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 ۱۱ هزار دانش آموز اصفهانی ترک تحصیل کردند؛

پشت درماندگان!
5

افراد دارای دو دفترچه بیمه باید یکی را انتخاب کنند
مدیرکل اداره بیمه سالمت استان:

5

شهردار اصفهان مطرح کرد:  برای نابغه جویباری کشتی جهان؛ 

به داشتنت می بالیم  توسعه پایدار و زیست پذیری شهر اصفهان
 با طرح ۲۰۲۰

6 7

  مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در نشست خبری چهل و دومین 
دوره مسابقات قرآن کریم کشور مطرح کرد:

غرفه های قرآنی در پارک های سطح شهر برپا می شود
»برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران به 
میزبانی اصفهان فرصت مغتنمی است تا پس از30 ســال بار دیگر شاهد تجلی 
سیمای قرآن کشور در این شهر باشیم.« این جمله ای است که در نشست خبری مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان با اصحاب رســانه مطرح شد. حجت االسالم محمد حسین بلک در 

صفحه   7ابتدای این نشست ...

آگهی فراخوان مزایده )نوبت اول(
 تأمین مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهای 

 گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله )بیع متقابل(
)مزایده شماره 98-3-150/2(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
مصوب سال 1369، تأمین مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهای گلدشت و کهریزسنگ را در ازای تخصیص بخشی از 
پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار 

واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصری از پروژه:

- موضوع پروژه: تأمین مالی، احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات فاضالب شهرهای گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب 
حاصله به روش بیع متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
- دوره احداث: 36 ماه

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
- محل اجرا: شهرهای گلدشت و کهریزسنگ، استان اصفهان

ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
 - سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/07/20
- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/07/21

www.abfaesfahan.ir  مهلت دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس -
www.iets. mporg.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 
قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

همراهی فرمانده ناجای اصفهان با فرزند شهید رفیعی در روز اول مدرسه
طرح »با یادگاران« )همراهی فرزندان شهدا از منزل تا مدرســه( با حمایت فرمانده ناجا در پلیس اصفهان اجرا شد. این طرح صبح دیروز با حضور 
سردار معصوم بیگی،  از مقابل در منزل شهید محمود رفیعی که سال گذشته در درگیری با سوداگران به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود آغاز و 

فرمانده انتظامی استان اصفهان، فرزند این شهید گرانقدر را با خودروی پلیس تا مدرسه همراهی کرد.
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تفکی

#اصفهان-افتخار
آمارهایی که از »عشق« حرف می زنند

تکراری است؛ اما این جدول سرشار از غرورمان می کند. حرف فخرفروشی 
نیســت. صحبت از »افتخار« است. راســتش ما هنوز هم وقتی بخواهیم 
درباره »اصفهان« حرفی بزنیم که به واســطه اش سرمان را باال بگیریم، به 
همین آمارها استناد می کنیم. به همین داده هایی که می گوید: »اصفهان 

بیشترین شهید را تقدیم اسالم و میهن کرده است.«
باافتخار، اصفهان بیشــترین شهید را دارد. تنها اســتانی است که در کنار 
تهران، دو لشکر عملیاتی در جنگ داشــت و از نزدیک به 23 هزارشهید، 
حدود 13000 شهید استان تنها از لشکر 14 امام حسین)ع( تقدیم اسالم 
و انقالب شد. لشکری که خودش نمونه بود، فرمانده اش نمونه بود، رزمنده 
هایش نمونه بودند. لشــکری کــه در 23 عملیات آفنــدی و 60 عملیات 
پدافندی حضور داشت. اولین خط دفاعی جبهه جنوب در دارخوئین معروف 
به خط شیر به فرماندهی فرمانده همین لشکر تشکیل شد. اسکله االمیه در 
عمق آب های خلیج فارس که مرکز جاسوسی و هدایت موشک های دریایی 
عراق بود توسط رزمندگان این لشکر اصفهانی تصرف شد. اولین فرمانده ای 
که ساعت 11 صبح روز سوم خرداد سال 1361 با جیپ فرماندهی وارد شهر 
خرمشهر شد، فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( بود. لشکر 8 نجف اشرف، 
توپخانه ارتش اصفهان، پایگاه هوایی شــهید بابایی ، گردان تخریب لشکر  
مهندسی 40 صاحب الزمان )عج(، پشــتیبانی هوانیروز، جهاد سازندگی 
اســتان و ... همه و همه نقشــی بی بدیل و تاثیرگذار و »معین« در جنگ 
داشتند. نقشی که انکارناپذیر اســت و اصفهان را »سرآمد« دالوری در آن 

سال ها می کند. 
استانی که 3خانواده 6 شهیدی، 3خانواده 5 شهیدی، 7خانواده 4 شهیدی، 

59 خانواده 3 شهیدی، 542خانواده2 شهیدی دارد. 
حضور نیروهــای رزمی از اصفهــان در تمام عملیات ها چشــمگیر بوده و 
فقط در عملیات محرم از 1250 شهید، 750 شهید از اصفهان بوده است. 
عملیات والفجر 8 که به واسطه آن و با تصرف فاو، عراق از کشوری بحری به 
کشوری بری تبدیل شد و امکان صادرات نفت را از دست داد، از بزرگ ترین 
دستاوردهای جنگ تحمیلی به شــمار می آید. در عملیات صاحب الزمان 
)عج( که در دل عملیات والفجر 8 انجام شد؛ نقش پر رنگ نیروهای رزمی 
اصفهان در نیروهای سپاه و ارتش شــامل واحدهای توپخانه و هوانیروز و 
پایگاه هشتم شکاری که نقش مهمی در پشــتیبانی و کمک به مجروحان 
ایفا کردند، بسیار برجســته بوده و هنوز هم نقش اصفهان برجسته است. 
این را حضور پررنگ سپاه و ارتش و بسیج و سازندگی و هالل احمر و حتی 
استانداری و شــهرداری در صف اول و خط مقدم امدادرسانی ها می گوید. 
این را دسته دسته گل های پرپرشده که هنوز می آیند، می گوید.سال ها از 
آن روزهای پرخطر و خاطره می گذرد و این شهر هنوز بوی شهید می دهد. 
یک روز از شام بال شهید می آورند و روز دیگر از خاش . »خط از حلبچه رفت 

حلب، جنگ عوض نشد«
و ما در دل تمام دل مشغولی ها و دل مشغله ها، هنوز دل در گرو شهدا داریم. 
بي سر و سامان تر از همیشــه، دل مان را به چهره های معصوم و نگاه های 
پرنفوذی که سال هاســت فقط از عکس شــان در اتاق و گلزار شهدا، دچار 
جذبه شان شده ایم، بسته ایم...این حسرت ابدیست که ندیدیم »همت« و 
»باکری« و »باقری« و »خرازی« و تمام آن مردان مردی را که سرمان بلند 

است و دل مان روشن می شود وقتی از آنها می گوییم و می نویسیم.
راه شان روشن و یادشان تا همیشه سبز است و ما سربلندیم با اصفهانی که 

همیشه در صدر ایثار ایستاده است.  

سمیه پارسادوست

زنگ شروع مدارس در حالی در اصفهان و سراسر کشور نواخته شد که همه کودکان مانند ۱4 میلیون و 600 هزار دانش آموزی که امسال به 
مدرسه می روند، خوش اقبال نیستند و به دالیل فرهنگی، اقتصادی و یا اجتماعی پشت درهای مدرسه می مانند. بر اساس آمار اعالم شده 
از سوی مسئوالن آموزش و پرورش استان اصفهان، چهار هزار و ۸04 دانش آموز در مقطع ابتدایی و شش هزار و 266 دانش آموز در مقطع متوسطه ترک 

تحصیل کرده اند. همچنین در دوره متوسطه شش هزار و 266 دانش آموز در مقطع متوسطه اول و دوم از تحصیل جامانده اند که...
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روحانی در حالی دیروز به نیویورک ســفر کرد که 
می توان این سفر را یکی از حساس ترین سفرهای 
او در مقام ریاست جمهوری ایران برشمرد. رییس 
جمهور هنــگام ترک ایران که بــا بدرقه علی اکبر 
والیتی، نماینــده رهبری هم همراه بــود از لزوم 
رســاندن صدای صلح طلبی ایرانیان به جهان آن 
هم در شــرایطی که هم آمریکا و هــم متحدانش 
در خاورمیانه به شــدت علیه ایران و حوادث روی 
داده در عربســتان موضع گرفته اند، سخن گفت. 
روحانی با بیان اینکه ایران به دنبال صلح بلندمدت 
در منطقه اســت، گفت: طرح ابتــکار صلح هرمز 
درباره یک همکاری دســته جمعی درون منطقه 
خلیج فارس اســت و می خواهیم همه کشورهای 
منطقه در این طرح حضور داشته باشند. وی  اضافه 
کرد: این اجالس فرصت مناسبی است تا اقدامات 
غیرمنصفانه و ظالمانه ای که امروز نسبت به ملت 
ایران روا داشته می شود و همچنین مسائل سخت 
و پیچیده ای که امروز منطقه ما با آن مواجه است 
برای مردم و کشــورهای جهان توضیح داده شود. 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه امســال ســفر 
به نیویــورک از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
گفت: احســاس ما این بود که آمریکایی ها خیلی 
تمایل ندارند هیئت های ایرانی در ســازمان ملل 
رفت و آمد کننــد، مصاحبه کننــد و در رده های 
مختلف حضور داشــته باشــند، دلیل آن را باید 
آمریکایی ها توضیح دهند، یا از بیان حق می ترسند 
چون حق برای شان خیلی تلخ اســت و یا دالیلی 
دارند که می خواهند در افــکار عمومی مردم خود 
تاثیرگذاشته نشود. کارشناسان سیاسی معتقدند با 
توجه به سیگنال های مثبت ایران به اعراب و تمایل 
عمومی برای پایان یافتن تنش هــا در خاورمیانه، 
انتظار می رود این ابتکار جدید در مورد صلح هرمز 
و ائتالف امید نیز مورد استقبال جامعه جهانی قرار 
گیرد. هر چند اگر عملی پشــت این ایده نباشد به 
سرنوشت ســایر نظریه های صلح تبدیل شده و به 
بایگانی خواهد رفت. عالوه بر ســخنرانی روحانی 
در مجمع عمومی که بی شــک مهم ترین قسمت 
این ســفر خواهد بود، دیدارهای حاشیه ای آن هم 
می تواند بخش جذاب دیگری از این ســفر باشد. 
هر چند رهبر معظم انقالب بــه صراحت گفته اند 

که دیداری میان ایران و مقامات آمریکایی صورت 
نخواهد پذیرفت؛ اما رســانه ها تــالش دارند تا به 
فضای تردید در مــورد این دیدارهــا دامن بزنند. 
پس از اظهارات کریســتین امانپور در مورد شرط 
ظریف برای دیدار روحانی و ترامپ، فضای رسانه ای 
دنیا باز هم به ســمت و سوی بیان احتماالتی برای 
دیدار و مذاکره میان دو طرف کشیده شد. روحانی 
در نیویورک عالوه بر آمریکایی ها که فعال پشت در 
مذاکره با ایران مانده اند، درخواســت های مالقات 
زیادی دارد که این در نوع خود یک رکورد به حساب 
می آید. رییس جمهور برنامه فشرده ای برای دیدار 
با وزرای امور خارجه و ســران کشــورهای بزرگ 
دنیا هــم دارد که همین دیدارها ســفر روحانی را 
مهم تر کرده اســت. روحانی قرار اســت با نخست 
وزیر انگلیس دیدار و رایزنی داشته باشد، آن هم در 
شرایطی که جانسون بر خالف رهبران کشورهای 
آلمان و فرانسه مستقیما ایران را دخیل در ماجرای 

آرامکو دانسته است.  انگلیس به دلیل شرایط داخلی 
نقش کمرنگ تری در ماجرای حول محور برجام و 
تحریم های آمریکا داشــته و حتی جانسون حاضر 
نشد برای تحریم های بیشتر با امریکا همراهی کند؛ 
اما موضع گیری اخیر دولــت انگلیس می تواند بر 
ســایه مراودات و تعامالت دو جانبه سایه بیندازد. 
عالوه بر انگلیس، فرانســه و آلمان نیز درخواست 
دیدار بــا روحانی را دارند. فرانســوی ها که به رغم 
میل ترامپ به شــدت در پرونده هســته ای ایران 
فعال شده اند، اعالم کرده اند که اولویت در نیویورک 
کاهش تنش هاست نه دیدار روحانی و ترامپ. ژان 
ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه در این باره گفته 
اســت دیدار احتمالی میان دونالد ترامپ و حسن 
روحانی، رؤسای جمهوری آمریکا و ایران »اولویت 
اول نیست« و »اولویت این اســت که بتوانیم روند 
کاهش تنش را با مشــارکت طرف هــای مختلف 
از ســر بگیریم«. ژان ایو لودریان، در یک نشست 

خبری در مقر ســازمان ملل متحــد در نیویورک 
گفت: »این پیامی است که رییس جمهور مکرون 
و من در فرصت دیدارهــا در روزهای آینده منتقل 
خواهیم کرد«. امانوئل مکــرون هم در گفت وگو با 
نشریه لوموند در پاســخ به این سوال که باتوجه به 
حضور همزمان رؤســای جمهور ایران و آمریکا در 
نیویورک احتمال دیدار ایــن دو وجود دارد، اظهار 
داشــت: فرصت انجام گفت وگوهایی هســت؛ اما 
به طور قطع شانس دیدار )میان آنها( افزایش نیافته 
است. به نظر می رسد فرانســوی ها در بیان علل و 
عوامل حادثه آرامکو محتاط تر از ســایر شــرکای 
اروپایی شان عمل می کنند. از دیگر دیدارهای مهم 
روحانی می تــوان به مالقات با نخســت وزیر ژاپن 
اشاره کرد. شینزو آبه نیز که دیداری با ترامپ حول 
محور ایران داشــت، به دیدار روحانی می رود تا او 
 هم در بخشی از پروسه آشــتی ایران و آمریکا باقی

 بماند.

 »آرامکو« به کارکنانش 
هشدار داد!

روزنامه الشرق االوسط نوشت، آرامکوی عربستان 
کارکنانش را از انتشار عکس و فیلم از بخش های 
در حال ساخت این شرکت پس از حمله یمنی ها 
منع کرده است. شــرکت آرامکوی عربستان به 
کارکنانش هشــدار داد اگر به ممنوعیت مربوط 
به انتشــار عکس و فیلم از بخش های یاد شــده 
از شرکت پایبند نباشــند، این شرکت اقدامات 

تنبیهی قاطعی علیه آنها اعمال خواهد کرد.

برگزاری بزرگ ترین استقبال 
از یک رهبر خارجی در آمریکا

رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر هند، در جریان 
یک تجمع بزرگ نادر برای یــک رهبر خارجی در 
تگزاس تعارفات گرمی رد و بدل کرده اند. حدود ۵۰ 
هزار نفر روز یکشنبه در تجمعی در شهر هوستون که 
ترامپ آن را  »رویدادی عمیقا تاریخی« توصیف کرد، 
شرکت کردند. این رویداد تحت عنوان »احوالپرسی 
با مؤدی« یکــی از بزرگ تریــن گردهمایی ها در 
اســتقبال از یک رهبر خارجی در آمریکا توصیف 
شد. در یک برنامه ۹۰ دقیقه ای ۴۰۰ بازیگر جمعیت 
را پیش از ورود آقای مؤدی و آقای ترامپ به صحنه 
ســرگرم کردند. مؤدی در سخنرانی خود گفت که 
هند »دوستی واقعی« در کاخ سفید دارد و ترامپ را 
شخصیتی »گرم، صمیمی، همیشه حاضر، پرانرژی 

و هوشمند« توصیف کرد.

سفر هیئت طالبان به چین
یک ســخنگوی طالبان اعالم کرد که اعضای این 
گروه با نماینده ویژه چین در مسائل افغانستان در 
پکن چین دیدار و در مورد مذاکرات صلح این گروه 
با آمریکا گفت وگو کرده اند. این دیــدار پس از آن 
که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در اوایل 
ماه جاری مذاکرات بین کشــورش و طالبان را لغو 
کرد، صورت گرفت. سهیل شاهین، سخنگوی این 
گروه که در قطر مستقر اســت، در حساب توئیتر 
خود نوشــت: نماینده ویژه چین گفته اســت که 
توافق نامه های آمریکا و طالبان چارچوبی مناسب 
برای حل مسالمت آمیز مســئله افغانستان است و 

چین از آن حمایت می کند.

حمله هوایی به »الحشد 
الشعبی« تکذیب شد

»علی المظفر« فرمانده عملیات الحشد الشعبی در 
شرق استان االنبار عراق در گفت وگو با شبکه خبری 
»السومریه« گزارش های منتشر شده در مورد حمله 
هوایی به یک پایگاه نظامی در نزدیکی این منطقه را 
تکذیب کرد. وی گفت: »حمله ای به پایگاه الحشد 
الشــعبی در نزدیکی دریاچه الثرثار نشــده است. 
خبری که در رابطه بــه هدف قــرار گرفتن یگان 
الحشد الشــعبی در نزدیکی دریاچه الثرثار منتشر 
شده، بی پایه و اساس است«. این در حالی است که 
یک منبع امنیتی عراق  گفت که یک حمله هوایی 
ناشناس علیه پایگاه الحشد الشــعبی در نزدیکی 

دریاچه الثرثار صورت گرفته است.

عربستان در پی خرید سامانه 
دفاعی از رژیم صهیونیستی

روزنامه برخط »رای الیوم« در خبر کوتاهی به نقل 
از منابع »بسیار مطلع« و »دیپلماتیک« نوشت که 
عربستان ســعودی قصد دارد از رژیم صهیونیستی 
ســامانه های پیشــرفته مخصوص مقابله با پهپاد 
خریداری کند. به نوشــته این روزنامه، واسطه های 
غربی و اروپایــی آمادگی کامل بــرای داللی این 
معامله و پوشش بخش سندی آن را دارند. به گفته 
این منابع، اسراییل شــرایط اغواکننده ای را برای 
فروش سامانه های خود ارائه داده و دولت سعودی 
 نیز تالش کرده از طریق واســطه ها این قرارداد را

 نهایی کند. 

سفر پر ماجرا

دیدار وزرای خارجه ایران و 
فرانسه در نیویورک

 وزیر خارجه ایــران در ادامه فعالیت های خود در 
حاشیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک، با »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه 
دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه فرانســه 
روز یکشنبه با اشاره به تنش های مربوط به منطقه 
غرب آسیا گفته بود، »دیدار رؤسای جمهور ایران 
و آمریکا در نیویورک اولویت ما نیست بلکه اولویت 
کاهش تنش هاست. وی در ادامه گفته: »ایران باید 
به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ بازگشته و مذاکرات 
گسترده ای با این کشور آغاز شود که شامل برنامه 

موشکی نیز باشد.«

 روایت »عراقچی«
 از امکان مذاکره با آمریکا

معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان گفت 
که اگر آمریکا فشــار حداکثری را کنار بگذارد، 
درهای مذاکره باز خواهند شــد. »سید عباس 
عراقچی« در گفت وگویی با روزنامه ایندیپندنت 
انگلیس افزود که تحریم های حداکثری آمریکا 
منجر به مقاومت حداکثری ایران شده است. وی 
با بیان اینکه برای آغاز مذاکرات حقیقی، جنگ 
اقتصادی باید پایان یابــد، گفت: نه تنها ما، بلکه 

هیچ کشوری تحت فشار مذاکره نخواهد کرد. 

واکنش وزارت خارجه به 
قطعنامه اروپا درباره حقوق بشر

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پی 
صدور قطعنامه اخیر پارلمان اروپایی در خصوص 
موضوعات حقوق بشــری در جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشــت: قطعنامــه جانبدارانه، یک 
ســویه، غیر واقع بینانه و ناامید کننده پارلمان 
اروپا در حالی علیه ایران به رای گذاشته می شود 
که ایاالت متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم 
اقتصادی علیه ایران، حقوق بیش از 8۰ میلیون 
انسان را نقض می کند؛ مســئله ای که از سوی 
نمایندگان پارلمان اروپا نادیده گرفته می شود. 
ســید عباس موســوی، صدور این قطعنامه را 
بیانگر ناآشنایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا 
با تحوالت جاری در ایران دانســت که صرفا بر 
پایه استفاده از اطالعات نادرست و غیر موثق و 
برخی جوسازی های رسانه ای هدفمند، ایران را 
متهم کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در ادامه اظهار داشــت: اگر چه نیازی به قیاس 
با کشورهای منطقه نیســت؛ اما در بسیاری از 
حوزه ها وضعیت حقوق زنان و به طور کلی حقوق 
بشر در جمهوری اسالمی ایران با اختالف زیادی 
از مرزهای منطقه فراتر رفته اســت و در موارد 
متعددی جایگاه زنان ایرانی در شرایطی بهتر از 

زنان در کشورهای مدعی حقوق بشر قرار دارد.

تایید رفع توقیف نفتکش 
انگلیسی

مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان از رفع 
توقیف نفتکش انگلیسی در آینده نزدیک خبر 
داد. اله مراد عفیفی پور اظهار داشت: به دنبال 
صدور حکم رفــع توقیف نفتکش انگلیســی 
اســتینا ایمپرو، این شــناور به زودی و پس از 
گذشــت 6۵ روز حرکت خــود را از لنگرگاه 
بندرعباس به ســمت آب های بین المللی آغاز 
می کند. وی ادامه داد: اگرچه مراحل قانونی و 
حقوقی خروج این نفتکش از آب های ایران در 
حال انجام است؛ اما پرونده حقوقی رسیدگی 
به تخلفات آن در مراجــع قضایی همچنان باز 
اســت. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
اظهار کرد: روند دادرسی نهایی به موارد نقض 
قوانین دریانوردی در مسیرهای قانونی پیگیری 

و نتایج قضایی آن اعالم خواهد شد.

علی ربیعی
 سخنگوی دولت:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: همه 
جنبــه مثبت طــرح شــفافیت آرای نمایندگان 
را دیده اند؛ امــا جنبه منفی آن را هــم باید دید. 
غالمعلی حدادعادل با اشاره به طرح شفافیت آرای 
نمایندگان مجلس گفت: امــروز خیلی ها طرفدار 
شفافیت آرا هســتند ولی من قصد دارم بگویم که 
اگر کسی به یک جمع بندی رسید و آن جمع بندی 
خالف موج رســانه ای و افکار عمومی بود، ممکن 
است شفافیت آرای آن شــخص را در معذوریت 
قرار دهد و او نتواند به آن چیزی که حق تشخیص 
داده است، رای دهد. وی در ادامه افزود: همه جنبه 
مثبت طرح شفافیت آرای نمایندگان را دیده اند که 
البته جنبه های مثبتــی هم دارد ولی جنبه منفی 
آن را هم باید دید، البته مســئله شــفافیت آرا در 
جمع بندی کار مجلس شــورای اسالمی اثر ندارد 
چراکه مجمــوع آرا را می خوانند و مثبت یا منفی 

نتیجه گیری می کنند.

باید جنبه منفی شفافیت آرا 
در مجلس را هم دید

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

اینستاگردی

پست صفحه اینستاگرام رهبر 
انقالب درباره مذاکره با آمریکا

صفحه اینســتاگرامی رهبر معظم انقالب درباره 
مذاکره با آمریکا نوشت: اگر بخواهیم سخن را در 
دو جمله خالصه کنیم، یک جمله این است که: 
مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا 
بر جمهوری اســالمی ایران؛ دوم اینکه مذاکره 
یعنی نمایش موفقیت سیاسِت فشاِر حداکثری 

از سوی آمریکا. 

صدور روادید؛ فقط برای یک سوم هیئت ایرانی

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی دولت با اشاره به ســفر روحانی به 
نیویورک گفت: ایشان در ابتدا تردید داشتند 
این سفر انجام شــود یا خیر و به همین دلیل 
در جلسات مختلف نظرات دوســتان را جویا 
می شــدند. به هرحال این ســفر انجام شد و 
دلیل این ســفر هم احقاق حقوق ملت ایران و 
رســاندن پیام ایران به افکار عمومی دنیا بود. 
ربیعی اضافه کرد: هر چند اقدامات آمریکا این 
سفر را با مشکل روبه رو کرد؛ اما رییس جمهور 
طنین صدای ایرانیان را از همان مجمع عمومی 
ســازمان ملل دنبال می کند. آمریــکا تنهاتر 
از همیشــه اســت؛ اما ایران امروز تنها نیست 
و جبهــه ضدایرانی موفق نبوده اســت. طرح 
ائتالف امیــد و صلح هرمز ایده ای اســت که 
رییس جمهور آن را تشــریح  کرده که هدف 
اصلی این طرح هــا حل مشــکالت منطقه و 

امنیت جهان است.

روحانی برای سفر به 
نیویورک تردید داشت

نصرا... پژمانفر
نماینده مشهد:

یک تحلیلگر مسائل سیاســی گفت: جامعه دیگر 
پذیرش این را ندارد که مرتب بخواهد درباره دولت 
نقد بشنود چون خودش به استنباط و شناخت کافی 
از دولت آقای روحانی رسیده است، از آنجاکه اصرار 
به نقد دولت بر علم و دانش جامعه اضافه نمی کند 
بنابراین در آســتانه انتخابات باید اطالعات جاذبی 
عرضه شــود تا مخاطب تحت تاثیــر آن اطالعات 
جاذب قرار بگیرد. عباس سلیمی نمین تصریح کرد: 
معتقدم اصالح طلبان دقیقا به همین خاطر که نگاه 
افکارعمومی به دولت را مناســب نمی بینند دارند 
خود را کنار می کشــند، اگر غیر این بود با افتخار 
کنار دولت می ایستادند و از پاسخگویی طفره نمی 
رفتند. وی در مورد جبهه پایداری افزود: به نظر من 
تاثیر جبهه پایداری پایان یافته حتی ارتباط شــان 
هم با آقای مصباح کاهش پیدا کرده است بنابراین 
موقعیتی ندارد که بتواند بــر این انتخابات تاثیری 

داشته باشد. 

پایداری حتی در قم هم 
تمام شده است

تحلیلگر مسائل سیاسی:

عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس 
گفت: الریجانــی در ناکارآمدی مجلس نقش 
اول را داشت؛ اما روحانی هم او را همراهی کرد. 
نصرا... پژمانفر افزود: با وجود آنکه الریجانی با 
لیســت امید به مجلس دهم راه پیدا کرد؛ اما 
به این نتیجه رســید که به نفعش نیست که با 
امیدی ها سر یک سفره بنشیند؛ لذا با تشکیل 
فراکسیون مســتقلین، این تفاوت ظاهری را 
ایجاد کرد تا بتواند از زیر بار فشــارهای روانی 
خارج شود و نگویند که الریجانی با امیدی ها در 
یک جا نشسته است. جریان امید و مستقلین 
در مجلس دهم یکی بوده و هدف اصلی شــان 
پشتیبانی از دولت و عملیاتی کردن تئوری های 
دولت در مجلس بود. در واقــع جریان امید و 
مستقلین مجلس مانند دو لبه قیچی با یکدیگر 
کار می کردند و منویات دولت را در خانه ملت 

پیش می بردند.

 الریجانی
 مجلس را ناکارآمد کرد

پیشخوان

بین الملل

  روحانی در حالی دیروز به نیویورک رفت که همه رسانه ها و تحلیلگران چشم انتظار وقایعی 
پیام ایران به جهان صلح و هستند که  ممکن است در این سفر رخ دهد؛

امید

پشت پرده حمله به زنگنه

ضرب االجل اعالم اموال 
مقامات

روحانی: حاضریم از خطاهای 
گذشته  همسایگان بگذریم

صدور روادید؛ فقط برای یک سوم هیئت ایرانی
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: صدور روادید برای حضور هیئت ایرانی در اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشته و روادید فقط برای یک سوم اعضا صادر شده است. سید 
عباس موسوی افزود: این اقدام آمریکا نوعی سوء استفاده از میزبانی سازمان ملل متحد است، زیرا بر اساس قرارداد 
مقر با سازمان ملل متحد آنها موظف به تسهیل ورود هیئت های خارجی در مناسبت های مختلف به سازمان 
ملل هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: متاسفانه در سفر اخیر رییس جمهور و وزیر امور خارجه 
به سازمان ملل، آمریکایی ها اقداماتی را جهت کاهش حضور افراد موثر انجام داده و روادیدها را نیز بسیار دیرتر 
از موعد مقرر صادر کردند، ضمن اینکه محدودیت هایی را نیز برای تیم ایرانی در نیویورک ایجاد کردند تا هیئت 
ایرانی را با مشکل مواجه کنند.وی تصریح کرد: آمریکایی ها دلیل خاصی برای این اقدام غیر قانونی ارائه نکردند 

و ما آن را نوعی بازی بچه گانه و سوءاستفاده از میزبانی سازمان ملل در نیویورک می دانیم.

اعالم شرط روحانی برای دیدار با ترامپ
کریستین امان پور، خبرنگار شبکه سی.ان.ان، در دو پیام توییتری بخش هایی از گفت وگویش با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران را منتشر کرد. کریســتین امانپور نوشت: ظریف در گفت وگو با من اعالم کرد 
رییس جمهور روحانی مایل است این هفته در نیویورک با ترامپ دیدار کند. وی افزود: محمد جواد ظریف، 
امروز به من گفت که رییس جمهور حسن روحانی مایل اســت این هفته در نیویورک با رییس جمهور دونالد 
ترامپ دیدار کند »به شرطی که رییس جمهوری ترامپ آماده باشد آنچه ضروری ست را انجام دهد« و در قبال 
برداشتن تحریم ها »نظارت دائمی بر تاسیسات اتمی ایران« انجام گیرد. ظریف در مصاحبه با من گفت: شاخه 
زیتون همواره روی میز وجود داشت، ولی ما یک بار دیگر آن را نشان می دهیم. سخنگوی دولت نیز در واکنش 
به این توییت گفت:  آمریکا آماده توقف تحریم ها و بازگشــت به برجام باشد، راه برای تصمیم گیری باز است 

آن وقت ما تصمیم می گیریم، هیچ تعارضی در داخل در این باره وجود ندارد.

چهره ها

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2800 | September  24,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



صادرات استان اصفهان ۹ برابر بیشتر از واردات است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

آغاز پیش فروش بلیت 
قطارهای اربعین

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
از آغاز پیش فروش بلیت قطارهــای فوق العاده 
اربعین از روز چهارشــنبه )فــردا( بدون افزایش 
قیمت خبر داد. سعید رسولی گفت: پیش فروش 
بلیت اربعین به صورت اینترنتی و همزمان از سوی 
مراکز مجاز فروش بلیت آغاز می شود. وی ادامه 
داد: در اربعین ۹۸ پیش بینی روزانه ۵۴ رام قطار 
در ایام اوج سفر یعنی پانزدهم تا سی ام مهر ماه را 
کرده ایم و بر این اساس در مجموع در این ۱۵ روز 
۸۵۸ رام قطار برای جابه جایی زائران اربعین در 
نظر گرفته شده است. رسولی ادامه داد: این تعداد 
قطار ظرفیت ۴۳۶ هزار نفــر صندلی برای جابه 
جایی مسافران ایجاد می کند. بر اساس اظهارات 
رســولی، امســال ۴۷ درصد به تعداد صندلی ها 
برای جابه جایی زائران اربعین اضافه شده است. 
مدیرعامــل راه آهن گفت: تعــداد قطارها برای 
اربعین امسال نیز رشد ۴۳ درصدی داشته است. 
رسولی خبر داد که در اربعین امسال، پنج مسیر 
ریلی جدید برای خدمات دهــی به زائران اضافه 
شده است. وی گفت: بدین تربیت مسیرهای قم- 
خرمشهر، قم- کرمانشــاه، تهران- همدان، اهواز 
-شلمچه و اصفهان- کرمانشــاه جزو مسیرهای 
جدید ریلی در ایام اوج ســفر )پانزدهم تا سی ام 

مهر( است. 

رییس اتحادیه نانوایان سنتی:
طرح ساماندهی نرخ نان در 
نانوایی های آزادپز اجرایی 

می شود
 رییس اتحادیه نانوایان ســنتی با اشاره به اینکه 
تثبیت قیمت نان ۵ ساله شــده است، می گوید 
تفاوت نرخ نان درنانوایی های آزادپز موجب شده 
تا طرح ساماندهی نرخ نان در نانوایی های آزادپز 
در دســتور کار قرار گیرد و با هماهنگی های به 
عمل آمده نرخ های جدید از مهر اعمال می شود. 
بیژن نوروزمقدم، با اشاره به اینکه دولت در سال 
۹۳ طرح آزادپزشــدن نرخ برخی از نانوایی ها را 
اجرایی کرد، گفت:  »ســهمیه آزادپزی به معنای 
آن اســت که نانوایان این اختیار عمل را داشته 
باشند که بتوانند براســاس عرضه و تقاضا قیمت 
نان را تعیین کنند و سقفی هم در این طرح برای 
قیمت نان پیش بینی نشــده اســت؛ اما به طور 
معمول به دلیل حضور نانوایی های با نرخ دولتی 
و حساسیت مردم به نرخ نان این امکان که نرخ ها 
به صورت غیرمتعارف افزایش یابد برای این دسته 
از نانوایی ها وجود نداشته است.« نوروزمقدم اظهار 
کرد:  البته اکنون نیز ممکن است نرخ نان کنجدی 
در نانوایی های آزادپز در نقاط مختلف شهر با هم 
تفاوت داشته باشد که به دلیل هزینه اجاره یا سایر 
هزینه ها، این نانوایان از نظر قانونی این آزادی 
را دارند که نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند. 

بازار

کرم ضد آفتاب

فرودگاه اصفهان در رتبه سوم 
بیشترین پروازهای خارجی

معــاون برنامه ریزی، نظارت و امــور اقتصادی 
 شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران از 
جابه جایی ســه میلیون و ۷۵۹ هــزار و ۷۱۹ 
مســافر در فرودگاه هــای تحــت مالکیت این 
شرکت و حمل ونقل بیش از ۳۳ هزار تن بار در 
مرداد ماه امســال خبر داد. حمیدرضا سیدی 
اظهار کرد: فرودگاه مشــهد و شــیراز در اعزام 
و پذیرش مســافر در رتبه های دوم و سوم قرار 
گرفته اند. معاون برنامه ریــزی، نظارت و امور 
اقتصادی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران همچنین طبق این آمار در مورد ســهم 
پروازهای خارجی مــرداد ۹۸، گفت: فرودگاه 
مشهد در رتبه نخســت در پروازهای خارجی 
قرار گرفته اســت و پس از آن فرودگاه شــیراز 
و فرودگاه اصفهان با ۲۳۴ نشست و برخاست، 
جابه جایی ۲۹ هزار و ۶۶۵ نفر مسافر و ارسال و 
پذیرش ۶۷۰ هزار و ۲۲۸ کیلوگرم بار، رتبه های 

دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان:

نصب آبگرمکن خورشیدی در 
ساختمان های باالی 6 طبقه 

اجباری است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
گفت: دستورالعمل نصب آبگرمکن خورشیدی 
در ســاختمان های گروه »ج« و »د« به مناطق 
۱۵ گانه شهر اصفهان ابالغ شــده است. سید 
احمد حسینی نیا اظهار کرد: براساس سیاست 
فرهنگی و تشویقی شورای شــهر اصفهان در 
راستای اســتفاده از انرژی های پاک، مباحث 
مربوط به مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان 
از سوی ســازمان نظام مهندســی ساختمان، 
مرکز پژوهش های شــورای شــهر اصفهان و 
معاونــت شهرســازی و معماری شــهرداری 
اصفهــان در دســتور کار قرار گرفــت. معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: 
در ســاختمان هایی با کاربری بهداشــتی این 
اقدام اجباری نیســت و در گروه های »الف« و 
 »ب« نیز نصب آبگرمکن خورشیدی توصیه ای

 است.

برگزاری نمایشگاه فعاالن 
سرمایه گذاری در بورس، 

بیمه و بانک در اصفهان
نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان، میزبان 
گردهمایی کارگزاران و سرمایه گذاران بورس، 
بانک، بیمه و صنایع وابســته است. به گزارش 
روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان، در ایــن دوره از برپایی این 
نمایشگاه تخصصی ۲۷ شرکت وموسسه فعال 
توانمندی های خود را در فضایی به مســاحت 
چهار هــزار و ۴۰۰ مترمربــع عرضه می کنند. 
کارگزاری هــا، صندوق های ســرمایه گذاری، 
بانک ها و موسســات مالی و اعتبــاری مجاز، 
شــرکت های بیمه و اســتارت آپ ها و صنایع 
مرتبط با بانک و بورس و بیمه از فعاالن برگزاری 
این رویداد تخصصــی هســتند. در کنار این 
نمایشگاه، همایش قابلیت های سرمایه گذاری 
در بازار ســرمایه ایران، با حضور یاســر فالح ، 
مشــاور رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
کشــور و علیرضا کدیور، مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری ایرانیــان برگزار می شــود. 
پنجمین نمایشــگاه بــورس، بانــک، بیمه و 
صنایع وابســته اصفهان دوم تــا پنجم مهر از 
ساعت ۱۶ تا ۲۲ در پل شهرستان محل برپایی 
 نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان دایر

 است.

SPF30 کرم ضد آفتاب رنگی مای

 16,800
تومان

کرم ضد آفتاب رنگی پریم 
Acnex Beige SPF60 مدل

 60,000
تومان

کرم ضد آفتاب رنگی فاقد چربی 
Caramel Doux االرو مدل

 119,000
تومان

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: ارزش 
صادرات محصــوالت صنعتی، خدماتی و تجاری این اســتان به 
کشــورهای خارجی چهار میلیارد دالر و حــدود ۹ برابر بیش از 
واردات اســت. ایرج موفق اظهارداشــت: میزان واردات از سایر 
کشورها به این استان ۴۴۶ میلیون دالر است و مقایسه با صادرات 
نشان می دهد که تولید در این منطقه به اصطالح زنده و در جریان 

است. وی با بیان اینکه این سازمان برای توسعه صنعت و کسب و 
کار در کنار بخش خصوصی است و از هیچ کمک و همکاری دریغ 
نمی کند، اضافه کرد: طی دو ســاله اخیر بیش از ۳۴ هزار پروانه 
کسب و ۹۴۶ مجوز جدید سرمایه گذاری در این منطقه صادر شد. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به آماری 
دیگر در بخش های صنعتی و خدماتی یادآور شــد: در این مدت 

۶۸۷ پروانه بهره برداری و ۱۰۷ طرح توســعه در بخش صنعت 
استان صادر شد و ۳۶ مجوز پخش کاال در اختیار متقاضیان قرار 
گرفت. موفق، به صدور ۴۷ مجوز معدن، ۴۸ مورد تمدیدی، ۵۶ 
مجوز اکتشاف و ۳۴ گواهینامه کشف در استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: اصفهان رتبه ۲ ثبت سفارش در کشور را به خود اختصاص و 

۱۰ درصد صنعت کشور را در خود جای داده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
صادرات استان اصفهان ۹ برابر بیشتر از واردات است

بریانی ها بخــش مهمی از اقتصاد خــرد اصفهان 
بودنــد. مغازه هایی که در کنــار آش و حلیم های 
روزانــه، هنگام  ظهرمــا را مهمان غذای ســنتی 
خوش طعم و عطر شــهرمان می کردند؛  اما گرانی 
گوشت این بار بریانی ها را از دم تیغ گذراند و دیگر 
کمتر آشپزی در سطح شهر بریان عرضه می کند. 
گوشت و گرانی و سایر ماجراها و حواشی آن نه تنها 
بریانی ها که بسیاری از رستوران های نوپا و کوچک 
را در سطح شــهر از پا درآورد. تعداد باالی ابطال 
مجوزهای رستوران ها و طبخ غذا بخشی از  نتایج 
این کشمکش ها بوده اســت. سال گذشته رییس 
اتحادیه رستوران داران و سلف سرویس های تهران 
مدعی شد در مقایسه با سال ۹۶ به جرات می توان 
گفت میزان فروش رستوران ها ۵۰ درصد کاهش 

یافته است.
وضعیت در شیراز هم همینگونه است فعاالن این 
شهر می گویند طی یک هفته ۴ یا ۵ رستوران در 
این شهر تعطیل می شــود و البته اصفهان هم که 
حکایت های خودش را دارد و بر اساس صحبت های 
رییس اتحادیه کباب و بریــان اصفهان، بریانی ها 
پس از رستوران ها از طبخ این غذای گوشتی عقب 
نشسته اند و ترجیح می دهند به جای بریان همان 

آش و حلیم را به مشتریان عرضه کنند.
سایه گرانی بر سر غذاهای سنتی

شاید یکی از اصلی ترین دالیلی که بریان مشتریان 
خود را از دست داد این باشــد که این غذا همواره 
به عنوان یک وعده نســبتا ارزان برای مردم مطرح 
بوده اســت و افزایش ناگهانی قیمت گوشت عمال 
این امتیاز را  از آن گرفــت و بخش زیادی از طبقه 
متوســط که طرفدار این غذا بودند از چرخه خرید 
آن حذف شــدند. این وضعیــت بریانی ها را هم به 
سرنوشت فروشندگان کله پاچه  و رستوران داران 
دچار کرد و بخش زیادی از این دکان ها در اصفهان 

تعطیل شده اند.
ایام به کام قدیمی هاست

اصفهان امسال با جاری بودن زاینده رود گردشگران 
زیادتری را به خود دید ؛ اما حتی افزایش مسافر هم 
نتوانست چرخ  مغازه های بریانی  را بگرداند چرا که 
به گفته متولیان این صنف، اغلب مسافران ترجیح 
می دهند به رستوران های شــناخته شده قدیمی 
بروند و همین مسئله کسب و کار بریانی های سطح 
شهر و تازه کارها را کساد کرده است. رییس اتحادیه 
کباب و بریانی های اصفهان اعالم کرده اســت در 
شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت فعلی بازار گوشت 
قرمز، تنها واحدهای صنفــی دوام می آورند که در 

ابعاد گسترده اقدام به طبخ و پخش غذا می کنند، 
کوچک نیســتند و مشــتری های ثابت دارند. وی 
خاطر نشــان کرد: واحدهای کوچک بریانی که تا 
پیش از افزایش قیمت گوشــت، بریان هم عرضه 
می کردند، به عرضه و پخش حلیم و آش در صبح ها 

راضی شده اند و کم شــدن تعداد مشتریان بریانی 
موجب کاهش رغبت آنها بــرای پخت این غذای 
معروف اصفهان شده است. احمدرضا اخوان ارجمند 
با اشــاره به جایگاه بریانی در صنعت گردشــگری 
غذای اصفهان، تصریح کرد: کاهــش تعداد بریان 
فروشی های کوچک اصفهان در استقبال گردشگران 
داخلی و خارجی از سفر به استان، تاثیری نخواهد 
داشــت، زیرا گســترش ارتباطات و رونق گرفتن 
شبکه های اجتماعی دسترسی به اصناف را نیز ساده 
و آسان تر کرده و گردشــگران با یک جست وجوی 
کوتاه قادر به گزینش بریانی فروشی های شاخص 

اصفهان خواهند بود.

بحران بریانی!
  بسیاری از بریانی های اصفهان به علت نبود مشتری تعطیل شده اند؛  

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: دریافت پول های کالن به عنوان نظارت های فنی با چه 
توجیهی انجام می شود؟ یک نمونه هزینه تاییدیه های آزمایش بتن در احداث سازه های شهری )مسکونی و غیری مسکونی( سه 
برابر شده است. وی اضافه کرد: مراجعین به ویژه سازندگان مسکن به بنده می گویند بسیاری از این دریافت های نقدی فقط برای 
صدور مجوزهاست و خدمات دیگری در پی ندارد. حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از عملکردهای سخت گیرانه در خصوص 
ساخت و سازهای روستایی اظهار کرد: به علت سخت گیری های بنیاد مسکن استان اصفهان، مجوز ساخت یک سایبان پس از 
۵ سال به یک روستایی اصفهانی در زمین کشاورزی اش داده نشده است. نماینده مردم شاهین شهر افزود: اجرای کامل مقررات 
برای یک متقاضی ساخت خانه در یک روستا یا یک ســایبان در بیابان، کاری غیرمنصفانه است. حاجی دلیگانی ادامه داد: این 

سخت گیری ها فقط در استان اصفهان است، معروف شده که قانون و مقررات در اصفهان ۱۲۰ درصد اجرا می شود.

قانون و مقررات در 
اصفهان 120 درصد 

اجرا می شود

نماینده مردم شاهین شهر: خبر
 

کاهش تعداد بریان فروشی های 
کوچک اصفهان در استقبال 

گردشگران داخلی و خارجی از سفر 
به استان، تاثیری نخواهد داشت

دبیر  اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان مطرح کرد:
2 گزینه پیشنهادی کمیته 1۵ نفره زاینده رود برای جریان آب در مهرماه

دبیراجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با اعالم اینکه هنوز تصمیمی برای نحوه بازگشایی آب زاینده رود در مهرماه 
گرفته نشده است، اظهار داشت: کشت انجام شده باید به ثمر برسد که این امر بین دهم تا پانزدهم مهرماه انجام خواهد شد 

و بر این اساس تصمیم نهایی در ارتباط با تامین آی اتخاذ می شود.
 اسفندیار امینی با اشاره به اینکه دو گزینه برای جریان زاینده رود بر روی میز کمیته ۱۵ نفره است، تصریح کرد: امیدواریم 
با ابالغ استانداری، تا دهم مهرماه زاینده رود جریان داشته باشــد؛ اما بعد از آن دو گزینه پیش رو خواهیم داشت. وی ادامه 
داد: زاینده رود با همین دبی کم تا اواســط آذرماه جریان دارد و یا اینکه آب به مدت یک ماه بسته و سپس به مدت یک ماه 
باز خواهد شــد. امینی تاکید کرد: تصمیم برای اینکه کدام گزینه انتخاب خواهد شد به جلسه کمیته ۱۵ نفره در پانزدهم 

مهرماه برمی گردد. سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچه

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۳۶۱ مورخ ۹۸/۶/۲۱ 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:

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

۲- مهلت دریافت اسناد: یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۷/۱۴ 
۳- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام)ره( ساختمان شهرداری- امور 

مالی 

۴- برآورد با اعتبار اولیه موضوع مناقصه: ۱۵/۵۳۴/۷۱۳/۰۸۳ ریال بر اســاس فهرست 
بهاء سال ۱۳۹۸ راه و باند

۵ - هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبا 
شماره ۳۱۰۰۰۰۰۹۰۵۰۰۹ بنام شهرداری طالخونچه

۶- نوع و مبلغ تضمین: ۵ درصد اعتبار اولیه معــادل ۷۷۶/۷۳۶/۰۰۰ ریال بصورت نقد 
واریز به جاری ســیبا ۳۱۰۰۰۰۳۳۰۳۰۰۳ ملی بنام شــهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
۷- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

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

نوبت دوم

مرضیه محب رسول

ذوب آهن اصفهان، اولین کارخانه صنعتی بزرگ فوالد کشور با مشکل 
جدی تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن مورد نیاز خود روبه روست که 
این موضوع منجربه خالی ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی آن شده است. 
این درحالی است که در صورت تامین مواد اولیه برای ذوب آهن حاشیه 
سود این مجموعه بیشتر شده و در نهایت به تسریع پرداخت مطالبات 
این مجموعه می انجامد ولی یکــی از مهم ترین دغدغه های ذوب آهن 
یعنی تامین پایدار مواد اولیه به خصوص ســنگ آهن و زغال سنگ، به 
قوت خود باقی مانده و تاکنون اقدام موثری در رفع آن نشــده است. 
ذوب آهن که طی دهه ۴۰ معادن اصلی سنگ آهن و زغال سنگ کشور 
را اکتشــاف، تجهیز و ســاماندهی کرد و پایه گذار فعالیت های مدرن 
معدنی کشور به شمار می آمد، در حال حاضر به دلیل برخی سیاست ها 
در واگذاری معادن طی دوره های مختلف با مشــکل تامین مواد اولیه 
مواجه شده، در حالی که سنگ آهن کشــور صادرمی شود. این شرکت 
برای حل این مشکل به دنبال حمایت مالی نیست بلکه حمایت دولت 
برای تامین پایدار مواد اولیه از طریق معادنــی که دربرهه ای از زمان 
توسط ذوب آهن راه اندازی شدند را نیاز خود می داند. در همین زمینه 
مرتضی شیرین پرور، مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان 

اعالم کرد: ذوب آهن به عنوان اولین مجموعــه ای که خود پایه گذار 
معادن بوده حق دارد معدنی برای رفع نیاز مواد اولیه در اختیار داشته 

باشــد درحالی که برخی معادن که در اختیار بخش خصوصی اســت 
تولید هم ندارد؛ اما به ذوب آهن واگذار نمی شــود. پیشــنهاد ما برای 
وزارت صمت جهت حمایت از مجموعه ای که سبب اشتغال زایی باالیی 
در کشور شده این است که سیاســت گذاری ها به سمتی برود تا ذوب 

آهن معدنی در اختیار داشته باشد و به دلیل کمبود مواد اولیه حدود 
نیمی از ظرفیت تولید آن بالاســتفاده نماند. وی به این موضوع اشاره 
کرد که تنها مشکل مواد اولیه سنگ آهن نیست بلکه تامین زغال سنگ 
نیز از دغدغه های این مجموعه است و افزود: دولت به عنوان سوبسید 
برای مجموعه های تولیدکننده فوالد، گاز را با قیمت حدود یک بیستم 
واقعی در اختیارشــان می گذارد. ذوب آهن به عنوان تنها مجموعه ای 
که انرژی مورد نیازش گاز نیست و به زغال سنگ و کک نیاز دارد از این 
سوبسید هیچ استفاده ای نمی کند. این در حالی است که زغال سنگ 
را هم برابر با قیمت واقعی بازار دریافت می کند. اگر سوبسید گاز برای 
دیگر مجموعه های فوالدی تعدیل شــود ذوب آهن تنها تولیدکننده 
فوالد است که تولید پایدار خواهد داشت. در شرایطی که تولیدکنندگان 
فوالد را به عنوان تولیدکننده محصول استراتژیک کشور محق همراهی 
و ارائه سوبسید می دانند ،برای مجموعه ما که از سوبسید گاز بهره ای 
نمی برد امکاناتی برای بهره برداری از معادن زغال سنگ و سنگ آهن 
فراهم شود به عالوه اینکه رقبای ذوب آهن به دلیل برخوردار بودن از 
 یارانه انرژی، دارای توان پرداخت بهای بیشــتر برای خرید سنگ آهن

 هستند.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان:

سیاست گذاری ها به سمتی برود تا ذوب آهن معدنی در اختیار داشته باشد
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بین الملل

خبرگزاری فرانسه گزارش داد:
برکسیت بدون توافق، زلزله ای 
در بخش تولید خودروی اروپا

خبرگــزاری فرانســه گــزارش داد: صنعــت 
خودروســازی اروپــا درباره اثــرات فاجعه آمیز 
خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه هشــدار 
داد و تصریــح کــرد چنین حادثه ای بــه منزله 
 زلزله ای در بخش تولید خــودروی اروپا خواهد

 بود. 
خروج بدون توافق انگلیــس از اتحادیه اروپا، با 
توجه به میلیارد ها یورو مالیاتــی که انگلیس و 
اتحادیه اروپا بر یکدیگر اعمال خواهند کرد و در 
نتیجه آن انتخاب مصرف کنندگان در هر دو طرف 
تحت تاثیر قرار خواهــد گرفت و زمین لرزه ای را 
برای شرایط تجاری در صنعت خودروسازی دو 

طرف ایجاد خواهد کرد.
در ادامه ایــن گزارش آمده اســت: خروج بدون 
توافق انگلیس از اتحادیه اروپا ضربه سنگینی به 
زنجیره تامین به موقع وارد خواهد کرد و تاثیر آن 

در ورای مرز های ملی نیز مشاهده خواهد شد.
 برنارد ماتس، رییس انجمن صنعت خودروسازی 
آلمــان، نیز در همیــن باره اعالم کــرد صنعت 
خودروسازی انگلیس و اتحادیه اروپا به تجارتی 

بدون مانع نیاز دارند.
 حاال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا 
و اعمال مالیات هایی که دو طرف بر واردات کاال 
و خدمات از یکدیگر اعمال می کنند بی شک بر 
تجــارت صنعت خودروســازی و قطعات یدکی 
تاثیر منفی خواهد گذاشــت. بنابراین، انگلیس 
و اتحادیه اروپا باید همه اقدامــات الزم را برای 
جلوگیری از برکســیت بدون توافق انجام دهند. 
انجمن هــای تولیدکنندگان اروپایــی  تصریح 
کرده اند در صورت خروج بــدون توافق انگلیس 
از اتحادیه اروپا حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
یورو، هزینه اضافی برای صنعت خودروســازی 

اروپا به بار خواهد آمد.
از این گذشته شــرکت های خودروسازی مانند 
ب.ام.و، پژو سیتروئن فرانسه و نیسان ژاپن دارای 
کارخانه هایی در انگلیس هســتند که در صورت 
خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، معلوم 
نیست کارخانه های این شرکت ها در انگلیس چه 

سرنوشتی پیدا کنند.

اخبار

سرنوشت »مرسی« در انتظار »سیسی«!

پیشنهاد سردبیر:

دریچه

حمایت اعراب رژیم صهیونیستی 
از نخست وزیری »گانتز«

احزاب اعــراب رژیم صهیونیســتی در رایزنی 
های خــود با نخســت وزیری »بنــی گانتز« 
موافقت کردند.ائتالف عمدتا عرب »فهرســت 
مشــترک« که در جایگاه سوم احزاب راه یافته 
به پارلمان اسراییل قرار دارد، از ائتالف میانه رو 
به رهبری بنی گانتز و تشــکیل کابینه توسط 
این سیاستمدار حمایت کردند.حمایت اعراب 
از گانتز، چالش دیگری برای بنیامین نتانیاهو 
است.در انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی، 
ائتالف »آبی-ســفید« به رهبری گانتز موفق 
به کسب ۳۳ کرسی شده است. حزب لیکود به 
رهبری نخســت وزیر بنیامین نتانیاهو هم ۳۱ 

کرسی به دست آورده است.
 پارلمان اسراییل ۱۲۰ کرســی دارد و حزبی 
که بتواند ۶۱ کرسی را به دست آورد، می تواند 
دولت تشکیل دهد.در این انتخابات، نه ائتالف 
»آبی- سفید« و نه »لیکود«، از حمایت نصف 
به عالوه یک اعضای مجلس یعنی ۶۱ نماینده 
مجلس برخــوردار نیســتند. در نتیجه هر دو 
حزب در تالش برای کسب اکثریت و تشکیل 
دولت هســتند. اعالم حمایت رسمی ۱۳ عضو 
پارلمان از »فهرســت مشــترک« کار را برای 
آن کــه نتانیاهو بــرای پنجمین بــار هدایت 
 کابینه را برعهده بگیرد، پیچیده تر و سخت تر 

می کند.

ادعای ارتش ملی لیبی درباره 
حمالت آمریکا علیه داعش

سخنگوی ارتش ملی لیبی مدعی شد جنگنده 
های آمریکایی حمالتی را علیه عناصر داعش 
در یکــی از شــهرهای لیبی انجــام داده اند.

احمد المسماری مدعی شد که جنگنده های 
آمریکایی عناصر داعش را در شــهر مرزق در 
لیبی هدف قرار دادند.وی افزود: نیروی هوایی 
ارتش لیبی نیــز به حمالت خــود علیه گروه 
های تروریستی در این کشــور ادامه می دهد.

المســماری مدعی شــد که ارتش ملی لیبی 
دســتاوردهای میدانی جدیــدی در طرابلس 
محقق کرده است.این در حالی است که دستور 
فرمانده ارتش ملی لیبی برای لشــکر کشی به 
طرابلس و تالش برای تصرف پایتخت باعث به 
وجود آمدن یک درگیری داخلی در این کشور 
شده اســت.ارتش ملی لیبی مدعی است که با 
تروریســت ها مبارزه می کند؛ اما دولت وفاق 

ملی لیبی بارها این ادعا را رد کرده است.

در حالی که انقــالب در مصر وارد فــاز تازه ای از 
اعتراضات می شــود به نظر می رســد سرنوشت 
مبارک و مرســی در انتظار سیسی باشد. از جمعه 
شب تا کنون ویدئو هایی با هشتگ »میدان التحریر 
االن« در شــبکه های اجتماعی دســت به دست 
می شــوند که یادآور خاطره دموکراســی خواهی 
مردم مصر در بهار عربی اســت. تجمعات مصری 
ها در میدان تحریر از آن رو مهم است که در سال 
های اخیر بارها مردم از طریــق اعتراضات دراین 
مکان توانسته اند معادالت سیاسی در مصر را تغییر 
دهند.میدان تحریر قاهره، بزرگ ترین میدان این 
شهر در شرق رود نیل در یک دهه گذشته، آبستن 
حوادث تاریخی مهمی بوده است. بهار عربی ۲۰۱۱ 
میدان تحریر را به سمبل مبارزه علیه استکبار رژیم 
حسنی مبارک تبدیل کرد. سال ۲۰۱۳ این میدان 
بار دیگر شــاهد اعتراضات مردم بــرای برکناری 
محمد مرسی و جشن ســرنگونی او بود و این بار 
همین میــدان به مرکز تجمع مــردم علیه دولتی 
تبدیل شده که با کودتا جانشین محمد مرسی شده 
بود.  از جمعه شــب تا کنون ویدئو هایی با هشتگ 
»میدان التحریر« در شــبکه های اجتماعی دست 
به دست می شــوند که یادآور خاطره دموکراسی 
خواهی مردم در بهار عربی اســت. این هشــتگ 
به یکــی از ترندهای توییتر تبدیل شــده، اگرچه 
ویدئو ها نشــان از حضور تعداد قابــل توجهی از 
مردم قاهره و چند شــهر دیگر در مصر اســت، اما 
به گزارش رســانه های متعدد تنهــا صد ها تن از 
مصری ها طی چند شب گذشته در اعتراض به فساد 
و سیاســت ریاضت اقتصادی عبدالفتاح سیسی، 
رییس جمهور مصر به خیابان ها کشــیده شده اند.

با توجه به ســرکوب شــدید معترضان در دولت 
سیسی، اعتراضات سراســری به امری نادر تبدیل 
شده بود. از زمان وزارت سیسی در دولت مرسی تا 
امروز، اعتراض خیابانی به شدت سرکوب و ممنوع 

اعالم شده است.
جرقه تحوالت در قاهره از کجا زده شد؟  

به گفته ناظــران، اعتراضــات خیابانی در پی یک 
فراخوان آنالین آغاز شــده است. ریشه اعتراضات 
در ویدئو های یک پیمانــکار مصری در پروژه های 
دولتی نهفته بود. محمد علی، پیمانکار پروژه های 
ارتش و ریاست جمهوری مصر از اوایل ماه سپتامبر 
رشته ویدئو هایی را درباره فساد در دولت و ارتش 
مصر در صفحه شــخصی فیس بوک خود منتشر 
کرده و تیر خالص را زمانی رها کرده که در هواپیما 
به سمت اســپانیا حرکت می کرد. علی در رشته 
ویدئو های منتشــر شــده اش توضیحاتی درباره 

سوءاســتفاده ارتش مصر و رییس جمهور از منابع 
مالی مردم ارائه کرد. او به پروژه هایی اشــاره کرده 
بود که خودش در آنها کار می کرد. مانند پروژه یک 
هتل لوکس و محل اقامت ریاســت جمهوری که 
آنها را هدر دادن سرمایه های مردم می دانست.به 
نوشته فایننشال تایمز، سیسی ادعای علی را هفته 
گذشته تکذیب کرد و گفت: این ادعا ها دروغ هایی 
بی اساس است که با هدف تضعیف کشور و اعتماد 
مردم به ارتش و رییس جمهور منتشر شده است.
او تایید کرده که محل هایی بــه عنوان رزیدانس 
ریاســت جمهوری در حال ســاخته شدن است و 
گفته: این پروژه ها ادامه خواهند داشــت؛ اما همه 

این مکان ها برای من نیست بلکه برای مصر است.
 موضع رسمی کشورها به تحوالت مصر 

چه بوده است؟ 
الجزیره رســانه قطری حامی اخوان المسلمین و 
مخالف دولت سیسی در گزارشــی به درخواست 
صریح گروه های حقوق بشــری برای آزادی فوری 

بازداشت شدگان اشــاره کرده و نوشت: ۷۴ تن از 
معترضان به رییس جمهور که خواستار سرنگونی 
سیسی بودند از روز جمعه تاکنون بازداشت شده و 
گروه های حقوق بشری خواستار آزادی فوری آنها 
شده اند.مایکل پیج، معاون رییس دیدبان حقوق 
بشــر در خاورمیانه و شــمال آفریقا به این رسانه 
گفته: مقامات امنیتی رییس جمهور سیســی بار 
دیگر از نیروی قهریه خشن برای سرکوب معترضان 
استفاده کردند.وای نت نیوز اسراییل مدعی شده، 
اســماعیل هنیه رهبر حماس در بیانیه ای از همه 
سران حماس خواســته هیچ اظهار نظری درباره 

اعتراضات مصر نداشــته باشــند و همه مقامات 
حماس باید از این دســتور اطاعت کنند.عربستان 
ســعودی و امارات از متحدان اصلــی عبدالفتاح 
سیسی هستند و رسانه های این کشورها تاکنون از 
پوشش رسانه ای اعتراضات مردم مصر علیه سیسی 

امتناع کرده اند.
 ریشه اعتراضات در مصر چیست؟

اگرچه جرقه به خیابان آمدن مردم را محمد علی 
پیمانکار مصری با رشته ویدئوهای افشاگرانه اش 
زده؛ اما بســیاری از رســانه ها ریشــه نارضایتی 
مصری ها را از سال ۲۰۱۶ و آغاز ریاضت اقتصادی 
در پی دریافت وام ۱۲ میلیــارد دالری از صندوق 
بین المللی پول می دانند.آمار های رسمی مصر در 
ماه جوالی نشان می دهد ۳۳ درصد مصری ها زیر 
خط فقر زندگی می کنند و روزانه کمتر از ۱.۴ دالر 
دستمزد دریافت می کنند. آمار جمعیت زیر خط 
فقر از ۲۸ درصد در ســال ۲۰۱۵ و ۱۷ درصد در 

سال ۲۰۰۰ باالتر است.

سرنوشت »مرسی« در انتظار »سیسی«!
  مصر در تب و تاب اعتراضات خیابانی؛

اعتراضات خیابانی در پی یک فرخوان 
آنالین آغاز شده است. ریشه اعتراضات 

در ویدئو های یک پیمانکار مصری 
در پروژه های دولتی نهفته بود

اخطار اجرایی 
7/18 شماره: 1/1050/97 محکوم به به موجب رای  غیابی شماره: 285 تاریخ: 98/4/3 
حوزه: 1 شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه: عبدالحمید کریمی پور نام پدر: شهریار شغل: - نشانی محل اقامت:مجهول المکان 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال در وجه دو فقره چک به 
شماره های 3432/224294 به تاریخ 96/12/30 و 3432/224295 به تاریخ 97/1/30 
هر دو به عهده بانک تجارت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و 
پانزده هزار ریال و هشتصد و چهل هزار ریال نشر آگهی و شصت هزار ریال اخطار اجرایی 
بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور 
لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان. رای صادره غیابی است. ضمنا نیم عشر اجرائیه 
محاسبه و وصول گردد.مشخصات محکوم له: محمدرضا علیزاده آرانی   نام پدر: رجبعلی 
شغل: آزاد نشــانی محل اقامت: آران و بیدگل، خ مال محمد علی، کوچه سیزدهم فرعی 
اول دســت چپ. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید. م الف: 604423 زهره گرامی نوش آبادی رئیس شعبه اول شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

7/17 آقای علی فکاری دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 444/98 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
ربابه اصفهانی نژاد بشناســنامه 30 در تاریخ 96/3/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی فکاری به شماره شناسنامه 5 
 2- محسن فکاری به شماره شناســنامه 19 و3- حسین ناصر خلقی به شماره شناسنامه 
3753 همگی پسران آن مرحومه و 4- زهرا فکاری به شماره شناسنامه 25 و 5- فاطمه 
فکاری به شماره شناســنامه 935 و 6- طاهره فکاری به شماره شناسنامه 60 و 7- طیبه 
فکاری به شماره شناسنامه 14 همگی دختران آن مرحومه میباشند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 604369 علی خوشه چرخ رئیس 

شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
تحدید حدود اختصاصی

7/20 شــماره صادره : 1398/42/584867-1398/6/26 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1 فرعی مجزا شده از 3597 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد حسن نوبخت دستجردی فرزند 
احمد و آقای رمضان ایزدی دستجردی فرزند کریم در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 601885  قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/21 شــماره صادره : 1398/42/585287-1398/6/30 نظر به اینکه به موجب رای 

شــماره 500 مورخ 1398/02/07 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/4432 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نعمت ا... اکبری قلعه تکی فرزند هیبت ا... 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک باستناد 
ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1398/08/08 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 605843 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/22 شــماره صادره : 1398/42/585348-1398/6/30 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 580 فرعی مجزا شده از 4786 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا ابراهیمی فرزند ولی ا... در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1398/8/8 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 605955  قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/23 شــماره صادره : 1398/42/585349-1398/6/30 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک شــماره 576 فرعی از 4786 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محسن عابدی فرزند عبداله در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1398/8/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 605958 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/24 شــماره نامه: 139885602033001644-1398/06/27 چون تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ معروف علی اکبر پالک شماره 1433 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نصرت رحیمی قصبه فرزند 
رضا  و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1398/08/09  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:603880 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده

7/25 اجرای احکام شــعبه 17 مدنی اصفهان در نظر دارند مزایده ای با مشــخصات زیر 
برگزار نماید. پرونده کالسه 9719490 محکوم له: مصطفی قادری، محکوم علیه: احمد 

نه روزیان، اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناســی، ملک مورد کارشناسی ساختمان 
 نیم ساز است بر روی زمینی به مســاحت عرصه حدود 605 متر مربع 8 به ابعاد حدودی
  5 * 42 که ضلع شــمالی و بخشــی از ضلع غربی به گذر و ســایر وجوه زمین به پالک 
می باشد. ساختمان در 5 طبقه روی همکف به انضمام یک فقره زیرزمین بر اساس اصالح 
پروانه شماره 144153 مورخه 97/7/25 با زیربنالی کل حدودی 3190 متر مربع با اسکلت 
بتونی و ســقف تیرچه و بلوک رویت گردید. دیوارها پیرامونی با بلوک سفالی اجرا شده، 
بخشی از دیوارها و سقف گچ و خاک و سفید کاری و ساختمان در وجوه شمالی، جنوبی و 
بخشی از ضلع غربی با چوب و آجر نما شده و همچنین بخشی از تأسیسات ساختمان در 
بخش الکتریک و مکانیک اجرا گردیده اســت. ملک بر اساس تصویر اسناد ارایه شده به 
شرح ذیل می باشد نام مالک احمد نه روزیان به شماره چاپی سند 430291 بخش 5 شماره 
ملک 15193/538 شماره ثبت 80354 دفتر 96 صفحه 176 نسبت مالکیت 6 دانگ، ضمنًا 
طبق گزارش 2073/98 کالنتری دادگستری اصفهان ملک در تصرف مسعود پور قدیری 
می باشد. آدرس ملک: مشتاق خ مهر کوچه مهرازین کوچه گل یاس سمت راست بن بست 
اول ســاختمان زیگوران که به میزان طلب محکوم له بصورت مشاع فروخته خواهد شد. 
زمان: 98/7/22 ساعت 9 صبح، مکان: خیابان جی خیابان شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی ط دوم شعبه 17 اجرای احکام مدنی، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد بهای مزایده 
را در حساب به شــماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  م الف:603782  اجرای احکام شعبه 

17 مدنی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/26 شماره: 2011/97 حل 12، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/08/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی مختاری ، نام پدر: 
غالمحسین ، نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری نبش کوچه 79 پ28 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: مهیار بی بی زاده ، نام پدر: ابراهیم ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه واریزی به شماره حساب خوانده ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 603796 رئیــس شــعبه دوازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/27 شماره: 4173/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/08/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا1 غربی پ25 
؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی فرهنگ پهلوانی ، نام پدر: احمد ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 

لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 603800 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/28 شماره: 201/98 حل1 ، مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: یک هفته پس از ابالغ همه روزه از ساعت 
16:30 لغایت 18:30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: فروزان خداوردی ، 
نام پدر: حسن ، نشانی: خمینی شهر خیابان نبوی منش کوچه 120 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: اســماعیل خداوردی ، نام پدر: اسکندر ، خواسته و بهای آن: ابالغ 
نظریه کارشناسی ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 605540 رئیس شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/29 شماره: 857/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:45 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/11 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری ، نام پدر: عزت اله، 
نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک110 پ16 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
کاظم محمدی ، نام پدر: همت ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 604299  رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
حصر وراثت

7/19  آقای ناصر خدایی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 320/98 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت 
اله خدایی به شناسنامه 1 در تاریخ 98/5/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ناصر خدایی، ش.ش 20، ت.ت 62/5/28 
نسبت فرزند 2- علیرضا خدائی، ش.ش 5490042117 ، ت.ت 72/5/28 نسبت فرزند 
3- رقیه خدایی، ش.ش 86، ت.ت 65/10/28 نسبت فرزند 4- زهرا خدایی، ش.ش 146، 
ت.ت 67/6/3 نسبت فرزند 5- منیژه خدایی، ش.ش 39، ت.ت 62/12/23 نسبت فرزند 
6- سکینه خدایی، ش.ش 24، ت.ت 60/6/3 نسبت فرزند 7- محمد علی خدایی، ش.ش 
5490059028 ت، ت 73/8/23 نسبت فرزند 8- فاطمه علی آبادی سورانی، ش.ش 4 ، 
ت.ت 38/5/25 فرزند میرزآقا نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شــد. م الف: 605379 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف تیران 
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افراد دارای دو دفترچه بیمه باید یکی را انتخاب کنند

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

با مسئوالن

مدیرکل اداره بیمه سالمت استان:
افراد دارای دو دفترچه بیمه 

باید یکی را انتخاب کنند
مدیرکل اداره بیمه سالمت استان اصفهان گفت: 
اگر فردی دو دفترچه بیمه داشته باشد، باید به 
زودی یکی از بیمه ها را انتخاب کنند. حســین 
بانک اظهار کرد: طی ســال های اخیر کسانی 
که تحت بیمه ســالمت همگانی هستند و حق 
بیمه پرداخت نمی کنند، می توانند از خدمات 
دولتی و درمانگاه های وابسته به دانشگاه، ارتش 
و سپاه استفاده کنند. وی با بیان اینکه کسانی 
که تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گرفتند، 
بعضا تحت پوشــش بیمه های دیگر نیز بودند، 
گفت: بر این اساس، خدمات بیمه در سال های 
اخیر کمی محدود شد تا تکمیل بانک اطالعاتی 
بیمه شدگان جامعه و حذف همپوشانی بیمه ها، 
خدمات به همین منوال ادامه خواهد داشــت. 
بانک ادامه داد: واضح اســت که بعد از تکمیل 
این بانــک اطالعاتی، خدمــات درمانی، برای 
بیمه شدگان تک بیمه ای مجددا افزایش خواهد 
یافت و اگر فردی دو دفترچه بیمه داشته باشد، 
از حمایت بیمه برخوردار نخواهد بود و باید به 
زودی یکی از بیمه ها را انتخاب کنند. بانک در 
خصوص حذف کاغذ از سیستم بیمه سالمت و 
خدمات درمانی گفت: اسناد بستری در اصفهان 
الکترونیک شده و تقریبا ۲۲ استان توسط استان 
اصفهان آماده سازی شده است تا آنها نیز اسناد 

خود را به صورت الکترونیکی مخابره کنند.

ثبت ۲۷۱.۲ میلی متر بارندگی 
در سال زراعی گذشته 

کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی 
اصفهان گفت: میانگین بارش های این استان 
در ســال زراعی گذشته )شــهریور ۹۷ تا ۹۸( 
۲۷۱.۲ میلی متر بــوده اســت. فاطمه زهرا 
ســیدان افزود: بیشترین بارش ســال زراعی 
گذشته در فریدون شــهر با ۷۸۵.۴ میلی متر 
ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال زراعی 
قبل و بلند مــدت به ترتیــب ۱۳۴.۴ و ۳۷.۴ 
درصد افزایش داشت. کارشــناس پیش بینی 
اداره کل هواشناســی اصفهــان، کمتریــن 
بارندگی ها در ســال زراعــی ۹۷ را متعلق به 
شهرستان خور و بیابانک دانست و اضافه کرد: 
کمترین بارش ســال زراعی گذشته در خور و 
بیابانک با ۸۹.۴ میلی متر ثبت شد که نسبت 
به مدت مشابه سال زراعی قبل و بلند مدت به 
ترتیب ۷۰ و ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. 
وی میانگین بارش های امسال شهر اصفهان را 
۱۸۲.۶ میلی متر ذکر کــرد و افزود: این مقدار 
بارش در مقایسه با ســال قبل ۱۲۱.۱ درصد و 
نســبت به میانگین بارش های بلند مدت نیز 
۴۹.۳ درصد افزایش نشــان می دهد. سیدان 
تصریح کرد: بارش های بــاالی نرمال در فصل 
پاییز و آبان ماه در اســتان اصفهان پیش بینی 

می شود.

رانندگان و شخصیت اجتماعی
بی تردید چگونگی رانندگی هر فرد جدا از مهارتش، 
فرهنگ و سطح توسعه اجتماعی او را نشان می دهد 
و بیان کننده ابعاد مختلف شخصیت، رفتار و درک 
اجتماعی آن فرد اســت. رانندگــی ایمن و رعایت 
قوانین و مقررات ترافیک در شبکه معابر، بیان کننده 
مشارکت و تعامالت اجتماعی مثبت افراد در جریان 
عبور و مرور اســت که طی آن راننده و سرنشینان 
به عنوان مسافر یا همراه باید به سالمتی به مقصد 
برســند. اگر چنین مفهوم یا برداشــتی در جامعه 
شــکل بگیرد، دیگر مفهوم رانندگی در خیابان ها و 
جاده های کشــور برای رقابت و پیروزی در مسابقه 
سرعت و ســبقت نخواهد بود. زمانی که در جامعه 
چنین نگــرش و تفکری حکمفرما شــود و هر فرد 
قبل از آن که در اندیشــه رســیدن به مقصد باشد 
خود را در مشارکت جمعی با سایر کاربران ترافیک 
)رانندگان و عابران پیاده( قلمداد کند، دیگر تفکر 
تخلف از قوانین و مقررات و ارتکاب جرائم رانندگی 
مفهومی ندارد. رانندگانی که برای خود، اجتماع و 
سایر رانندگان ارزش قائل نیستند همیشه در حال 
نقض قوانین و مقررات هستند؛ بخش مهم رانندگی 
این افراد جای دادن خودرو در اولین فضایی اســت 
که خالی می شود. از نظر این افراد، احترام به قوانین 
و مقررات، واژه گم شــده ای در فرهنگ ترافیک و 
رفتارهای اجتماعی است. چنین رفتارهای ناپسند 
و جامعه ستیز، باعث می شود خیابان ها و شبکه های 
ارتباطی، مسیری امن و مناسب برای رانندگی نباشد. 
بنابراین می توان اظهارکــرد که چگونگی رانندگی 
هر فرد جدا از مهارتش، فرهنگ و ســطح توســعه 
اجتماعی او را نشــان می دهد و بیــان کننده ابعاد 
مختلف شخصیت، رفتار و درک اجتماعی آن فرد 
است. پیامدهای رانندگی نامناسب و جامعه ستیز، 
عالوه بر اینکه تا ساعت ها تنش های ناشی از آن در 
خود فرد باقی می ماند و بر کارایی فرد در جنبه های 
گوناگون زندگی اش تاثیر می گــذارد بر افرادی که 
در حال تردد در شــبکه ترافیک نیز هستند،تاثیر 
منفی برجای می گــذارد و در نهایت افراد جامعه را 
ملتهب، بیمار و سالمت اقتصادی-اجتماعی جامعه 
را تهدید می کند. احترام به قوانین و مقررات و رعایت 
آن، احترام به حقوق دیگران، میزان تحمل فرد در 
حوادث، میزان پاکیزگی و ســالمت وسایل نقلیه و 
ایجاد فضای آرام و ایمن برای سرنشینان و رانندگان 
سایر خودروها، همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی 
مثبت راننده اســت که هنگام رانندگی، ناخودآگاه 
از شخصیت واقعی او منعکس می شــود. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت نحوه رانندگی، نمونه ای بارز از 

اخالق اجتماعی افراد است. 

تهیه و تنظیم: اداره فرهنگ ترافیک پلیس 
 راهنمایی و رانندگــی فرماندهی انتظامی 

استان اصفهان

زنگ شــروع مدارس در حالی در اصفهان و سراسر 
کشور نواخته شد که همه کودکان مانند ۱۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار دانش آموزی که امســال به مدرســه 
می روند، خوش اقبال نیستند و به دالیل فرهنگی، 
اقتصــادی و یا اجتماعی پشــت درهای مدرســه 

می مانند. 
بر اساس آمار اعالم شده از سوی مسئوالن آموزش 
و پرورش استان اصفهان، چهار هزار و ۸۰۴ دانش 
آموز در مقطع ابتدایی و شش هزار و ۲۶۶ دانش آموز 
در مقطع متوسطه ترک تحصیل کرده اند. همچنین 
در دوره متوسطه شــش هزار و ۲۶۶ دانش آموز در 
مقطع متوســطه اول و دوم از تحصیل جامانده اند 
که از این تعداد دو هزار و ۲۹۹ دانش آموز از مقطع 
متوسطه اول و سه هزار و ۳۲۹ دانش آموز از مقطع 

متوسطه دوم هستند.
بر اساس اعالم سازمان آموزش و پرورش اصفهان، 
آمار تارکان تحصیلی مقطع ابتدایی تعداد چهار هزار 
و ۸۰۴ نفر بوده که این تعــداد آمار کل بازماندگان 
تحصیلی ابتدایی در اســتان اصفهان بوده است؛ از 
این تعداد دو هزار ۱۴۱ نفر دختر و دو هزار ۶۶۳ نفر 
پسر هســتند. کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه 
سنی از جمعیت است که در سنین مدرسه، یعنی 
بین ۶ تا ۱۸ ســال قرار دارند، ولی در کل ماه های 
تحصیلی در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند و 
شانس راه یافتن به مدرسه را ندارند. این کودکان که 
خارج از چرخه آموزش قرار دارند یا هرگز به مدرسه 
نرفته اند یا پــس از مدت کوتاهــی ترک تحصیل 
کرده اند. دالیــل و چرایی بازماندگــی کودکان از 
تحصیل در یک یا دو مقوله خالصه نمی شــود؛ اما 
با نگاهی گذرا به زندگــی اغلب کودکان بازمانده از 
تحصیل به واقعیت های تلخی می رسیم که از فقر و 
نداری حکایت دارد. فقر اقتصادی خانواده ها و عدم 
تمکن مالی مانع و ســد بزرگی در جهت پیشرفت 
تحصیلی بــه وجود می آورد که یکــی از مهم ترین 
پیامدهای آن کارکردن و اشتغال اجباری کودکان 
در خارج از خانه است که آنها را از رفتن به مدرسه 
بازمی دارد یــا باعث افت تحصیلی آنان می شــود. 
در حالی کــه فقر اقتصادی خانواده ها بســیاری از 
کودکان را از پشــت نیمکت مدارس جدا و آنان را 

روانه بازار کار می کند که بر اســاس ماده ۷۹ قانون 
کار جمهوری اســالمی ایران، به کار گماردن افراد 
کمتر از ۱۵ ســال ممنوع اســت و کارفرمایانی که 
از این قانون تخلف کنند، بایــد مورد پیگرد قانونی 
قرار گیرند. به رغم تاثیرگذاری مســائل اقتصادی 
در امر آموزش، اما بازماندگی از تحصیل فقط علت 
اقتصادی ندارد، عوامل اجتماعی نیز دخیل هستند، 
برخی از کودکان به دلیل فقر فرهنگی و تعصباتی 
که خانواده ها دارند اجازه حضور در مدرسه را پیدا 
نمی کنند، البته این موضوع در مورد کودکان دختر 
بیشتر صدق می کند و آســیب پذیری دختران به 
دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه روستایی بیشتر 
است. در برخی از مناطق به دلیل تعصبات قومی و 
فرهنگی، هنوز سقف آرزوهای بسیاری از خانواده ها 
برای دختران شــان ازدواج در سنین کودکی است. 

در اصفهان به نظر می رسد عوامل و مسائل اقتصادی 
در ترک تحصیل کودکان پر رنگ شــده است. هر 
چند بر اساس اعالم جوانی، معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش این سازمان با همکاری 
دیگر دستگاه های مرتبط توانست هزار و ۵۸۰ نفر 
از تعداد تارکان تحصیل را شناسایی کند که از این 
تعداد ۴۲۳ نفر تا بدین لحظــه جذب و در مدارس 
ثبت نام شــده اند و هزار و ۵۷ نفر از این تعداد نیز به 
دالیل مختلف جذب نشده و از تحصیل جامانده اند. 
وی افزود: در مجموع آمار شناســایی بازماندگان 
تحصیلی نسبت به سال گذشــته ۱۲ درصد رشد 
داشته و به ۳۲ درصد شناسایی رسیده که امید است 
با همکاری مردم و معرفی کســانی که از تحصیل 
جامانده اند به این آمار و تحصیل عمومی کمک شود. 
بدسرپرســتی، معلولیت شــدید، مهاجرت ، فوتی 

و عدم باطل شــدن شناســنامه از جمله مهم ترین 
دالیل عدم جذب افراد شناســایی شده است. قصه 
کودکان بازمانــده از تحصیل قصه دیــروز و امروز 
نیست، سال هاســت این قصه ادامه دارد و هر سال 
از لزوم ایجاد برخی تغییرات در سیســتم آموزش 
و پرورش صحبت می شــود، تغییراتــی که باید به 
کاهش یا رفع این معضل منجر شــود؛ اما تاکنون 
نه تدبیر راه گشایی اندیشیده شده و نه کسی شاهد 
اقدام عملی بوده اســت. بدیهی است که مشکالت 
آموزش و پرورش را نمی شود یک روزه یا چند روزه 
حل کرد و حل آن نیازمند بررسی همه جانبه و اقدام 
عملی است، در غیر این صورت هرروز فرصتی است 
که از دســت می رود و این فرصت سوزی می تواند 
 سال به ســال به آمار کودکان بازمانده از تحصیل

 اضافه کند.

پشت درماندگان!

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تا پایان مهرماه، 
۹۳ فضای جدید آموزشی برای بهره مندی دانش آموزان سراسر 

استان اصفهان افتتاح می شود.
 محمد اعتدادی، با اشاره به اســتفاده از تمام ظرفیت آموزش و 
پرورش در این سال تحصیلی بیان کرد: با همه کمبودها به ویژه 
نیروی انســانی، با هماهنگی های انجام شده از ماه گذشته و به 
همت شــورای آموزش و پرورش، از ظرفیت آموزش و پرورش 

به نحو احسن استفاده شــد. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: استاندار اصفهان در رأس این شورا کمک کرد و 
ما امسال در اول مهر ماه هیچ کالسی خالی از معلم نداریم و نیز 

از ظرفیت بازنشستگان محترم استفاده کردیم.
اعتدادی اظهار داشــت: برنامه ای که امسال در اولویت آموزش 
و پرورش قرار دارد اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش 
است و این میسر نیست مگر با کوتاه شــدن دیوار بین خانواده 

و مدرسه.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به برنامه های 
این اداره برای پرورش دانش آموزان بیان کرد: در بخش پرورشی 
ترویج قــرآن و نماز، عفاف و حجــاب و فعالیت های مهارتی در 
راستای کاهش مشکالت اجتماعی، ایجاد روحیه امید و نشاط 
آفرینی همانطور که مورد تایید مقام معظم رهبری اســت، در 

برنامه ما قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
 ۹۳ فضای جدید آموزشی تا پایان مهر ماه در اصفهان به بهره برداری می رسد

  ۱۱ هزار دانش آموز اصفهانی ترک تحصیل کردند؛

ابالغ وقت رسیدگی
7/30 شماره: 877/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/08/14 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بهمن بلوری ، نام پدر: 
عزت اله ، نشانی: خمینی شــهر خ امیرکبیر ک110 پ61 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: سمانه طاهریان ، نام پدر: مجتبی ، 2- نام و نام خانوادگی: محمد قلی زاده 
، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. 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: 604301 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/31 شماره: 782/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/08/18 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  جواد رحیمی ، نام پدر: اکبر 
، نشانی: خمینی شــهر خیابان مدرس کوچه شــهید رحمتی تولیدی قائم ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمد مطهری ، نام پدر: حســین ، خواســته و بهای آن: 
تقاضای مطالبه وجه 43/800/000 ریال ، دالیل خواهان: صدور تامین خواســته قبل از 
ابالغ کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 605804 

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

7/32 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 477/97 
شماره و تاریخ دادنامه: 41-98/2/17 خواهان: آقای ســید حمزه باقری فرزند آقا رحیم 
به نشانی فریدونشهر روستای سروشــجان، خواندگان:  1- آقای شکرخدا شریفی فرزند 
کریم به نشانی اصفهان زینبیه ارزنان کوچه ولی عصر بن بست طالقانی 2- حسین حسن 
حسینی فرزند اسداله به نشــانی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال سند خودرو، 
گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا: در خصوص دعوی آقای 
ســید حمزه باقری به طرفیت آقایان 1- شکرخدا شــریفی 2- حسین حسن حسینی به 
 خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو ســواری پیکان مدل 1381 به شماره انتظامی
 ایران 13-769 و 16 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، 
اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد 
عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه  با توجه به ابالغ قانونی و نشر آگهی خواندگان 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده اند و وکیل هم معرفی 
نکرده اند  لذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا  به استناد ماده 198 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 
223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
637/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 

فریدونشهر میباشد. م الف:607222 شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/33  آقای میالد یبلویی فرزند نورالدین دادخواســتی مبنی بر انتقال سند مالکیت یک 
دستگاه اتومبیل پراید به طرفیت خانم رقیه افشانی فرزند محمد تقی تقدیم نموده و خوانده 
را مجهول المکان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون 
شهر وقت رسیدگی برای رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/8/11  شنبه ساعت 
سه بعد از ظهر در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان 
شهدا - جنب دادگســتری تعیین و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به 
منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 607220 شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فریدونشهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/34 شــماره: 1158/98 حل 11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1398/08/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشــانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خرم ک دانش3 پ108 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: فاطمه نژاد خیر ، نام پدر: علی ، 2- نام و نام خانوادگی: ربابه 
حسینی نعمایی ، 3- نام و نام خانوادگی: عباس فرهنگ روستایی ، 4- نام و نام خانوادگی: 
مجتبی بداقی ، خواسته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال به 
صورت تضامن نســبت به خوانده اول و دوم از باب صدور و نسبت به خوانده ردیف سوم 
و چهارم از باب ظهرنویســی و ضمانت به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر 

تادیه ، دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و تصویر مصدق کپی عدم پرداخت ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 603801 رئیس شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/35 شماره: 1260/98 حل 4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:15 صبح روز شنبه مورخه 
1398/08/11 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عباسی ، نام پدر: 
احمدرضا ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ فرهنگ مجتمع مسکونی نرگس ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم نوری ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 07-9748/992831 
مورخ 98/4/20 به انضمام خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشــت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الــف: 604291 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/36 شــماره: 893/98 حل 4 ، مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 09:00 صبح روز 
شــنبه مورخه 1398/08/11 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی 
اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا1غربی ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امین رجبی ، نام پدر: حســن رضا ، نــام و نام خانوادگی: 
ســیدفرهاد فاطمی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 470/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه بابت یک فقــره چک ، دالیــل خواهان: کپی 
چک و عدم برگشــت چک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول  المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 603799 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

7/37 شماره: 1101/98 حل 4 ، 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 08:45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1398/08/14 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا امیری ، نام پدر: 
فتح اله ، با وکالت عبداله حاجی هاشمی ، نشانی: خمینی شــهر بلوار آزادگان جنب بیمه 
تامین اجتماعی دفتر وکالت حاج هاشمی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: زهره 
احمدی ، نام پدر: علی ، خواســته و بهای آن: مطالبه چک 346036-98/04/31 به مبلغ 
200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی حق الوکاله تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
لغایت ، دالیل خواهان: کپی مصدق 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
  م الــف: 605806 رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

7/38 شــماره نامه: 139885602006005913 ، تاریخ: 1398/06/30 ، معنا محمدی 
عبده وند فرزند خانعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است ششدانگ شماره فرعی 3960 از 99 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 658 صفحه 341 مسبوق به ثبت و سند می باشد که 
در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 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 نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 606045 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر 

سمانه سعادت
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»بنزما« به مسی رسید
کریم بنزما همچنان در سال ۲۰۱۹ مهم ترین 
بازیکن رئــال مادرید 
ب  محســو
می شود. مهاجم 
در  فرانســوی 
پیــروزی خفیف 
سفیدپوشــان در 
پیسخوان  سانچس 
تعیین کننــده بود و تک گل بــازی را به ثمر 
رساند. او توانســت به رکورد ۲۰ گل در یک 
ســال برســد که در پنج لیگ برتر اروپا تنها 
چهار مهاجم به آن دست یافتند. لیونل مسی، 
روبرت لواندوفسکی، کیلیان امباپه و سرخیو 
آگوئرو چنین آماری را به ثبت رساندند. مسی 
در سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۰ گل به ثمر رسانده 
است. مهاجم بارســلونا هنوز در فصل جدید 
گلزنی نکرده است. نخستین بازی اش در هفته 
پنجم اتفاق افتاد و در شکست تلخ آبی اناری ها 
برابر گرانادا نتوانســت گلی به ثمر برســاند. 
سرخیو آگوئرو، بنزما و مســی به یک اندازه 
گلزنی کردند و لواندوفسکی و امباپه با یک گل 
کمتر بهترین گلزنان بایرن مونیخ و پاری سن 

ژرمن هستند.

واکنش تند کاپیتان 
دورتموند به یک خبرنگار

دورتموند یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان 
قهرمانــی در فصــل 
جاری رقابت های 
به  بوندســلیگا 
شــمار می آید. 
زنبورها در هفته 
پنجــم دو امتیاز 
ارزشمند را از دست 
دادند تا عالوه بر از دســت دادن جایگاه دوم 
اختالف آنها با تیم صدرنشین هم به ۳ امتیاز 
افزایش پیدا کند. بعد از بــازی یک خبرنگار 
ســوالی از کاپیتان دورتموند کرد که حسابی 
او را خشمگین کرد. مارکو رویس، درباره این 
سوال که آیا مشکل تیمش به تفکر و عقلیت 
بازیکنان برمی گردد، این گونه پاســخ داد: آیا 
واقعا جدی می گویید؟ شــما هر هفته با طرز 
فکر احمقانه خود من را شگفت زده می کنید. 
ما امتیاز از دســت می دهیم چرا که در خط 
دفاعی تالش زیادی از خود نشان نمی دهیم و 

این مشکل اصلی ماست.

تعریف و تمجید توخل از نیمار
پاری سن ژرمن در حســاس ترین بازی هفته 
ششم لیگ فرانسه به 
پیروزی رسید. این 
تیم بــه مصاف 
لیــون رفــت و 
توانســت با یک 
گل بــه پیــروزی 
برســد. تک گل تیم 
پاریســی را نیمار در دقیقه 8۹ به ثمر رساند. 
او هفته قبل هم تک گل سه امتیازی دیگری 
را برای PSG به ثمر رســاند تا نشان دهد که 
چه بازیکن کلیدی و تاثیر گذاری برای تیمش 
است. توماس توخل، سرمربی آلمانی پاری سن 
ژرمن به ستایش از نیمار پرداخت. او در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: نیمار بدون شک بهتر 
از این هم خواهد شــد. طی 4 مــاه اخیر این 
سومین دیدار او برای ماست و هنوز کارهای 
زیادی برای انجام دادن دارد و صدرصد توان 

خود را به کار نگرفته است.

کنایه ایکاردی به اینتر:
 می خواستم به تیمی بروم

 که قهرمان شود
مائورو ایکاردی، ســتاره آرژانتینی پاری سن 
ژرمن بــه اینتــر تیم 
ســابقش کنایه زد 
و اعــالم کرد که 
می خواســت به 
تیمــی بــرود تا 
جام کســب کند. 
ایــکاردی بعــد از 
کشــمکش های فراوان در تابســتان اخیر در 
آخرین روز نقل و انتقــاالت به صورت قرضی 
راهی پاری سن ژرمن شد. ســتاره پرحاشیه 
آرژانتینی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسه 
گفت: به همراه اینتر در لیگ قهرمانان اروپا بازی 
کردم و آروزی کســب جام داشتم با این وجود 
نتوانستم  نتایج مطلوب را کسب کنم و جامی 
برنده نشــدم. وی افزود: با وجود این در اینتر 
ماندم و گل های زیادی را به ثمر رســاندم؛ اما 
زمان آن رسیده بود که به تیمی بروم تا بتوانم 

قهرمانی به دست بیاورم.

همه بازیکنان سپاهان ممنوع المصاحبه شدند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 Bmw وریا واقعا 3 میلیارد
 قیمت دارد؟!

علی خطیر، معاون ورزشــی باشــگاه استقالل 
مصاحبه بســیار تندی علیه وریــا غفوری انجام 
داد و گفت این بازیکن سال گذشــته از باشگاه 
bmw گرفت کــه قیمت آن 5 میلیــارد تومان 
است. خودرویی که وریا گرفته مدل ۲۰۱8 است 
و او می گوید آن خودرو را بابت قراردادش دریافت 
کرده است. باشگاه در آن زمان پول نقد نداشت به 
این بازیکن پرداخت کند و در عوض به او پیشنهاد 
داد خودرو بگیرد و وریا هم پذیرفت. منتهی این 
موضوع یک سالی اســت برای منتقدان غفوری 
عاملی شــده تا به انتقاد از این بازیکن بپردازند. 
ظاهرا زمانی که غفوری bmw را گرفت، پیش از 
گرانی ها بود اما به محض اینکه او صاحب ماشین 
شد، قیمتش باال کشید. غفوری می گوید او در این 
مسئله تقصیری نداشــته و در واقع تنها به جای 
پول نقد ماشین گرفته است. در حال حاضر ظاهرا 
این خودرو نزدیک بــه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

تومان در بازار قیمت دارد.

در حاشیه

 حضور تکواندوکار اصفهانی 
در مرحله جدید اردو

تکوانــدوکار اصفهانی در مرحلــه جدید اردوی 
مردان ملی پوش تکواندوی کشــورمان حضور 
دارد. ســجاد مردانی به همراه هفت هوگوپوش 
در فدراســیون تکواندوی کشــورمان به منظور 
 شــرکت در مرحله ســوم مســابقات گرندپری
 ۲۰۱۹  بلغارستان تمرینات خود را آغاز کردند. 
مرحله سوم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۹ از 
۲6 مهرماه در »صوفیه« بلغارستان آغاز می شود 
و به مــدت ۳ روز ادامــه دارد. هدایــت این تیم 
برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی 
 محمد بسحاق و وحید عبداللهی به عنوان مربی

 است. 
این رقابت ها 4G است و به نفرات اول تا سوم به 
ترتیب 4۰، ۲4 و ۱4.4 امتیاز در راستای افزایش 
رنکینگ المپیک و همچنین پنج، سه و هزار دالر 

جایزه نقدی تعلق می گیرد.

فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کرد:
 نایب قهرمانی سپاهان

 در تور سیاک اندونزی
در مسابقات تور چهار مرحله ای سیاک اندونزی 
سپاهان تنها نماینده کشــورمان نایب قهرمانی 
این مسابقات را کسب کرد. در پایان این تور، تیم 
کینان ژاپن در رتبه اول قرار گرفت و ســپاهان 
ایران و ترنگانو مالزی به ترتیب دوم و سوم شدند. 
مرحله چهارم تور سیاک روز یکشنبه به مسافت 
۱۱۰ کیلومتر برگزار شد و محمد گنج خانلو در 
انفرادی این مســابقات به عنوان نفر دوم از خط 
پایان عبور کند. سپاهانی ها در مرحله بعدی در 
تور 4 مرحله ای ایجن اندونزی شرکت می کنند. 
تیم های کینان ژاپن و تیم ترینگانوی مالزی جزو 

تیم های برتر آسیا هستند.

پرامتیازترین دونده مسابقات باشگاهی 
لیگ دو و میدانی:

 وام ازدواجم را در دو و میدانی 
سرمایه گذاری کرده ام

پرامتیازترین دونده مسابقات باشگاهی لیگ دو 
و میدانی پس از کســب پرامتیازترین ورزشکار 
مسابقات لیگ باشــگاهی دوومیدانی گفت: در 
مسابقات لیگ باشگاهی دوومیدانی، هفت مدال 
طال و دو برنز کسب کردم و ورزشــکار پرامتیاز 
لیگ شدم. برای جایزه دالری لیگ هنوز تصمیم 
نگرفته ام؛ اما خــرج ورزش دوومیدانی می کنم. 
فرزانه فصیحــی درخصوص شــرایط برگزاری 
لیگ امسال اظهار داشت: لیگ امسال به نظر من 
پویاتر از هر سال بود و تیم های شرکت کننده از 
باشگاه های نام آور بودند. حضور این تیم ها باعث 
امیدواری است و ورزشکاران با انگیزه تر می کند و 

تیم ها برای تیم داری راغب تر می شوند. 
دونده سرعتی کشورمان به برنامه های مختلفی 
که برای ارتقای رکوردش درنظر گرفته اســت، 
اشــاره کرد و افزود: امســال برنامه های مختلف 
زیادی برای ارتقای رکوردم دارم و تصمیم گرفتم 
از تمام توانم بهره بگیرم و هــر هزینه ای را برای 
این منظور اســتفاده کنم. حتی وام ازدواجم را 
کنار گذاشتم و می خواهم برای رسیدن به هدفم 
ســرمایه گذاری کنم و امیــدوارم نتیجه خیلی 

خوبی به دست آید.

منهای فوتبال

جلســه کمیته فنی فدراســیون فوتبال درباره تیم امید بدون 
نتیجه به پایان رسید.

 قرار بود در جلسه روز یکشــنبه، درباره حواشی اخیر تیم امید 
صحبت و تصمیم گیری شــود. با اینکه فرهاد مجیدی در گفت 
وگوی کوتاه خود، هــر گونه درگیری با حمید اســتیلی، مدیر 
تیم امید را تکذیب کرده اســت؛ اما گویا طرفین بر سر مسائلی 
با یکدیگر اختــالف جدی دارند به طوری که محمود شــیعی، 

مدیرعامل باشــگاه پیکان و عضو کمیته فنی و هیئت رییســه 
فدراسیون فوتبال، در حاشیه بازی تیمش مقابل ماشین سازی 
به دوربین فوتبالی گفت که مجیدی باید به اندازه مســئولیتی 
که دارد، اختیار هم داشته باشد. صحبت هایی که نشان می دهد 
مشکالت موجود در تیم امید صحت دارد. در چنین شرایطی و 
طبق نوشته روزنامه گل، با اینکه قرار بود فرهاد مجیدی در این 
جلسه، صحبت ها و گالیه هایش را مطرح کند؛  اما سرمربی تیم 

امید غایب بزرگ جلسه بود تا مشخص نشود که در اردوی تیم 
امید چه اتفاقاتی افتاده است.

حاال باید منتظر روزهای آینده ماند و  دید فدراسیون فوتبال چه 
تصمیمی درباره تیم امید خواهد گرفــت. فعال که گزینه اصلی 
جانشینی مجیدی یعنی امید نمازی اعالم کرده جای مجیدی 
در تیم امیــد را نخواهد گرفت و قرار اســت در صورت توافق با 

فدراسیون، کنار فرهاد روی نیمکت تیم امید بنشیند.

تکلیف تیم ملی امید چه می شود؟

»بعد از مســابقه خبرنگار به ســمتش می رود، زودتــر از خبرنگار 
می گوید: خسته نباشی آقا، خبرنگار می گوید: شما خسته نباشی ما 
که کاری نمی کنیم؛ اما او می گوید: شــما زحمت می کشی«. او یک 
فرد معمولی نیست، اعجوبه این روزهای کشتی جهان است که روز 
یکشــنبه با اقتدار به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت. حسن 
یزدانی، دومین مدال طالی جهانی خود را کســب کرد، در شرایطی 
که یک طالی المپیک هم در کارنامه خود دارد. شــاید طالی حسن 
یزدانی در این مســابقات آنقدر راحت به دســت آمد که هیچ کس 
هیجان چندانی در مبارزه های او نداشــت و فقط با قدرت نمایی این 
نابغه جویباری عالقه مندان به کشــتی به وجد می آمدند. ملی پوش 
۲4 ساله تیم کشــتی آزاد کشــورمان بعد از نقره جهانی ۲۰۱5، در 
المپیک ۲۰۱6 طال گرفت. سپس در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ یزدانی 
اولین طالی جهانی اش را دشت کرد و در سال ۲۰۱8 هم به مدال برنز 

رسید؛ اما امســال باز یل جویباری کاری 
کرد کارســتان، کاری 
که تمجید بسیاری از 
بزرگان کشتی جهان 

را به دنبال داشــته است. 
نمایش اقتدارانه حسن، ما 

را به روزهایی برد که آن جا نیز 
صحنه رزم بود؛رزمی از جنس غیرت 

برای ماندن پای آرمان ها و ارزش ها، روزهایی 
که جوانانی هم ســن این روزهای حسن با تمام وجود پای 

به قتلگاه می گذاشتند که کســی به این خاک نگاه چپ نکند، 
جوانانی که با وجود تمام محدودیت ها برگ زرینی از افتخار را در 

تاریخ ایران به یادگار گذاشتند تا نشانی باشد برای همه زمان ها و تمام 
جوانان این مرز و بوم که در میدان مبارزه تا پای جان بایستند و حسن 
چه زیبا در سالروز آغاز این حماسه سازی، پا جای این بزرگ مردان 

گذاشت و پرده دیگری از غیرت این جوانان ایران اسالمی را این بار در 
میدان کشتی در معرض دید جهانیان به نمایش گذاشت.قهرمانی های 
حســن یزدانی نشــانه های پر رنگی از زندگی عزت مندانه، واژگانی 
عمیق از مهارت بی نظیر و شوق مبارزه شجاعانه در صحنه ورزش دارد. 
او قهرمان این روزهای ماست در روزهایی که شدیدا به افرادی مانند 
او نیاز داریم. حسن، بهترین الگوی جوانان نسل امروز است که به ما 
یاد داد چگونه قدرت از دست رفته مان را باز یابیم و وضعیت موجود 

محدودیت ها، کمبودها و مشــکالت را با همه 

تغییر دهیم، نق نزنیم، اعتراض نکنیم، عوامل بیرونی را بزرگ نکنیم 
و خودمان را به سرنوشت نســپاریم؛ بجنگیم و کار را زودتر از موعد 
تمام کنیم. یزدانی، مفهومی از کنشــگری فعاالنه را فراهم آورده که 
منجر شد بتوانیم خودمان را از دست یکی از مصیبت بارترین اشکال 
فکر و ذهن این روزها رها کنیــم؛ »پیش داوری های اتفاق نیفتاده با 
عنوان شکســت های همیشــگی«! قدر او را باید بدانیم. ورزشکاری 
که حاشــیه ندارد، ادا ندارد، نــاز نمی کنــد، مصاحبه های عجیب 
نمی کند، همه تمرکزش روی ورزش است و 
با همه وجود به دنبال پیروزی است. 
در روزگاری که منافع شخصی 
و خودشــیفتگی های 
عنان  بیمارگونه 
فرهنــگ را در 
گرفته  دســت 
است، حسن نه تنها در صحنه ورزش که در صحنه 
اجتماع هم یک آقای به تمام معناست و دارد برای ما 
می شــود یکی مانند جهان پهلوان تختی، الگوی دوست 
داشتنی حســن و تمام ایرانیان. او یکی از ورزشــکاران ایرانی 
بود که در حادثه ســیل اخیر به صحنه آمد و به کمک هم وطنانش 
شــتافت تا منش پهلوانی اش را بار دیگر به نمایش بگذارد، پهلوانی 
که تنها آرزویش خادمی امام رضا علیه الســالم است. پهلوانی که به 
داشتنش می بالیم و این یک ســال مانده تا المپیک ۲۰۲۰ را لحظه 
شماری می کنیم تا بار دیگر این پهلوان غیرتمند و دوست داشتنی 
پرچم عزت و غیرت این سرزمین را در مهم ترین عرصه رقابت ورزش 

جهان باال ببرد.

به داشتنت می بالیم
  برای نابغه جویباری این روزهای کشتی جهان؛ 

  عکس روز

طنز کنایه آمیز» بهنام بانی« در اینستاگرام
بهنام بانی، هنرمند استقاللی به نتیجه بازی دربی تهران واکنش جالبی نشان داد. بهنام بانی، 
پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در دربی تهران، استوری جالبی منتشر کرد و نوشت: 

آخرش باید خودم برم تو زمین، خوب و شاد باشید.

بردهای اقتصادی »کالدرون« با پرسپولیس
سرخ ها در حالی با گابریل کالدرون در قامت مدافع جدی سه قهرمانی متوالی لیگ برتر قد علم کرده اند 
که این تیم تنها سه گل در سه بازی به ثمر رسانده و اقتصادی ترین بردها را کسب کرده است؛ تیمی که 
خیلی خوب دفاع می کند و تا آخرین لحظه برای گل زدن به مبارزه اش ادامه می دهد. اگرچه پرسپولیس 
با تاکتیک های منحصر به فرد کالدرون در دربی نودم، نتوانســت بازی دلچسبی را انجام دهد؛ اما برد در 
این دیدار سنتی به قدری برای هواداران سرخ دلچسب است که نقدهای فنی در سایه قرار گرفته است. 
پرسپولیس، ســومین برد اقتصادی خود را در خاص ترین بازی کســب کرد تا کالدرون در اولین فصل 
حضورش در این تیم آماری قابل قبول از خود به جای بگذارد؛ تیمی که با مربی جدیدش امتیازات را بدون 

بازی های پرگل کسب و راه را برای ادامه موفقیت های بعدی هموار می کند.

بیش از 4هزار هوادار خانم، دیدار ایران و کامبوج را تماشا می کنند
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که در بازی تیم ملی ایران مقابل کامبوج هواداران زن می توانند وارد ورزشگاه 
شوند. از مدت ها قبل با توجه به تاکید و اهمیت فیفا به حضور بانوان در ورزشگاه های فوتبال مسئوالن ورزشی 
درکنار تالش فدراسیون فوتبال به دنبال بهبود زیرساخت های ورزشگاه ها برآمدند تا مقدمات حضور هواداران 
خانم در بازی های ملی فراهم شود. بر همین اساس مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان رسما اعالم کرد 
که تمامی زیرساخت و امکانات ورزشگاه آزادی برای ورود بانوان کامل شده و هواداران زن می توانند در بازی 
ایران مقابل کامبوج در تاریخ ۱8 مهر در ورزشگاه حاضر شوند. وزارت ورزش همچنین این اعالم رسمی وزیر 
را به صورت مکتوب برای مسئوالن فیفا ارسال کرد. شنیده ها حاکی از این است که 46۰۰ صندلی در جایگاه 

مخصوص بانوان در نظر گرفته شده است.

وزیر ورزش و جوانان:

می خواهیم هندبال ایران را در جهان مطرح کنیم
وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از تمرین تیم ملی هندبال ایران، ظرفیت این رشــته و 
حضور پرتعداد لژیونرها در کشــورهای اروپایی را مورد توجه قــرار داد و اظهار کرد: تغییرات 
مدیریتی هندبال نیز اتفاقات خوبی را رقم زده و انتظار هم این است که رشد و پیشرفت را در این 
رشته شاهد باشیم به طوری که بر این باورم این دوره رشد و توسعه و بالندگی را در ورزش دنبال 
 کنیم و هندبال را هم به سطحی برسانیم که پا را از آســیا فراتر گذاشته و در جهان هم مطرح

 شود. 
مسعود سلطانی فر، اهمیت مســابقات هندبال انتخابی المپیک را مورد توجه قرار داد و تصریح 
کرد: هر چند که قدرت های برتر آسیا در این رویداد حضور دارند؛ اما هرگاه جوانان ایرانی اراده 
کنند همانطور که اراده ملت همیشــه موجبات عزت کشور را رقم زده، در هندبال نیز می تواند 
باعث موفقیت شود. سلطانی فر، گسترده تر شدن دایره استعدادیابی فدراسیون هندبال را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: هندبال ایران، توانایی رقم زدن روزهای بهتر را دارد و بســیار امیدواریم 
که خبرهای خوبی از این رشته و در شأن هندبال بشنویم. وزیر ورزش و جوانان، میزبانی ایران 
در رقابت های هندبال جوانان آسیا را یک اتفاق خوب برای این رشته دانست و تصریح کرد: این 
میزبانی ها می تواند به رشد و توســعه هندبال کمک کند، از طرفی همچنان نیاز است که روی 
رده های سنی پایه سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد و حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک نیز از این رشته با وجود محدودیت های مالی که در اثر تحریم های ظالمانه آمریکا 
 وجود دارد، تداوم خواهد داشــت تا با همگرایی و هم افزایی موفقیت های با ارزشی به ارمغان

 آید.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان قرار است در یکی از مهم ترین بازی های 
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، روز پنجشــنبه هفته جاری به مصاف 
تیم پرســپولیس برود. امیر قلعه نویی کــه در دیدارهای قبلی چند 
بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، همچنان منتظر 
مشخص شــدن وضعیت نهایی بازیکنان برای نهایی کردن فهرست 

تیمش پیش از این بازی است. رســول نویدکیا و حامد بحیرایی این 
روزها تمرینات خود با تیم را شروع کرده اند و به صورت کامل تمرین 
می کنند. از طرفی وضعیت محسن مســلمان و محمد ایران پوریان 
برای بازی با پرسپولیس هنوز کامال مشــخص نیست. مسلمان که 
مثل شایان مصلح، انگیزه های زیادی برای تقابل دوباره با تیم سابقش 

دارد، این روزها بــه همراه ایران پوریان دویدن های پرفشــار خود را 
آغاز کرده تا بتواند خود را به بازی با پرسپولیس برساند. خبر دیگر از 
سپاهان اینکه، طبق اعالم باشگاه، همه بازیکنان و اعضای کادرفنی 
تیم فوتبال سپاهان تا بازی با پرسپولیس ممنوع المصاحبه هستند. 
به نظر می رسد دلیل این تصمیم، جلوگیری از بروز هرگونه حواشی و 
 جنجال باشد تا بازی برخالف سال گذشته در آرامش بیشتری برگزار

 شود.

همه بازیکنان سپاهان ممنوع المصاحبه شدند

سمیه مصور
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توسعه پایدار و زیست پذیری شهر اصفهان با طرح ۲۰۲۰
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 حال وهوای دفاع مقدس
 در باغ غدیر

نمایشگاه دفاع مقدس با موضوع »ما پیروزیم« 
واقع در باغ غدیر برگزار می شود. این نمایشگاه 
که با محوریت اســارت رزمندگان اســام در 
جنگ تحمیلی ایران و عراق اســت، دارای ۳۸ 
غرفه از جمله کانون فرهنگی هنری گنبدهای 
فیروزه ای آزادگان، کانون هنری رضوی، بسیج 
اصناف و بازاریان، ســازمان بسیج کارمندان، 
سازمان بسیج دانش آموزی، یگان ویژه استان 
اصفهان، گــروه ۵۵ توپخانه نیــروی زمینی 
ارتش، پدافند هوایی شــهید نصر ارتش، گروه 
۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش، پایگاه چهارم 
هوانیروز ارتش، مرکز آموزش هوانیروز شهید 
وطن پورارتش و دانشکده پدافند هوایی مرکز 
آموزش ارتش است. این نمایشگاه از ساعت ۱۶ 
روز یکشنبه ۳۱ شــهریور ماه وتا پایان هفتم 

مهرماه دایر خواهد بود.

تربیت تخصصی مصاحبه گران 
حوزه دفاع مقدس

مدیر واحد مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه 
هنری اســتان اصفهان اظهار داشت: مصاحبه 
کلید طایی تاریخ شــفاهی است که اگر آن را 
به خوبی اجرا کنیــم، می تواند اطاعات معتبر 
و ارزشمندی را در اختیار آیندگان قرار بدهد. 
منصور قربانی افزود: در این میان مصاحبه گر 
مهم تریــن نقــش را دارد چون او بــه تنهایی 
می توانــد در جایگاه هدایت گــری مصاحبه و 
در کنار راوی، آثار مانــدگاری از خود برجای 

بگذارد. 
مدیر واحد مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه 
هنری استان اصفهان بیان کرد: ضرورت جمع 
آوری و ثبــت و ضبــط خاطــرات رزمندگان 
گمنام شهرســتان ها و کمبود مصاحبه گران 
که دارای تجربه و دانــش و مهارت الزم در امر 
مصاحبه هستند، خاء تشکیل جلساتی برای 
تجلی خاطرات رزمنــدگان را ایجاد کرد. وی 
افزود: تاش جهت برگزاری جلســات مختلف 
با فرماندهی سپاه اصفهان و بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس منجر به تشکیل 
قرارگاهی به نام قرارگاه ایثارگران شــد که در 
آن به شرح محتوا و تقســیم فعالیت پرداخته 

می شود. 
قربانی گفــت: ازجمله فعالیت هایــی که این 
قرارگاه انجام می دهد، ایجاد دفاتر مختلف در 
شهرستان های استان اســت که به شناسایی 
ایثارگران و رزمندگان دفــاع مقدس و ایجاد 
کارگاه های آموزشــی مصاحبه زیر نظر حوزه 
هنری اســتان می پردازد. وی افــزود: از میان 
عاقه مندان به حضور در این جلسات، تعدادی 
از آنها پس از برگــزاری کارگاه های مصاحبه، 
انتخاب می شــوند و فرآیند مصاحبه را ادامه 

می دهند.

موکب بزرگ بقیه ا... اصفهان 
پذیرای عاشقان حسینی

موکب بزرگ بقیــه  ا... اصفهان برای پنجمین 
ســال اربعین امســال در شــهرمقدس کربا 
پذیرای عاشقان حسینی است. مسئول کمیته 
پذیرش و اســکان موکب بقیــه ا... اصفهان با 
اشاره به خدمات رسانی این موکب در خیابان 
روضتین کربا بــه زائران اربعیــن گفت: این 
موکب با پشتوانه کمک های مردمی و خیران به 

زائران اربعین خدمات رسانی می کند. 
 امان اللهی بــا بیان اینکه ایــن موکب یکی از
  ۱۲۰ موکــب اصفهــان اســت، افــزود: 
خادمان این موکب در سه گروه پیشرو، خادمان 
و پشــتیبانی از دهم تا ۱۵ مهر به شــهر کربا 
عزیمت می کنند. وی گفت: خدمات این موکب 
تا ۲ روز پس از اربعین در شــهر کربا به قوت 

خود باقی است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
توسعه پایدار و زیست پذیری 

شهر اصفهان با طرح ۲۰۲۰
شهردار اصفهان در آیین نواختن زنگ بازگشایی 
مدارس در دبیرستان دخترانه شهید اصغر شالباف 
اصفهان، با بیان اینکه آغــاز کار مدیریت جدید 
شهری بر اصل مشارکت مردم گذاشته شده است، 
اظهار کرد: برای تحقق این شعار و بهره مندی از 
توان مردم برای اداره شــهر، بــه احترام جوانان 
کــه می توانند تحــول آفرین باشــند، مدیریت 
شهری اصفهان، شورای مشــورتی جوانان را از 
بین نخبگان، جوانان و ... تشــکیل داده اســت. 
قدرت ا... نوروزی با بیــان اینکه در ادامه فعالیت 
با طرح های مختلف در بیــن جمع های متفاوت 
حضور یافتیم، افزود: به همین منظور با طرح ایده 
کاپ از همه کســانی که می توانستند برای شهر 
ایده داشته باشند، استقبال کردیم؛ به طور قطع 
با این روش شهر را بهتر، ارزان تر و در نهایت شهر 
را زیست پذیر اداره می کنیم. شهردار اصفهان با 
اشاره به پاسخ برخی دانش آموزان به شهر خاق 
برای کمک به اداره بهتر شهر، گفت: سال گذشته 
یکی از دانش آموزان پایه ابتدایی شــهر خاق را 
بر پایه مهربانی توصیف کــرد و به طور قطع اگر 
همه با هم مهربانی داشته باشند، می توان در شهر 
تحولی عظیم ایجاد کــرد. وی، خطاب به دانش 
آموزان، گفت: با کمک به شهرداری اصفهان در 
طرح ایده کاپ، ایده های خــود را ارائه دهند تا 
شاید این ایده ها برخی گره های کور ما را باز کند. 
نوروزی با تاکید بر اینکه امسال بازگشایی مدارس 
با طرح ۲۰۲۰ مصادف شــده است، تصریح کرد: 
طرح ۲۰۲۰ به دنبال زیست پذیر کردن و توسعه 
پایدار شهر است، همچنین در پی افزایش کیفیت 
خدمات به شهروندان بر محور گردشگری است. 
شــهردار اصفهان تاکید کرد: شهرداری اصفهان 
در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۰ و با طرح ۲۰۲۰ 
زمینه توسعه پایدار و زیست پذیری را فراهم کند.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای 
اسالمی شهر:

 مبلمان چهارباغ
 متناسب با هویت آن باشد

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسامی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه چهارباغ به عنوان یک 
گذر فرهنگی دربردارنده تاریخ جمعی و بخشــی 
از هویت اصفهان و شــهروندان ساکن در آن است، 
اظهار کرد: مبادا در بازســازی و بازتعریف این گذر 
فرهنگی به گونه ای عمل شــود که با یک اشــتباه 
کوچک تمامی اقدامات ارزشــمند و ســازنده زیر 
ســوال برود یا زیبایی آن در ســایه فراموشی قرار 
بگیرد. فریده روشــن افزود: از آنجایی که مردم در 
روزهای گذشــته به تعویض صندلی های خاطره 
انگیز چهارباغ واکنش منفی نشان داده اند، شایسته 
اســت در این تصمیم تجدیدنظر شود و در انتخاب 
مبلمان شهری مناســب با تاریخ و هویت چهارباغ 
بیشتر اندیشیده شود. رییس کمیسیون فرهنگی 
ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان تصریح کرد: 
شایسته است در اسرع وقت مشخص شود که سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
همچنان باید بر مبنای ماده ۸۴ قانون شــهرداری 
اداره شود یا براساس ماده ۵۴ از این طریق الزم است 
از سردرگمی و بروز اشکاالت سیستمی جلوگیری به 
عمل آید. وی با اشاره به اینکه باید از طراحی میدانی 
پروژه ها همزمــان با اجرای آن جلوگیری شــده و 
کار به متخصصان و مشــاوران حاذق سپرده شود، 
خاطرنشان کرد: پروژه تئاتر شهر، آمفی تئاتر پردیس 
هنر و پرداخت مطالبات مالی معوقه هنرمندان نیاز 

به تعیین تکلیف سریع دارد.

»برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم 
جمهوری اسامی ایران به میزبانی اصفهان فرصت 
مغتنمی اســت تا پس از۳۰ ســال بار دیگر شاهد 
تجلی ســیمای قرآن کشــور در این شهر باشیم.« 
این جمله ای اســت که در نشست خبری مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اصحاب رسانه 
مطرح شد. حجت االســام محمد حسین بلک در 
ابتدای این نشست با اشــاره به اینکه در نگاه امام 
خمینی)ره(، پایه هــای نظام اســامی مبتنی بر 
اسام و قرآن کریم است، گفت: این ویژگی شاخص 
و تشکیل نظامی با اصول متفاوت از سایر نظام های 
موجود در جهان، منجر به آغاز جنگی نابرابر برای 
از بین رفتن این اصول شــد؛ اما جوانان برای دفاع 
از نظام مبتنی بر آیات وحــی تا پای جان و ریختن 

خون ایستادگی کردند.
وی افزود: خون هایی که در طول هشت سال دفاع 
مقدس ریخته شد تا ما بتوانیم آیات قرآن را تاوت 
کنیم و شاهد رقابت های قرآنی باشیم؛ اما فعالیت در 
حوزه قرآن با برگزاری مسابقات به پایان نمی رسد 
و ایستادگی در برابر مستکبران از جمله درس های 
قرآن اســت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان ادامه داد: ۶ مهرماه، افتتاحیه این مسابقات 
با حضور خواهران و برادران در ســالن ابن ســینا 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان برگزار می شود و 
۲۱۶ نفر از خانم ها و ۱۳۸ نفر از آقایان در رشته های 
قرائت، ترتیل و حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء، اذان، دعا 

و هم خوانی به رقابت خواهند پرداخت.
برگزاری اولین دوره مسابقات کتابت قرآن 

در اصفهان
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان با 
اشــاره به این که اصفهان مهد هنر است، بیان کرد: 
برای اولین بار در کشور مســابقات کتابت قرآن در 
کنار رقابت های اصلی با حضور ۲۰ شــرکت کننده 
در مســجد جامع اصفهان برگزار خواهد شــد. وی 
یادآور شــد: ۵7 داور در بخش بــرادران و ۲۵ داور 
در بخش خواهران به بررســی کیفی و اعام نتایج 
مســابقات می پردازند و عاوه بر آن ناظرانی نیز در 
نظر گرفته ایم که سامت روند برگزاری رقابت ها را 
زیر نظر دارند. بلک اظهار کرد: اختتامیه مســابقات 
۱9 مهرماه برگزار خواهد شد، البته در طول مسابقات 

اختتامیه های فرعی هر رشته و اختتامیه رقابت های 
خواهران و برادران به صورت جداگانه برگزار می شود 
که متفاوت از اختتامیه اصلی است. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان در تشریح دالیل انتخاب 
دانشگاه به عنوان محل برگزاری رقابت ها عنوان کرد: 
برگزاری رقابت قرآنی در محیط دانشــگاهی فضای 
برنامه آموزشــی دانشــگاه را مصفا خواهد کرد و از 
سوی دیگر پشتیبانی تدارکاتی در محیط دانشگاه 

برای برگزارکنندگان آسان تر است.
اصفهانی ها بیشترین شرکت کنندگان این 

مسابقات را تشکیل می دهند
وی عنوان کــرد: رقابت های برادران در ۸ رشــته 
و رقابت های خواهران در ۵ رشــته برگزار خواهد 
شــد که در رشــته های حفظ و قرائت تا این لحظه 
بیشترین شرکت کنندگان از استان اصفهان هستند. 
بلک تصریح کــرد: برگزیدگان رشــته های حفظ 
قرآن و حفظ کل در بخش بــرادران و برگزیدگان 
رقابت هــای حفــظ کل در بخــش خواهــران به 
مسابقات بین المللی قرآن اعزام خواهند شد. بلک 

با اشــاره به هزینه های برگزاری مســابقات تاکید 
کرد: صرفا هزینه اسکان، تغذیه و تردد داخل شهر 
شــرکت کنندگان با اســتان اصفهان است و سایر 
هزینه ها از محل بودجه کشــوری سازمان اوقاف و 

امور خیریه هزینه خواهد شد.
منتظر همکاری با سایر ارگان ها نماندیم

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
پاسخ به سوال خبرنگار زاینده رود مبنی بر اینکه چه 
برنامه ای از ســوی اداره کل برای قرآنی شدن حال 
و هوای شهر ترتیب داده شــده اظهار کرد: منتظر 
همکاری سایر ارگان ها نماندیم و به جای پوشاندن 
سطح شهر با بنر به دنبال آن رفتیم تا فعالیت های 
قرآنی را در سطح استان گسترش دهیم، به همین 
منظور همزمان با مسابقات، فعالیت های قرآنی در 
تمامی شهرستان های اســتان برگزار می شود و در 
مرکز اســتان نیز ۲۰ برنامه قرآنــی در امامزادگان 
اصفهان برگزار خواهد شــد. وی عنــوان کرد: به 
شهرداری پیشــنهاد داده ایم تا در کنار پارک های 
سطح شهر در طول مسابقات، غرقه های قرآنی برپا 

کنیم تا از ظرفیت حافظان و قاریان در فعالیت های 
جنبی استفاده شــود. بلک هم چنین در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه انتقاداتی به محل برگزاری 
این مســابقات صورت گرفته است، گفت: ما تاش 
کردیم مکانــی را در نظر بگیریم کــه در کنار آن 
شرایط اســکان و تغذیه میهمانان نیز فراهم شود 
و شــرکت کنندگان بتوانند به راحتــی خود را به 
محل مسابقات برســانند. وی تصریح کرد: اصفهان 
ظرفیت های بسیاری در امور قرآنی دارد و امیدواریم 
که بتوانیم در سال های آینده از این ظرفیت ها بهتر 
استفاده کنیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان هم چنین در حاشیه این نشست در پاسخ 
به ســوال خبرنگاری پیرامون هزینه های این اداره 
کل در مراســم پیاده روی اربعین خاطرنشان کرد: 
هزینه هــای اربعین از محل موقوفــات و نه بودجه 
دولتی است و در سال گذشته ۳۰ چشمه سرویس 
بهداشــتی در مرز چزابه نصب و ارزاق خشــک در 
مرز سیســتان و بلوچســتان برای زائران خارجی 

توزیع شد.

غرفه های قرآنی در پارک های سطح شهر برپا می شود

   مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در نشست خبری چهل و دومین دوره
 مسابقات قرآن کریم کشور مطرح کرد:

 رابط ســیزدهمین جشــنواره قصــه گویی 
اســتانی در اصفهان گفت: با هدف آشــنایی 
مردم با بیست و دومین جشنواره بین المللی 

قصه گویی پرده خوانی عاشــورایی 
در مکان هــای عمومــی شــهر 
اصفهان با همــکاری اعضای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان اجرا شــد. مرضیه 
معصومی، اظهار داشــت: با هدف 
ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت و 
همچنین به تصویرکشــاندن واقعه 
عاشورا با رویکرد آشــنایی بیش از 
پیش مردم با فرهنگ عاشــورایی و 

همچنین با هدف آشــنایی مردم با بیســت و 
دومین جشنواره بین المللی قصه گویی پرده 
خوانی عاشــورایی در مکان های عمومی شهر 
اصفهان بــا همکاری اعضــای کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان اســتان اصفهان 
اجرا شــد. رابط سیزدهمین جشــنواره قصه 
گویی اســتانی در اصفهان در ادامه افزود: این 
اجراها توسط گروه های متخصص قصه گویی 
که از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان اســتان بودند در مکان های عمومی 
شــهر اصفهان از جمله میدان امــام خمینی 
)ره( و باغ غدیــر با موضوع واقعه عاشــورا در 

قالب قصه های کودکان و نوجوانان به صورت 
قصه گویی با شــیوه پرده خوانــی طراحی و 
اجرا شــدند. کارشــناس فرهنگی کانون در 
اصفهــان افــزود: همچنین در حاشــیه این 
برنامه ها قصه های 9۰ ثانیه ای نیز مورد توجه 
قرار گرفت و مردم با این ســبک از قصه گویی 
نیز آشــنا شــدند. مرضیه معصومی افزود: در 
این برنامه ها گردشــگران خارجی نیز حضور 

داشتند و از این اقدام استقبال کردند.

رابط سیزدهمین جشنواره قصه گویی استانی در اصفهان مطرح کرد:

 پرده خوانی عاشورایی
 در مکان های عمومی شهر

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان از آغاز داوری آثار قصه گویان 
شرکت کننده در ســیزدهمین جشنواره قصه 

گویی اســتانی خبر داد.مهــدی قربانی گفت: 
از روز ۲۶ شــهریور ماه داوری آثار قصه گویان 
شرکت کننده در ســیزدهمین جشنواره قصه 
گویی استانی توسط تیم منتخبی از کارشناسان 
فرهنگی و مربیان باســابقه در امر قصه و قصه 
گویی آغاز شده است. وی اظهار داشت: براساس 
تقویم سیزدهمین جشنواره قصه گویی استانی 
از روز ۲۶ شهریور ماه داوری قصه های بار گذاری 
شــده در ســایت این جشــنواره در سه بخش 

پدربزرگ، مادربزرگ و نوجوانان آغاز شده است. 
قربانی ادامه داد: این آثار ارســالی توســط تیم 
منتخبی از کارشناسان فرهنگی و مربیان باسابقه 
در امر قصه و قصه گویی در بخش زنان 
و مردان توسط دو نفر از داوران اصلی 
جشنواره استانی آغاز و همچنان نیز 
ادامه دارد. مدیــر کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان افزود: سیزدهمین جشنواره 
اســتانی قصه گویی از روز ۸ مهرماه 
آغاز و تــا روز ۱۰ مهرماه در اصفهان 
برگزار می شــود. وی در ادامه با بیان 
اینکــه برگزیدگان مرحله اســتانی 
این جشــنواره در آذر ماه با یکدیگــر به رقابت 
می پردازند، خاطر نشــان کرد: مرحله کشوری 
بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
با شــعار »آینده ساختنی اســت« در دو بخش 
قصه گویی صحنه ای و 9۰ ثانیه ای در تهران و در 
آذر ماه برگزار می شــود که این جشنواره شامل 
بخش قصه گویی مدرن، بخــش 9۰ ثانیه ای و 
بخش علمی است و اختتامیه آن نیز ۳۰ آذر ماه و 

همزمان با شب یلدا برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خبر داد:

 آغاز داوری آثار قصه گویان سیزدهمین 
جشنواره قصه گویی استانی

شهرداری کمشچه

آگهی مزایده  –  مرحله دوم
شهرداری کمشچه به استناد صورتجلسه شماره ۴۸ مورخ 9۸/۴/۲۶ شورای 
اســامی شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری یک قطعه زمین مسکونی به 
مساحت ۲۵۶ متر مربع از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
شرکت در مزایده به شهرداری کمشچه مراجعه و یا جهت کسب اطاعات بیشتر 

با شماره تلفن ۴۵۴۸۰۴۳۰ تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 9۸/7/۱۴  

می باشد.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده است.

م الف:6۰۰49۲

نوبت دوم

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه 

آگهی مزایده عمومی

توضیح: در خصوص تعیین اجاره بهاء در ســال دوم ۱۵ درصد به مبلغ اجاره بهاء سال قبل 
اضافه خواهد شد.

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای توان مالی، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط
ب( توانایی ارائه تضمین شــرکت در مزایده به مبلغ ۴۵/۱۵۰/۰۰۰ ریال و همچنین تهیه 

ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده 
شرکت در مزایده به حساب سیبای ۰۱۰۵۱9۳۳9۶۰۰۳ بنام شهرداری مبارکه )از قرار دادن 

هر گونه وجه نقد یا چکهای تضمینی، مسافرتی و غیره جداً خودداری گردد(.
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقاب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها 

)۰۳۱-۵۲۴۰۲۰۲۱(
مبلغ خرید اسناد مزایده: ۶۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز پنجشنبه مورخ 
۱۳9۸/۰7/۱۸ خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: مزایده گران 
بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳9۸/۰7/۲۱ به 

دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائی پیشنهادات: راس ساعت ۱۳ بعد از ظهر 

روز دوشنبه مورخ ۱۳9۸/۰7/۲۲
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اســناد و مدارک مزایده درج گردیده است. لذا جهت 
کسب اطاعات بیشتر، مزایده گران می توانند با مراجعه به ساختمان شهرداری مبارکه- امور 

فرهنگی، اجتماعی و یا با شماره تلفن ۵۲۴۰۰۸9۰-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
م الف:6۰89۰3

نوبت اول

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسی )ریال(مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

24ماهیانه: 35/000/000 ریال98/588-1398/04/11بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی مادر مبارکه )باغ بانوان(1

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه
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امام حسن علیه السالم:
 مفهوم و معناي  سیاست آن است که حقوق 

خداوند و حقوق موجودات زنده و حقوق مردگان 
را رعايت کني.
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یادداشت

مگر می شود نام هشت سال دفاع مقدس را آورد و به یاد نیایش ها 
و راز و نیازهای رزمندگان در ســنگرهایی با کیســه های شن، 
ســنگرهای انفرادی و قبرهایی کــه در بیابان بــرای خود حفر 
می کردند، نیفتاد. نبرد ما، نبردی مملــو از نیایش بود و اگر این 
نیایش ها و توسل ها را پیش از هر عملیات به خاطر نیاوریم در حق 
خون هایی که بر زمین ریخته شده است جفا کرده ایم. هنر نیایشی، 
در ارتباط با هشت سال دفاع مقدس، نمایش همان عملیات هایی 
است که نمایانگر شور و شعف و شوق نیایش های شبانه است و چه 
بســیار کم از آن گفته ایم. با مرور آثار دفاع مقدس ما به نموداری 
می رسیم که قسمتی از آن در دوران دفاع مقدس آفریده شده اند 
و تعدادی نیز پس از آن. در طول آن هشــت سال، هر اثری تولید 
کرده ایم به اثری جنگی شباهت دارد. اثر جنگی؛ یعنی اثری که 
در آن عمل تهییج صورت می گیــرد و مردم را تهییج می کند. در 
اینگونه آثار هنرمند، نگاه خاصی را به نبرد دارد که مردم را به طرف 
میدان های جنگ ســوق می دهد؛ ولی بعد از هر نبرد بزرگی دو 
گروه در مقابل هم می ایستند و بعضی اوقات جالب است که این دو 
گروه جای خود را با یکدیگر تغییر می دهند. مثال آن شخصی که 
به دفاع مقدس و نبردهای میدانی بسیار عالقه مند بوده است اثری 
را خلق می کند که سیاه نمایی جنگ است و آن شخصی که به دفاع 
مقدس در میدان جنگ عالقه ای ندارد، به دفاع از جنگ می پردازد.

باید توجه کنیم، در آثاری که بعد از جنگ ساخته ایم، بیشتر تمایل 
داشــته ایم که به آنها در کوچه و خیابان و شهر نگاه بیندازیم. به 
عنوان نمونه، درباره موشــکباران تهران تعدادی اثر وجود دارد، 
یکی »وصل نیکان« اثر آقای ابراهیم حاتمی کیا و فیلمی از آقای 
پیمان معادی به نام »بمب، یک عاشقانه آرام«. اگر این دو اثر را کنار 
یکدیگر بگذارید، بی شک شباهت های زیادی میان این دو می یابید. 
در »وصل نیکان«، شخصیت اصلی به صورت شهودی و نیایشی 
می خواهد در همین شرایط موشــکباران ازدواج کند و مجلس 
عروسی تشکیل دهد، حتی برای این کار خطرناک خود، استخاره 
نیز گرفته است. استخاره هم خوب آمده اما همسرش می گوید که 
اکنون شرایط ازدواج نیست. در فیلم »بمب، یک عاشقانه آرام« هم 
همینگونه اختالف ها وجود دارد؛ اما شهود و نیایشی رخ نمی دهد.

در فیلم ها و آثار دفاع مقدس همه تالش مان برای این است که دو 
گروه را قانع کنیم. یک گروه را قانع کنیم که جنگ کار بدی است 
و گروه دیگر را نیز قانع کنیم که دفاع مقدس کار خوبی است. در 
صورتی که رسالت ادبیات و هنر دفاع مقدس اینچنین چیزهایی 
نیست؛ یعنی نشان دادن انزواطلبی عافیت طلبان و رشادت کسانی 

که دفاع می کنند.
در آثاری همچون »بمب، یــک عاشــقانه آرام« گویی دوربین 
وقتی وارد شهر می شــود خاکی نمی شــود و تمیز و بی آلودگی 
باقی می مانند، جالب است همین دوربین ها هم وقتی به میدان 
جنگ می روند همچنان بی خاک و تمیز باقــی می مانند؛ یعنی 
خاکی روی آنها نمی نشیند، واضح است که منظور از دوربین نگاه 

کارگردان است.
سطح باالی رمان نویسی دفاع مقدس ما در اختیار رمان نویسان 
جنگ نیســت، بلکه در اختیار رمان نویسی اســت که در ادبیات 
آیینی نیز تبحر خاصی دارد. مانند سیدمهدی شجاعی در مجموعه 
داستان های کوتاه »دوپنجره، یک پرواز« و علی موذنی در کتاب 
»نه آبی، نه خاکی«، باالترین نقاطی هســتند که رمان نویسان و 

داستان نویسان دفاع مقدس می توانند به آن برسند.
در تئاتر نیز ما چنین موقعیتی داریم. به صورتی که انشقاقی رخ 
داده است و ما بعد از آنکه تعداد زیادی جشنواره دفاع مقدس برگزار 
کردیم، هنوز نتوانستیم به الگوی رایج و همچنین به جریان سازی 
برسیم و حتی به اینکه ما چه تعریف جامعی از دفاع مقدس داریم. 
در طول این سال ها اصلی ترین نویسندگان دفاع مقدس را از دور 
خارج کردیم و عرصه را در اختیار تعداد نویسنده جوان قرار داده ایم 
که هیچ آشنایی ملموسی با نبرد ندارند و نمی توانند در بسیاری از 
موارد آن شرایط را به خوبی درک کنند. نتیجه این آثار، کارهایی 
بسیار شعاری و مفهوم زده می شود تا جایی که نمی توان دیگر آثار 

خوب و کم ارزش و بی ارزش را از یکدیگر تمیز داد.
در حال حاضر اصلی ترین کاری که می توانیم انجام دهیم همان 
اقتباس است و اگر ما راه اقتباس از ادبیات شفاهی را باز و روشن 
کنیم و حتی از جوان ها نیز اســتفاده کنیــم می توانیم آثار قابل 
توجهی به وجود آوریم. البته تاریخ شفاهی را به عنوان مبنا باید 
برگزید و همان قدر که درباره سندهای دفاع مقدس دقت داریم 

درباره تولید این آثار نیز دقت داشته باشیم.
ما با موج سازی از یک اثر چه در سینما چه در ادبیات، نویسندگان 
دیگر را وادار می کنیم که به آن شــکل اثر تولیــد کنند و حتی 
مخاطبان به تعداد محدودی اثر توجه کنند در صورتی که اثری 
مانند »زخمدار« نوشته آقای خسروشاهی رمانی بوده که در دهه 
60 منتشر شده و هیچ کسی آن را ندیده است. این همان مشکل 
فراگیر ماست که آثار برجسته و خوب را همگانی و تبلیغ نکرده ایم 
تا در اختیار مردم و به ویژه هنرمندان قرار گیرد که بســیار به آن 
نیازمند هستند و بعد زمانی که فیلم مجنون ساخته می شود ما 
ســبقه اصلــی اش را فراموش می کنیم که از کجا آمده است و 
زایش آن فکر را در اختیار نام سازنده اش می گذاریم در حالی 
که این موضوع گذشته ای دارد به نام »زخمدار« و چون کتاب 
در باالترین سطح خود قرار نگرفته، باعث می شود ما رویدادها 
را با رویکردهای جعلی بسازیم و این هنر نیایشی ما را به شدت 

به جهت معاصرسازی دچار مشکل می کند.

هنر نیایشی در آینه دفاع مقدس

سعید تشکری

عکس روز

دوخط کتاب

واقعا کسی دیگر را 
نمی شناســد مگر آن 
که با او زیر یک سقف 

زندگی کند.

»پشت سرت را 
نگاه کن«
سی بل هاگ

فقط زیر یک ســقفه 
که می تونــی یه آدمو 

بشناسی!

آدم هــا خیلــی چیزها 
را در الیه هــای زیرین 
وجــود خــود پنهــان 
می کننــد. هیچ کــس 

در منطقه کیف در روســتای گربنکی، یک کودک پنج ساله برای خدمت 
سربازی فراخوانده شد. عکسی از احضارنامه توسط مادر این پسر بچه در 
فیس بوک منتشر شده است. این زن نوشت: »یک احضار نامه برای پسرم 
آمد و همه چیز خوب اســت؛ اما او فقط پنج سال سن دارد. « طبق احضار 
نامه، در ۲۳ سپتامبر پســر باید با یکی از والدین خود در شورای روستای 
گربنکی حضور یابد و در دفتر اســتخدام محلی ثبت نام کند. بعدا معلوم 
شد که سردرگمی ناشــی از این واقعیت است که سال تولد پسر در لیست 

سرشماری جمعیت از سال ۲0۱۳ به ۲00۳ تغییر پیدا کرده بوده است.

پسر ۵ ساله برای اعزام به ارتش فراخوانده شد!

سال گذشــته، کارگران خط راه آهن شهر بیرمنگام انگلیس حین حفاری 
برای بازســازی خط آهن قدیمی با بقایای چند جسد انسان مواجه شدند. 
پس از مشــاهده این اجســاد، روند احداث خط راه آهن متوقف و کاوش 
محققان برای بررسی علت این ماجرا آغاز شد. در طول یک سال از گذشت 
کشف بقایای اجساد انســان در این منطقه، محققان با همکاری مقامات 
کلیسا 6 هزار ۵00 جسد انسان را از زیر خاک خارج کرده اند. عالوه بر بقایای 
اجساد انسان، مقدار قابل توجهی مجسمه، سکه، اسباب بازی و گردنبند 

نیز در کنار اجساد کشف شده است.

کشف اجساد ۶۵۰۰ انسان زیر خط راه آهن

ننه مریم برای آزادی خرمشهر گوسفند قربانی کرد
مردم خرمشــهر، اهواز و آبادان با دست های خالی به جنگ با دشــمن رفتند. اسلحه ای نبود، دشــمن را می کشتند و اسلحه اش را 
برمی داشتند. جنگ در نخلستان تن به تن بود. سال ۵۹ در مقر فداییان اسالم با پیرمردی آشنا شدم که او را »بابا مراد« می نامیدند. 
اهل خرمشهر بود، دو پسر داشــت. آنها تا آخرین لحظه در خرمشــهر مقاومت کردند. نیروهای بعثی بابامراد را درب خانه اش اسیر 
کردند. همسرش »ننه مریم« و پســرانش به آبادان رفتند. هر دو پســر این خانواده )مرتضی و محمد( در عملیات بیت المقدس به 
شهادت رســیدند. زمانی که خرمشهر آزاد شــد، ننه مریم در ورودی خرمشهر گوسفندی قربانی کرد و ســپس وارد شهر شد. او به 
تنهایی خانه اش را بازسازی کرد تا اینکه همسرش سال 6۳ آزاد شد. بابامراد بعد از آزادی برایم تعریف کرد که عراقی ها می خواستند 
یک کولرگازی که از وسایل ایرانی ها دزدیده بودند را به کشورشــان ببرند، او در بین راه با ناخن گیر آن را خراب می کند که سالم به 
دست شان نرسد. در روزهای نخست جنگ، در مناطق عملیاتی با کسانی آشنا شدم که سرگذشت جالبی داشتند. تعدادی رزمنده، 
کارگر فصلی بودند. گفتند که ما اتوبوس رزمندگان را دیدیم که به سمت راه آهن می رود. خودمان را به راه آهن رساندیم و به اینجا 
آمدیم.برخی دیگر با دوستان شــان آمده بودند و وقتی وضعیت جنگ را دیدند، ماندگار شدند. در جمع ما  رزمنده ای حضور داشت 
که اهل شمال کشور بود. وقتی از او پرسیدم که چطور خودت را به اینجا رساندی، گفت: از شمال اعزام نبود. به تهران آمدم تا اعزام 
شــوم. وقتی ثبت نام کردم، اعالم کردند که تا یک اتوبوس نیرو جمع نشــود، اعزام نمی کنیم. من ۲۴ ساعت در یک پارک ماندم تا 
نیروها تکمیل شد و به جبهه آمدم. در میان رزمندگان فردی حضور داشت که نسبت به دیگر رزمندگان سن و سال باالتری داشت. 
»حســن زوارمحرمی« دارای فرزند نیز بود. او در چاپخانه کار می کرد، مدتی بعد از حضورش در جبهه به همسرش زنگ زد و گفت 
که برو و حقوق من را دریافت کن. وقتی همســرش به چاپخانه مراجعه می کند، نصف حقوقش را می دهند و می گویند که همسرت 

در این مدت مشغول به کار نبوده است.
 روزهای نخست جنگ به روایت قاسم صادقی

وبگردی

یک پلیس در تگزاس وقتی دید خودروی یک مادر و دختر خراب شده به 
کمک آنها شتافت. این مادر که داشــت دخترش را به مدرسه می برد، در 
میان راه متوجه شد که ماشینش صدای عجیبی می دهد. وقتی ماشین را 
به یک پمپ بنزین رساندند و ایستادند، متوجه شــدند که یکی از تایرها 
ترکیده و بدتر از آن باتری ماشین هم دچار مشــکل شده و ماشین دیگر 
روشن نمی شود. در همین حال یک مامور پلیس که در حال گشت زدن بود، 

متوجه وضعیت این مادر و دختر شد و با مهربانی آنها را تا مدرسه رساند.

سرویس مدرسه با آژیر

 هدیه خانواده شهدا و هنرمندان
 به کودکان »سیبه« عراق

در کنار بیش از یکصد دستگاه پارک بازی در روستاهای سیل زده و 
محروم شادگان، سوسنگرد و دیگر نقاط که به عنوان نذر امام حسین 
)ع( و با یاد و نام شهدای هر روستا، تا انتهای ماه های محرم و صفر 
برای احســاس آرامش روحی و روانی کودکان مناطق سیل زده در 
حال نصب است، دو دســتگاه مجموعه پارک بازی نیز که با همت 
مردم آبادان و نیز همکاری و پشتیبانی هنرمندانی همچون پرویز 
پرستویی، احسان علیخانی، رضا کیانیان، تینا پاکروان و نیز نرگس 
کلباسی تهیه شده و قرار است به مناسبت روز جهانی صلح و هفته 
دفاع مقدس در دو سوی نقطه صفر مرزی و با فاصله پانصدمتری در 
»سیبه« عراق و باغ موزه دفاع مقدس آبادان نصب و راه اندازی شود.

دبیر جشــنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقــدس همراه با حبیب 
احمدزاده و ســعید صریحی، رییس باغ موزه دفاع مقدس آبادان 
در دیدار با شهردار سیبه در خصوص دلیل نصب پارک بازی در مرز 
آبی ایران و عراق چنین عنوان کرد: به نشانه حسن هم جواری در هر 
دو سمت رودخانه اروندرود، این دو دستگاه پارک بازی به صورتی 
نصب می شــود که کودکان هردو شــهر آبادان و نیز سیبه عراق 
 بتوانند همدیگر را در حال بازی در این پارک بازی های مشــابه 

ببینند.

روشنای خاموش
مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( از انتشار کتاب 
»روشنای خاموش« از مجموعه »روزهای جنگ« همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس توسط این انتشارات خبر داد. حسین سعیدی 
اظهار داشــت: مجموعه »روزهای جنگ« تاکنون در 6 جلد از 
گروه کتاب های پروانه ویژه رده سنی نوجوانان و با موضوع دفاع 
مقدس منتشر شده است که این آثار در دسترس عالقه مندان 

قرار دارد.
به گفته وی، کتاب روشــنای خاموش به قلم علی اکبر واالیی 
که تصویرگــری آن را پرویز حیدرزاده بر عهــده دارد، روایتگر 
6 داستان مســتقل است که در یکی از داســتان های این اثر با 
عنوان نغمه پرواز چند رزمنده به هنگام شناسایی، با چند عراقی 
مواجه می شوند و آنها را اســیر می کنند، رزمنده ها از آنها محل 
امن خروج از منطقه را می پرســند، جاسم راه را نشان می دهد، 
اما غافل از اینکه یکی از اســیران عراقی، عضو حزب بعث است 
و او را به خاطر کمک به رزمنده ها، تهدید می کند. ناگهان همه 
اسیر می شــوند؛ اما در محل پادگان عراقی ها، جاسم و برخی 
سربازان دشمن، دست به شورش می زنند و افسر بعثی را اسیر و 
از رزمنده های اسیر نیز می خواهند به لشکرشان بگویند حمله 

کنند تا بدون درگیری آنجا را بگیرند و...

خبرکتاب

افتتاح نمایشگاه »ما 
پیروزیم« در اصفهان
نمایشگاه »ما پیروزیم« 
به مناســب هفته دفاع 
مقدس بــا 60 غرفه در 
جوار شــهدای شهدای 
گمنام باغ غدیر اصفهان 
با حضور مسئوالن ارشد 
نظامی اســتان افتتاح 

شد.

اینستاگردی

داوران عصر جدید دور هم جمع شدند

میل و اشتیاق پسر مهراب قاسم خانی برای کسب علم

نگاه عمیق علیرام 
نورایی به طبیعت

سیدبشیر حسینی با انتشار این عکس نوشت: جای کی توی این عکس خالیه؟ راستش 
این بار که یک ماه بعد از اعالم نتایج #عصرجدید دوباره به نمایندگی از یه تیم بزرگی 
که برای شــادی دل مردم از دل و جون مایه گذاشــتن دور هم جمع شدیم، بیشتر از 
همیشه دلتنگ و حتی یه جوری شرمنده زنان و مردان گمنامی بودم که توی سختی ها 
و فشارهای کار پشت صحنه بودن ولی دیشب نبودن. جمله معروفی توی فضای حرفه ای 
رسانه ها هست: ممکنه یه تیم خوب، کار بد بسازه؛ اما امکان نداره یه تیم بد، کار خوب 

بسازه!...

مهراب قاسم خانی با انتشار 
این عکس نوشت: اول مهر 
ماه رو به تمام دانش آموزانی 
که با میل و اشتیاق به سوی 
کســب علم می شــتابن، 

تبریک می گم.

علیرام نورایی با انتشــار این 
عکس نوشت: با نگاهی عمیق 
در طبیعت بنگر، همه چیز را 

عمیق تر خواهی فهمید...
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