک دهه گذشته، 
تعدادی از کاشی های در پشتی مسجد سید مفقود 
شده و تعدادی از کاشــی های در جلویی به علت 
اتصال برق و آتش سوزی آسیب دیده که در اولویت 

مرمت قرار دارد.

رییسشورایهماهنگیجبهه
اصالحاتدراستاناصفهان:

ائتالف اصالح طلبان با احزاب 
معتدل صحت ندارد

رییس شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در 
اســتان اصفهان در خصوص انتشار برخی اخبار 
مبنی بر ائتالف دوباره اصــالح طلبان با احزاب 
معتدل، اظهار کرد: ایــن اخبار صحت ندارد و ما 
هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد انتخابات مجلس 
نگرفته ایم و روال جدیدی را فعال انتخاب نکردیم 
که بگوییم بر اساس آن عمل می کنیم. این موضوع 
را باید در آینده روشن کنیم که آیا اصال با شرط 
یا بدون شرط در انتخابات شرکت می کنیم. سید 
علی نکویی افــزود: بنابراین اینکه ائتالف اصالح 
طلبان در اســتان با احزاب دیگر چگونه اســت 
هنوز مطرح نشده اســت و باید زمان بگذرد و با 
بررسی شرایط خود و دیگر احزاب تصمیم قطعی 
را خواهیم گرفت. اگــر صحبتی هم در خصوص 
ائتالف شده است شاید برخی افراد نظر شخصی 
خود را بیان کرده اند و به شــکل رسمی از طرف 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحــات وارد این 

مباحث نشده ایم.

در حالی که تا زمــان برگــزاری انتخابات مجلس 
شورای اســالمی چند ماهی بیشــتر باقی نمانده 
اســت، برخی از نمایندگان اصفهــان در مجلس از 
عمل نکردن دولت به وعده هایــش در باب احیای 
زاینده رود و پابرجا ماندن اســتعفای دسته جمعی 
آنها ســخن می گویند؛ موضوعی کــه طرح آن در 
سال گذشته نیز دســتاورد درخشــانی برای دیار 
زاینده رود به دنبال نداشــت. آذر ماه سال گذشته 
بود که 1۸ نفر از نمایندگان مردم اصفهان به دلیل 
تحقق نیافتــن وعده های دولــت و رییس مجلس 
درباره احیای زاینــده رود و حل مشــکل آب این 
استان، استعفای دسته جمعی شان را تقدیم هیئت 
رییسه مجلس کردند؛ استعفایی که با حمایت های 
زیادی از سوی مسئوالن استان و مردم اصفهان به 
خصوص کشاورزان همراه شــد؛ اما این استعفا تنها 
دو هفته طول کشــید و این نمایندگان بار دیگر به 
صحن مجلس بازگشتند. بازگشت نمایندگان مردم 
استان اصفهان به مجلس در شرایطی صورت گرفت 
که آنها به مردم قول داده بودند بر سر استعفای خود 
تا قطعی شدن وضعیت ســامانه آب شرب اصفهان 
خواهند ایســتاد و با وعده و وعید از استعفای خود 
کوتاه نخواهند آمد؛ اما با وجود اینکه هیچ وعده ای 
از ســوی دولت و مجلس در ارتباط با رفع مشکالت 
آبی اصفهان داده نشد، بر ســر کار خود برگشتند. 

در جریان قرار گرفتن دولــت و مجلس با وضعیت 
نامناســب اصفهان در زمینه آب و موافقت دولت با 
تشکیل ســتاد احیای زاینده رود، مسائلی بود که از 
ســوی این نمایندگان به عنوان دالیل بازگشت به 
مجلس مطرح شد؛ اما حاال در حالی که چند ماهی 
بیشــتر به زمان انتخابات مجلس باقی نمانده است 
از سوی برخی از این نمایندگان مطرح می شود که 
دولت به وعده هایش در زمینه تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود عمل نکرده است.رییس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان با بیان اینکه دولت در زمینه احیای 
زاینده رود حق مطلب را ادا نکرد، گفته اســت: »در 

حوزه سامانه دوم آب شرب برای مردم اصفهان، دولت 
قرار بود برای این موضوع بودجه تعیین و کمک کند 
و جلساتی نیز در این زمینه گذاشته و قول هایی نیز 
داده شد، قرار شد که سرمایه گذار بخش خصوصی 
در این زمینه وارد شود و دولت با تضمین خرید آب، 
هزینه سرمایه گذار را پرداخت کند ولی آن شرایطی 
که برای بخش خصوصی گذاشــتند به گونه ای بوده 
اســت که هنوز بخش خصوصی اعالم آمادگی برای 
سرمایه گذاری نکرده است«.حجت االسالم سید ناصر 
موسوی الرگانی با بیان اینکه مهم ترین درخواست 
نمایندگان در حوزه زاینــده رود و تاالب گاوخونی 

تشکیل ستاد احیای مشابه ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه بود، افزوده اســت: »در زمینه آب کشاورزی 
و احیای زاینده رود، ستاد مدنظر نمایندگان تشکیل 
نشد چراکه نظر ما این بود که همانند دریاچه ارومیه 
ستادی تشــکیل شــود که در رأس آن معاون اول 
رییس جمهور و تعدادی از وزرا نیز حضور داشــته 
باشــند و بودجه برای آن تخصیص پیــدا کند؛ اما 
ســتادی که تشکیل شــد به این صورت نبوده و در 
زیرمجموعه شورای عالی آب است و قطعا نمی تواند 
 تمام خواســته نمایندگان و مردم اصفهان را فراهم 

کند«
نماینده مردم فالورجان در مجلس هم چنین گفته 
اســت:» نمایندگان اصفهان هنوز به طور رســمی 
استعفای خود را پس نگرفته اند ولی ما در آن زمان 
هم از تمام همکاران مان انتظار داشتیم که در بحث 
استعفا پافشاری بیشتری داشته باشند و همین باعث 
شد که با وجود لمس این مشکل که در استان پهناور 
اصفهان وجود دارد، نتیجه کمتری گرفته شــود«.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس نیز از پابرجاماندن 
استعفای دســته جمعی نمایندگان استان اصفهان 
و عمل نکــردن دولت به وعده هایش گفته اســت.

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکــه یکی از وعده های 
دولت پس از اســتعفای دســته جمعی نمایندگان 
اصفهان، ســتاد احیای زاینده رود بود، افزوده است: 
»این در حد اعالم گزارش و مصوبه شورای عالی آب 

بود که روی کاغذ به انجام رسید.«

پای تبلیغات در میان است؟!

 پروژه »توان هفت« با هدف تامین نیروی انســانی توانمند برای 
فعالیت های اقتصــادی و کارآفرینانه در شــهر اصفهان، معرفی 
نام اصفهان به عنوان یک محیط مناســب برای سرمایه گذاری و 
فعالیت های اقتصادی در ایران و جهان و بهبود یکی از شش رکن 
کاربوم شهر از شهریورماه 97 و با آموزش ســفیران کارآفرینی 
آغاز شد. این طرح هم اکنون مرحله آموزش عمومی را پشت سر 

می گذارد و بازدیدهای علمی-مهارتی نیز گام بعدی آن اســت. 
دست اندرکاران پروژه توان هفت در شــهرداری، شورای شهر و 
خانه جوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
می خواهند با برگزاری دوره های آموزشــی جامع و فراگیر، روح 
تازه ای در اکوسیستم کارآفرینی شــهر اصفهان و قلب اقتصاد و 
اشتغال بدمند. کوروش خسروی، طراح و مشاور طرح توان هفت 

و رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان، نیروی 
انسانی کارآفرین را منبع خلق ثروت و شــهروندان کارآفرین را 
موتور توسعه اقتصادی شهر دانست. به گفته وی شورای پنجم، 
شــهرداری اصفهان و ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی در 
برنامه »توان هفت« در طول یک ســال به حدود 100 هزار نفر 

آموزش های کارآفرینی ارائه می کند. 

رییسمرکزپژوهشهایشورایاسالمیشهرخبرداد:
آموزش صد هزار شهروند اصفهانی در »توان هفت«

درحالیکهتازمانبرگزاریانتخاباتمجلسشورایاسالمیچندماهیبیشترباقینمانده،برخیازنمایندگاناصفهانازپابرجاماندناستعفای
دستهجمعیشانسخنگفتهاند؛

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیاصفهانوحومهخبرداد:
راه اندازی سرویس ویژه دانش آموزی در یک کریدور از ابتدای مهر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: از ابتدای سال تحصیلی جدید یک خط ویژه 
سرویس دانش آموزی در محدوده شمال شهر )منطقه خانه اصفهان و ملک شهر( با توجه به وجود تعداد 
زیادی از مدارس و مراکز آموزشی راه اندازی خواهد شد. قدرت افتخاری اظهارکرد: در خط ویژه سرویس 
دانش آموزان که با همکاری ناحیه پنج آموزش و پرورش برنامه ریزی شــده، تعداد ســه دستگاه اتوبوس 
پیش بینی شده که از کریدور و مسیر مشخص تردد و نسبت به جابه جایی دانش آموزان اقدام خواهد کرد. 
وی افزود: ایستگاه های مسیر خط ویژه ســرویس دانش آموزان با همکاری شهرداری مناطق با تابلوهای 
مجزا جهت اطالع دانش آموزان عالمت گذاری می شــود. افتخاری خاطرنشــان کرد: در تالش بودیم تا با 
استفاده از بانک اطالعاتی محل ســکونت دانش آموزان تعداد خطوط دانش آموزی را گسترش دهیم؛ اما 

متاسفانه این موضوع محقق نشد. شهرداری کمشچه

آگهی مزایده  –  مرحله دوم
شهرداریکمشچه به استناد صورتجلسه شماره 4۸ مورخ 9۸/4/26 شورای 
اســالمی شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری یک قطعه زمین مسکونی به 
مساحت 256 متر مربع از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
شرکت در مزایده به شهرداری کمشچه مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 454۸0430 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 9۸/7/14  

می باشد.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده است.

م الف:600492

نوبت اول
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یادداشت

روزهای آخر تعطیالت است و چیزی به شروع مهرماه و شروع 
سال تحصیلی جدید نمانده اســت. این روزهای آخر تابستان، 
برای همه مهم است که هم باقی مانده روزهای خوش تعطیالت 
اســت و هم خانواده ها استرس شروع ســال تحصیلی را دارند 
و در تکاپوی انجام کارهــا قرار دارند. اغلــب والدین کارهایی 
 می کنند که فرزندان شان آغاز ســال تحصیلی خوشایندی را

 تجربه کنند. 
آماده شدن از نظر روحی، کم کردن استرس محصالن، تنظیم 
 ســاعت خواب و توجه به ســالمتی آنها در ایــن مدت کمک 

می کند که سال تحصیلی بهتری را شروع کنند.
تنظیم ســاعت خواب:همین که باید صبح به صبح سر 
ساعت مقرری بیدار شوید، کافی است تا بدخلق تر و کم حوصله تر 
باشید. همیشه اول زود بیدار شدن سخت تر از ادامه دادنش است. 
بهتر است اگر تا االن راحت می خوابیدید، دیگر کم کم ساعت 
خواب را به مدرســه نزدیک تر کنید تا روزهای اول مدرســه 

بی خوابی نکشید.
آمادگی ذهنی و روحی:شــروع مدرسه می تواند قشنگ  
باشد، به شرطی که آمادگی ذهنی و روحی خوبی داشته باشید. 
اگر فرزند شما اتاق شلخته و شلوغی دارد و جای مناسب مطالعه 
ندارد، بهتر است اتاق را طوری که امکان آن وجود دارد با کمک 
خودش و به سلیقه خودش مرتب کنید تا از نظر ذهنی آماده تر 
شود. یکی از کارهای خوبی که می توانید در این مدت بکنید این 
اســت که از نظر روحی به او کمک کنید و ناراحتی او از پایان 
تعطیالت را درک کنید، نه اینکه شــما هم غرولند کنید و به او 
بفهمانید که چقدر مسئولیت سختی را بر عهده دارید، از معلم 
 قبلی یا فعلی او بد بگویید، مدرســه او را نقد کنید و اســترس
  روحی بــه او تحمیل کنید. فضای مدرســه تحت تاثیر همین

 القاها می تواند لذت بخش شود و یا از چشم فرزندمان بیفتد و آن 
زمان، دلچســب کردن مجدد مدرســه کاری است کارستان! 
لوازمی که باعث حواس پرتی بچه ها از درس می شوند هم با گفت 
وگو قابل کنترل هستند و اعضای هر خانواده در این مورد باید 
صحبت کنند. مثال والدین در مورد اینکه باید بچه ها با موبایل و 
 تبلــت کار کنند یا تلویزیــون ببینند، محدودیــت بگذارند و 
 تعداد ســاعات مشــخصی را برای اســتفاده از این وسیله ها 

تعیین کنند.
آزمایش خون:کیفیت سالمتی بچه روی یادگیری و توان 
او تاثیر دارد. بچه ها در سن رشد هستند و اگر کمبود ویتامینی 
داشته باشند، بیش از هر زمانی مســتعد بیماری ها می شوند. 
بچه هایی که کمبود ویتامین دارند و یــا بیماری مانند انگل و 
عفونت دارند و یا موی سالمی ندارند و کف سر آنان مشکلی دارد، 
نمی توانند با آرامش درس بخوانند و گیرایی آنها پایین می آید. 
یک آزمایش کلــی از محصالن به ما کمــک می کند کیفیت 
سالمت بدن را باال ببریم. مثال بچه ای که کمبود ویتامین D دارد، 
همیشه خسته اســت و به ســادگی با خوردن یک قرص قابل 
درمان است. بنابراین محصالن قبل از شــروع سال تحصیلی 

آزمایش بدهند تا مشکل پنهانی وجود نداشته باشد.
کنترل استرس:مهم ترین نکتــه برای کم کردن استرس 
شروع سال تحصیلی آگاهی از وضعیت پیش روی آنهاست. یکی 
از کارهایی که والدین انجام می دهند و استرس این روزها را برای 
بچه ها کمتر می کند، فراهم کردن لوازم تحصیل مانند خودکار، 
مداد و کوله و برنامه ریزی برای رفت وآمد و کارهایی از این دست 
و در جریان قرار دادن و مشورت کردن با محصل است. شرایط 
آرامی را برای فرزندان ایجاد کردن کاری اســت که به وضوح 

استرس شروع سال تحصیلی را کم می کند.

کودکان را چگونه برای بازگشت به مدرسه آماده کنیم؟

مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

میــدان دادن بــه آن را 
نیز هرگــز نمى پذیرم؛ 
چــرا کــه غــم، حریص 
اســت و بیشــترخواه و 
مرزناپذیــر، طاغــى و 

سرکش و بدلگام.

 »چهل نامه کوتاه 
به همسرم«
نادر ابراهیمى

میــدان دادن بــه غــم 
انتها ندارد!

مــن، هرگــز، ضرورت 
اندوه را انکار نمى کنم؛ 
چــرا که مى دانــم هیچ 
چیــز مثــل انــدوه روح 
نمى کنــد  تصفیــه  را 
و المــاس عاطفــه را 
صیقــل نمى دهــد؛ اما 

 زن آمریکایی هنــگام دیدن خواب های بد و رویاهای وحشــتناک حلقه 
نامزدی خود را بلعید.»جنا اوانز« 29 ساله پس از بلعیدن حلقه هنگامی که 
از خواب بیدار شده متوجه ناپدید شدن حلقه اش شده است.»جنا « در این 
باره گفت:» خواب بودم و رویاهای بدی می دیدم در خواب متوجه شدم که 
حلقه ام را بلعیدم؛ اما تصور می کردم که همه چیز خواب است و این اتفاق 
در دنیای خواب افتاده، هنگام بیداری وقتی حلقــه ام را پیدا نکردم برای 
اطمینان از این موضوع خود را به بیمارستان رساندم و پزشکان نیز با انجام 

سی تی اسکن این موضوع را تایید کردند.«

زن آمریکایی حلقه نامزدی اش را بلعید!

بیش از 500 زن از 27 ملیت در کار تیمی جالبی، بزرگ ترین پتوی جهان 
را بافتند و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساندند.»مانجو 
انصاری « یکی از افراد سرپرســت گروه در این بــاره گفت:» این پتو برای 
کودکان فقیر دنیا بافته شده،در بافت پتو همدلی و مهارت و مهربانی نقش 
اساسی داشته است. از 500 زن 400 نفرشــان اهل امارات متحده عربی 
بوده اند که بین 25 تا 85 سال سن داشــته اند . پتو به اندازه یک استادیوم 
ورزشی است و در بافت آن از رنگ های متنوع زیادی استفاه شده که توجه 

هر بیننده ای را به خود جلب می کند.«

بافت بزرگ ترین پتوی جهان

آداب غذا خوردن و رستوران رفتن در کشورهای مختلف
آداب رستوران رفتن همانند آداب زندگی و معاشرت در قسمت های مختلف جهان متفاوت اســت بنابراین بد نیست با آداب رستوران 

رفتن در کشورهای دنیا آشنا شوید.با ما همراه باشید:
 در هند باید همیشه با دست راست خود غذا بخورید: اگر در حال خوردن یک وعده غذایی با دست تان هستید، از دست راست 
 خود اســتفاده کنید و انگشــتان خــود را در دهان تان قــرار ندهید و فقط از انگشــت خــود  برای هــل دادن غذا به داخل قاشــق

 استفاده کنید.
در مصر، یک پروتکل خاص برای سرو نوشیدنی ها وجود دارد:ممکن اســت فکر نکنید که بلند شدن در یک جلسه یا جمع   
برای پر کردن لیوان تان کار بدی باشد؛ اما در مصر این نشــانه آموزشی بد است. معموال فردی )مانند کناری تان( این کار را انجام خواهد 

داد ، پس شما هم باید لیوان کنار دستی تان را پر کنید.
 در فرانسه شما نباید قبل از رسیدن غذا نان خود را بخورید:شما ممکن است قبل از غذای اصلی به عنوان پیش غذا نان بخورید 
بدون اینکه فکر دیگری بکنید؛ اما در فرانســه این موضوع متفاوت است. اگر آنها برای شما نان بیاورند، این برای خوردن غذای شماست 
و پیش غذا نیســت. در  این کشــور بی خیال دنگی حساب کردن شوید! در فرانســه باید هر دو دســت تان روی میز قرار گیرد و هرگز 

دست های تان را روی پاها نگذارید و به فکر دنگی حساب کردن غذا هم نباشید!
 در ایتالیا، شما نباید پنیر پارمیزان، کچاپ و سس تند را به پیتزا خود بزنید:برخی چیزها ایتالیایی ها را اذیت می کند، مانند 

اضافه کردن یک ادویه اضافی به پیتزا. هم چنین در ایتالیا، بعد از شام کاپوچینو سفارش ندهید.
همچنین در این کشور نوشیدن کاپوچینو در انتهای وعده غذایی مناسب نیست. نوشیدنی عادی برای سفارش دادن، قهوه اسپرسو است، 
چون ایتالیایی ها قهوه را به عنوان یک عامل هاضمه می بینند نه به عنوان دســر. در ایتالیا درخواســت پنیر اضافه نکنید. اگر در کشور 

ایتالیا، سفارش پیتزا می دهید ، هرگز برای پیتزای خود درخواست پنیر اضافه نکنید.

وبگردی

مراســم ازدواج یک زوج در آلمان روی طنابی در آســمان که توســط دو 
موتورسوار هدایت می شد برگزار شد.»آنا ترابر« که خود در رشته بندبازی با 
موتورسیکلت مهارت دارد مراسم جشــن ازدواج خود را در ارتفاع 33 متری 
برگزار کرد.این مراســم در منطقه Breisach در نزدیکی شهر فرایبورگ 
برگزار شد و صدها نفر نیز آن را تماشــا کردند. در این مراسم عروس و داماد 
و شــهردار Breisach در ارتفاع 33 متری حضور یافتند و مراسم را برگزار 

کردند.

مراسم ازدواج زن بندباز در آسمان!

 مستند خواهران منصوریان
 نامزد جشنواره ریندنس شد

مستند »صفر تا سکو« به کارگردانی ســحر مصیبی، نامزد جایزه 
دیسکاوری از بیست و هفتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
ریندنس در لندن شد.جشنواره فیلم ریندنس که با هدف انعکاس 
تنوع فرهنگی بصری و داستانی فیلمسازان مستقل تاسیس و راه 
اندازی شده، رویدادی رقابتی است که جوایز خود را در بخش های 
بهترین فیلم بلند، کارگردانی، فیلمنامه، فیلم کوتاه بریتانیا، فیلم 
بلند بریتانیا، بهترین مستند، بهترین فیلم مستقل، بهترین فیلم 
کوتاه منتخب کمیته  اجرایی جایزه دیزل و جایزه دیســکاوری به 
آثار برگزیده اهدا می کند.»صفر تا ســکو« پیش از این در چندین 
جشنواره داخلی و خارجی موفقیت هایی نیز به دست آورد که می 
توان به جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا 
»Cinema d’iDEA Film Festival« اشــاره کرد.این مستند 
قصه خواهران منصوریان است که با تمام مشکالت و سختی هایی 
که با آنها دست و پنجه نرم کردند؛ در نهایت با تالش، اراده و پشتکار 
غیر قابل باور توانستند صاحب مدال طالی جهانی در رشته ورزشی 
ووشو شوند.جشنواره فیلم »ریندنس« که ازسال ۱992 میالدی آغاز 
به کار کرده ویژه سینمای مستقل است که در شهرهای گوناگونی در 

سرتاسر جهانبرگزار می شود. 

معسومیت
مصطفی مســتور، رمان تازه خود را با عنوان »معســومیت« 
از ســوی نشــر مرکز روانه بازار کتاب کرد.این رمان تازه که 
در حجم ۱92 صفحه منتشــر شــده، در کتاب فروشی های 
سراسر کشور در دســترس خواهد بود.در بخشی از این رمان 
می خوانیم:» از خیاط خونه که زدم بیــرون پیاده رفتم طرف 
خونه. چند قدم که برداشتم باز اون فکر همیشگی اومد سراغم. 
درســت نمی دونم اما از دو ســال پیش که مامان و بابا از هم 
جدا شــده بودند، هر وقت مامان را تو خیــاط خونه می دیدم 
اون فکر مسخره  می اومد سراغم. منظورم اینه که تا چند روز 
می خواستم رییس جمهوری، شهرداری، وکیلی، وزیری چیزی 
بودم و می تونستم دستور بدم یک روز را به اسم »روز عروس« 
نام گذاری کنند و تو اون روز همه زن های شهر از پیر و جوون 
گرفته تا مجرد و متاهل تا بچه و بزرگ و سالم و مریض و آزاد 
و زندونی، همه لباس عروس بپوشند و بریزند تو خیابون های 
شــهر و همه جا را غرق نور کنند«. این رمان تــازه  مانند آثار 
 چند ســال اخیر این نویســنده از سوی نشــر مرکز منتشر

 شده است.
رمان »معسومیت« در چاپ نخســت خود با قیمت 28500 

تومان و در قطع پالتویی منتشر شده است. 

 هنوز نتوانسته ایم منطق امام حسین)ع(
 را معرفی کنیم

 معاون فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء گفت: نهضت 
حسینی به برکت حرکات حضرت سجاد)ع( و حضرت زینب)س( 
امروزه به دست ما رسید. این پیام رســانی از همان گودال قتلگاه 
شروع شــد و حضرت زینب)س( در تمام ماه صفر و دوران اسارت 
نهضت حســینی را ادامه دادند و آن هدف ناتمام امام حسین)ع( 
توسط حضرت زینب)س( و حضرت ســجاد)ع( به نتیجه رسید و 
در اصل مسئولیت امام ســجاد)ع( شروع شد. ابوالفضل خراسانی، 
ادامه داد: خون امام حســین)ع( یک سرمایه اســت و باید از این 
سرمایه حراست و حفاظت می شد که حضرت سجاد)ع( و حضرت 
زینب)س( در همان لحظات ابتدایی به شــهادت رســاندن امام 
حســین)ع( از همان گودال قتلگاه این وظیفه را انجام دادند و به 
نحوی فعالیت تبلیغی را از همان گودال قتلگاه شروع کردند.وی با 
بیان اینکه یکی از بزرگان مسیحیت می گوید اگر ما شخصیتی مثل 
حسین بن علی)ع( داشتیم، در هر کوه و برزنی یک پرچمی بر می 
افراشتیم و دنیا را مسیحی می کردیم، ادامه داد: هنوز نتوانسته  ایم 
آن منطق امام حسین)ع( را معرفی کند و بهترین چیز برای معرفی 
مکتب امام)ع(، خود سخنان حســین بن علی)ع( است که در هر 

بخش یک نکته مهمی را بیان کرده است. 

دیدگاهخبرکتاب

مراسم بزرگداشت 
صلیب مقدس در 
ورزشگاه آرارات

مراســم بزرگداشــت 
صلیب مقــدس، عصر 
یکشنبه با حضور اسقف 
اعظم ارامنه تهران سبوه 
سرکیسیان در کلیسای 
صلیب مقــدس تهران 
واقع در ورزشگاه آرارات 

برگزار شد.

اینستاگردی

درددل »مجید واشقانی« با محبوبش

»بنیامین« همراه همسر و فرزندانش

مجید واشــقانی با انتشــار این عکس 
نوشــت: محبوب من آقایــی کن منو 
به غالمی ببر،یه پول ســیاه بفروشم و 
دوباره مفتی بخــر،ارزون ترین جنس 
حراجی میشم،دور تو می گردم و حاجی 
میشم، عشق به من گفت که دلدار باش 
جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله 
 و فریاد کن دربــدر روی خریدار باش.

 »محمد صالح عال«

بنیامیــن بهــادری با انتشــار 
 ایــن عکس نوشــت: بــه زودی

 می تونین بیاین خونه مون.

 بهروز شعیبی با انتشــار این عکس 
نوشت: بابک حمیدیان عزیز  رفیق و 
برادرم روز بلوا در کنارت چقدر ساعات 
خوبی دارد. هر بار از همــکاری با تو 
بیشتر لذت می برم بازیگر سختکوش 
و درجه یک، خیلی خوشــحالم عماد 
روزبلوا تو هستی تولدت مبارک،پشت 

صحنه روز بلوا.

تبریک بهروز شعیبی برای تولد بابک حمیدیان
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