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

سرگردانی مردم در بازار ملتهب خودرو
  آیا قیمت خودرو ها در راه آزاد سازی است؟  

3

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از تصمیمات غیر کارشناسانه در حوزه اقتصاد مطرح کرد :

سونامی ورشکستگی  در راه است

توقع نظارت اصولی نداشته باشید
  وقتی سیستم آموزش از پایه ایراد دارد؛  

8
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»جهان نما« هتلدار می شود
بازگشت مالکیت به شهرداری؛ 

11

اصفهان؛ عنوان دار چندقلوزایی
مدیر کل بهزیستی استان مطرح کرد:

جانشینفرماندهسپاهصاحبالزمان)عج(:

دولتدستازاشرافیگریبردارد
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در مراسم گرامیداشت 
روز بسیج اصناف اظهار کرد: استکبار جهانی از اول انقالب از انجام هر اقدامی درنگ 
نکرده؛ اما ظرفیت و توان بازدارندگی ایران افزایش پیدا کرده است، توان موشکی جمهوری 
اسالمی بسیار باالست، قاعده امنیت کشور افزایش پیدا کرده و هزار کیلومتر دور تر با دشمن 
درگیر شده ایم؛ در  چند سال گذشــته روزی نبوده که افرادی به دنبال بمب گذاری و ترور 

باشند؛ اما همگی منهدم و دستگیر شده اند...

صفحه11

3

روز غر زدن ممنوع!
امروز قراره راجع به هیچی غر 

نزنیم. سعی کنیم طاقتمون رو 
بیشتر کنیم و به ناکت خوب دورمون 

توجه کنیم

2روز  تا  غدیر

تئاترخرسآرکانزاس
کارگردان:محمدرضاوزیری

مجتمعفرشچیان/27مردادتا17شهریور

برنامه »نما دو« دوربین شبکه دو در سراسر 
کشور است.دوربینی که با نگاهی تیزبین 
موضوعات به روز اجتماعی، فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، گردشگری و معضالت و مشکالت 

زندگی روزمره مردم را پوشش می دهد.

نمادو
شنبهتاپنجشنبه،ساعت20:10

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذی صالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/6/17
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www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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تاریخ انتشار:1397/6/6

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 500 و 97-2-111/4
962/000/000جاری اعتبارات فوالد630 میلی متر پوش فیت جهت منطقه لنجان 

خرید لوله U-PVC فاضالبی قطر 630 میلی متر 97-2-116/2
137/500/000جاریپوش فیت جهت منطقه  خمینی شهر
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علیرضا کریمیان

به نظر می رسد موج استیضاح همچنان در مجلس 
دنباله دار باشد؛ عالوه بر دو وزیر برکنار شده زمزمه 
های اســتیضاح رحمانی فضلی و محمود حجتی 
نیز در راهروهای مجلس شنیده می شود؛ هر چند 
استیضاح وزیر کشــور ربطی به مسائل اقتصادی 
ندارد؛ اما به نظر می رسد نارضایتی های اجتماعی 
و رخدادهای سیاسی خارج از کنترل در چند وقت 
 اخیر نیــز نارضایتی نماینــدگان را در مجلس در

 پی داشته است.
وقتی روحانی رکورد دار می شود

کرباسیان پس از ربیعی، دومین قربانی استیضاح 
در سال جدید بود. پیش از این دو نفر، رضا فرجی 
دانا، وزیر علوم روحانی ۹ مــاه پس از آغاز به کار با 
استیضاح مجلس برکنار شده بود. با کاهش ارزش 
پول ملی و افزایش نقدینگی، دولت حسن روحانی 
رکورددار تعداد وزرای استیضاح شده است. روحانی 
و محمود احمدی نژاد هر کدام ســه وزیر خود را با 
استیضاح از دســت داده اند، با این تفاوت که سه 
استیضاح احمدی نژاد در دوره هشت سال او از ۸۴ 
تا ۹۲ رخ داد، اما دولــت روحانی تازه در حال وارد 
شدن به سال ششم ریاســت جمهوری خود است. 
روحانی از زوایای دیگری هم رکورددار اســتیضاح 
وزراســت؛ اول آنکه هیچ رییس دولتی به جز او به 
فاصله ۱۸ روز دو وزیر خود را از دست نداده است 
و دیگر آنکه به زودی باید در مجلس حاضر شود و 
به سوال نمایندگان پاسخ دهد. دو استیضاح قبلی 
برای روحانی این پیام فراجناحی را داشــت که او 

باید به خود بیاید.
چرا فراکســیون های سیاســی مانع 

استیضاح نشدند؟
استیضاح ربیعی و کرباسیان در حالی رخ داد که این 
بار برخالف دفعات گذشته فراکسیون های سیاسی 
حامی دولت نتوانستند نقش آفرین باشند. با وجود 
آنکه پیش از اســتیضاح خبر ها حاکی از مخالفت 
فراکســیون های والیی و امید مجلس با استیضاح 
وزیر اقتصاد بود، اما مخالفت دو فراکســیون بی اثر 
بود. الیاس حضرتی، نماینده تهــران در مخالفت 

با فراکســیون امید از عضویت در این فراکســیون 
استعفا داد و به عنوان موافق استیضاح پشت تریبون 
مجلس قرار گرفت و به انتقــاد از دولت پرداخت. 
حضرتی با بیان این کــه روحانی لحظه به لحظه از 
سیاست هایش عقب نشــینی کرد و باعث ناامیدی 
ملت و یأس مردم شــد گفت: باید بــه دور از نگاه 
جناحی و حزبی به کارکرد یکساله دولت نگاه کنیم. 
اینکه دولت در یک ســال گذشــته چه کارنامه ای 
داشته است در حالی که تورم دنیا ۷/۱ خاورمیانه 
۴/۲ و حتی افغانستان ۳/۴ درصد است شاهدیم که 
تورم در شــهریور ماه به باالی ۱۵ درصد رسیده و 
پیش بینی می شود تا پایان سال به ۴۰ درصد برسد. 
وی ادامه داد: مجلس در دو نامه به رییس جمهور 
خواستار ترمیم تیم اقتصادی شــد؛ حرف رییس 
جمهور آن است که رییس بانک مرکزی را او عوض 
کرده و تغییــر وزیر اقتصاد در اختیــار نمایندگان 
اســت. ما نمایندگان باید در مقابل مشکالت مردم 
پاسخگو باشــیم. انتظار مردم از مجلس همدردی 
و همنوایی با مشــکالت اســت. امروز وضعیت را 
همه می بینیم پس الزم اســت بــدون مالحظات 

 سیاســی و جناحی درباره  استیضاح تصمیم گیری
 کنیم.     

احتمال دو استیضاح دیگر
احتمال دو اســتیضاح دیگر عالوه بر دو استیضاح 
قبلی، دو وزیر دیگر دولت نیز احتماال در صف انتظار 
قرار می گیرند. محمود حجتی، وزیر کشــاورزی و 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وزرایی هستند 
که تقاضای استیضاح آن ها به هیئت رییسه مجلس 
 تقدیم شده اســت. روز گذشــته خبری مبنی بر
 خارج شــدن اســتیضاح وزیر کشــور از دستور 
مجلس منتشر شــده بود؛ اما محمدجواد کولیوند، 
رییس کمیســیون شــورا ها و امور داخلی مجلس 
آن را تکذیــب کرد و گفــت: »بــا ۱۵ امضایی که 
در حال حاضر بــرای اســتیضاح رحمانی فضلی 
وجود دارد باید کمیســیون شــورا ها گزارش این 
کمیســیون را هرچه ســریع تر به هیئت رییســه 
برای اعالم وصول شــدن استیضاح رحمانی فضلی 
ارائه دهد. درخواســت اســتیضاح وزیر کشاورزی 
هم به هیئت رییســه مجلــس ارائه و ســپس به 
کمیســیون مربوطه ارجاع شــده است. مشخص 

نیســت که تالش ها به برگزاری جلسه استیضاح 
دو وزیر دیگــر و نهایتا برکنــاری آن ها نتیجه می 
دهد یا نه. اســتیضاح رحمانی فضلــی ارتباطی به 
مســائل اقتصادی ندارد، اما دو استیضاح موفق در 
 کمتر از ســه هفته به نماینــدگان اعتماد به نفس 
می دهد. آیا ایــن اعتماد به نفــس می تواند منجر 
به برکناری چند وزیر دیگر شــود؟ آیا استیضاح ها 
تا آنجا پیــش خواهد رفت که کابینــه طبق اصل 
 ۱۳۶ قانون اساســی دوباره از مجلس رای اعتماد

بگیرد؟ 
استیضاح وزیر اقتصاد پایان چالش دولت و مجلس 
نیست و به نظر می رســد که وزرای کابینه حسن 
روحانی یک به یک در صف اســتیضاح قرار دارند. 
شاید ســخنرانی روحانی در مجلس بتواند بخشی 
از دغدغه های نمایندگان را در مورد نحوه عملکرد 
روحانی و تیم دولتش رفع کند هر چند به نظر می 
رســد عزم نمایندگان بر اصالحات گســترده در 
کابینه نمی تواند بدون البی های گسترده دولت با 
مجلسی ها و یا تغییرات جدی در شکل عملکردی 

دولت محقق شود.

اردوغان:
مشکل من و حزبم نیستیم، هدف 

ترکیه و اسالم است
رییس جمهور ترکیه با اشاره به حمالت اقتصادی 
علیه کشــورش اعالم کرد: مشــکل من و حزبم 
نیست بلکه هدف ترکیه و اسالم است.رجب طیب 
اردوغان اعالم کرد: امنیــت ترکیه تنها محدود 
به مرزهایش نیســت بلکه امنیت هرجا که یک 
برادر مورد تهدید قرار گیرد، باید تامین شود.وی 
ادامه داد: ما باید در سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، 
تجارت و تکنولوژی قوی باشیم در غیر این صورت 
آنها حتی یک روز اجازه نخواهند داد که ما در این 
جهان زندگی کنیم. اردوغان در ادامه اظهاراتش 
تاکید کرد: مســئله آنها رییس جمهور و یا حزب 
عدالت و توسعه نیســت بلکه هدف آنها ترکیه و 

اسالم است.

چین میلیون ها دالر برای اعمال 
نفوذ در آمریکا هزینه می کند

یــک گــزارش جدید تحــت حمایــت کنگره 
آمریکا نشــان می دهد که چین تالش تبلیغاتی 
گسترده ای را در سراســر آمریکا به راه انداخته 
اســت و از ترکیب پول و قدرت بــرای تحریف 
سیاستگذاری های کلیدی اســتفاده می کند.به 
نقل از خبرگزاری راشــا تودی، این گزارش ۳۹ 
صفحه ای به درخواســت کمیســیون اقتصادی 
آمریکا-چیــن و بازنگری امنیتــی روی »جبهه 
متحد« متمرکز بود که یک چتر ســازمانی برای 
قدرت نرم پکن است و نویســنده آن تاکید دارد 
که در دوران حاکمیت شی جینپینگ این جبهه 
به شدت رشد داشته است.براساس این گزارش، 
نهادهای سرشناس آمریکایی مانند دانشگاه جانز 
هاپکینز و اندیشکده هایی مانند شورای آتالنتیک، 
موسســه بروکینگز و مرکز کارتر یا مستقیما از 
سوی شاخه های متفاوت دولت چین تامین مالی 
می شــوند یا با پروژه هایی همکاری دارند که از 

سوی جبهه متحد تامین مالی شده اند.

کره  جنوبی  درصدد میانجیگری 
میان آمریکا و کره شمالی

یک مقام دفتر ریاســت جمهــوری کره  جنوبی 
اعالم کرد که مون جائــه این، رییس جمهور این 
کشور قصد دارد در جریان سفرش به کره شمالی 
در پاییز به هدف دیدار با رهبر این کشــور برای 
تسهیل مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ 
نقش میانجی گر را ایفا کند.یک مقام دفتر ریاست 
جمهوری کره  جنوبی بنــا به گزارش خبرگزاری 
یونهاپ گفت: من معتقدم کــه نقش مون جائه 
این، رییس جمهور کره  جنوبی قرار است در این 
فرآیند پررنگ تر شود.به صورت واقع بینانه باید 
گفت که نقش مون جائه این قرار است به عنوان 
یک میانجی گر و تسهیل کننده و عامل کمک به 
تقویت تفاهم دوجانبه میان واشنگتن و پیونگ 

یانگ هرچه بیشتر شود.

 کشته شدن سرکرده داعش 
در افغانستان

»عطاا... خوگیانی«، ســخنگوی والی ننگرهار با 
تایید خبر کشته شدن »سعد ارهابی«، سرکرده 
داعش در افغانســتان اعالم کــرد او در منطقه 
جنگل »کلی ولســوالی خوگیانــی« در جریان 
بمباران هوایی کشــته شــده است.سخنگوی 
والی ننگرهار افــزود: در این حمله هوایی، پایگاه 
داعش به همراه مقادیری از تســلیحات سبک و 
ســنگین، مهمات و مواد منفجره متعلق به این 
گروه از بین رفته اســت.هرچند منابع رســمی 
در افغانســتان هنوز اعالم نکرده اند، ســرکرده 
داعش در جریان حمالت ارتش افغانستان کشته 
شده یا نیروهای خارجی، شاه حسین مرتضوی، 
معاون ســخنگوی رییس جمهور افغانستان در 
صفحه فســبوک خود گفت که »کشــته شدن 
ابوســعید ارهابی، امیر داعش در والیت ننگرهار 
 نشــانگر قاطعیت حکومت در مبارزه با تروریسم

 است.«

»استیضاح« ها چه پیامی برای رییس جمهور داشت؟

واکنش رییس دادگاه مشایی 
به شایعه عدم حضور رسانه ها

غضنفرآبادی، رییس دادگاه مشــایی گفت: 
»دادگاه آقای مشــایی علنی است. اصل بر 
علنی بودن دادگاه اســت مگــر اینکه قرار 
غیرعلنی صادر شود که دراین پرونده صادر 
نشد. تعدادی خبرنگار آمد. وقتی جا نیست 
من دیگر چه کار کنم؟! من کــه نمی توانم 
شمارش کنم ببینم خبرگزاری ایسنا و ایرنا 
آمده یا نیامده. اینقدر آدم گرفتار کارها هست 

که اینها را نمی تواند سرشماری کند«.

ممنوعیت استفاده از تلفن 
همراه در صحن مجلس

غالمرضا کاتب، رییس کمیسیون تدوین آیین 
نامه داخلی مجلس گفــت : تصمیمات خوبی 
در مورد انضباط کمیســیون ها و صحن اتخاذ 
شد؛ اســتفاده از تلفن همراه در داخل صحن و 
کمیســیون ها یکی از موضوعات بود، پیش از 
این ۶۰ نفر از نماینــدگان طرحی با محوریت 
آقای نقوی حســینی، تقدیم کمیسیون آیین 
نامه کردند که در این جلسات به تصویب رسید. 
به موجب این طرح نمایندگان نمی توانند تلفن 
همراه خــود را به داخل صحن ببرنــد؛ لذا این 
موضوع سبب مشارکت بیشتر نمایندگان خواهد 
شد.کاتب افزود: از سوی دیگر به موضوع مالقات 
مردمی نمایندگان پرداخته شد، مالقات ها باید 
در حوزه هــای انتخابیه صورت گیــرد یا برای 
مالقات مردمــی در مرکز بایــد از تداخل آنها 
با روزهــای کاری مجلس جلوگیری شــود تا 
نمایندگان به موجب ایــن مالقات ها صحن یا 

جلسه کمیسیون را ترک نکنند.

آغاز رسیدگی به شکایت 
ایران از آمریکا در دیوان الهه

یک رسانه غربی با اشاره به شروع رسیدگی به 
شــکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی 
دادگســتری، گزارش داد که دیوان ظرف یک 
ماه تصمیم خود را برای صدور رای موقت اعالم 
می کند.دو رســانه غربی با اشاره به شروع روند 
رسیدگی شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال 
مجدد تحریم ها، گزارش هایی منتشر و درباره 
زمان اعالم تصمیم دیوان برای صدور قرار موقت 
درخواستی ایران پیشبینی های متفاوتی کردند. 
وزیر خارجه ایــران ۲۶ تیر از شــکایت تهران 
علیه آمریکا به دیوان بین المللی دادگســتری 
خبر داد تا به گفته او تهران، »آمریکا را به دلیل 
اعمال مجدد غیرقانونــی تحریم های یکجانبه 
پاسخگو کند« ایران در این شکایت به معاهده 
»پیمان دوســتی، روابط اقتصــادی و حقوق 
کنسولی« ســال ۱۹۵۵ )۱۳۳۴( بین ایران و 
آمریکا، استناد کرده و ضمن درخواست تعلیق 
روند بازگشت تحریم ها، با توجه به طوالنی بودن 
روند دادرسی ها در الهه، صدور رای موقت برای 
توقف قطار تحریم ها تا زمان مشخص شدن رأی 
نهایی را خواستار شده است. رویترز می گوید که 
دیوان بین المللی دادگستری ظرف مدت یک ماه  
به درخواست مطرح شده ایران برای صدور رای 

موقت پاسخ خواهد داد.

دست رد لبنان به درخواست 
ضدایرانی آمریکا

رییس جمهور لبنان درخواست آمریکا برای 
اعالم پایبندی بیروت به تحریم های ایران را 
رد کرد.میشــل عون، رییس جمهور لبنان، 
درخواســت یک مقام آمریکایی برای اعالم 
پایبندی بیروت به تحریم هــای ایران را رد 
کرده اســت.بر اســاس این گزارش، معاون 
وزیر دفاع آمریــکا در امور امنیت بین المللی 
که در روزهــای اخیر به لبنان ســفر کرده 
است، از عون خواسته بود پایبندی کشورش 
را بــه تحریم های ایران اعالم کنــد که با رد 
این پیشنهاد از ســوی رییس جمهور لبنان 

مواجه شد.

احمدیالشکی
نایبرییسدومکمیسیونآموزش:

ســخنگوی هیئــت رییســه مجلس خبــرگان 
رهبری از برگزاری اجالسیه رســمی خبرگان در 
۱۳ شــهریورماه خبر داد و گفت: از رؤسای قوای 
سه گانه برای سخنرانی در اجالسیه خبرگان دعوت 
کرده ایم.آیــت ا... خاتمی گفــت: دو هفته پیش از 
رییس جمهور برای سخنرانی در اجالسیه خبرگان 
رهبری دعوت کردیم که ایشان عذرخواهی کردند 
و گفتند که نمی توانند در اجالســیه ســخنرانی 
داشــته باشــند. ما علت را نمی دانیم اما معتقدیم 
که این یک فرصت برای رییس جمهور است.عضو 
هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
رؤســای قوای مقننه و قضائیه هم قــول دادند که 
تشریف بیاورند. پیش بینی ما این است که جلسه 
پر شوری از ســوی اعضا برای روشن شدن مسائل، 
شــکل بگیرد. وی تاکید کرد: هیچ کدام از اعضای 
خبرگان در پی مچ گیری نیستند بلکه می خواهند 
 موضوعات روز کشــور از سوی مســئولین روشن

 شود.

روحانی دعوت برای حضور 
در خبرگان را نپذیرفت

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبرگان:

کافه سیاست

عکس  روز 

تحصن بحرینی ها
 در انگلیس

اتفاق خاصی در مذاکرات  با اروپایی ها نمی افتد

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس دوم کمیســیون آموزش مجلس 
گفت: بیش از ۲۰ نفر جزو درخواست کنندگان 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند و در 
صورت عدم کاهش این تعــداد به زیر ۱۰ نفر، 
گزارش جلســه به هیئت رییسه مجلس ارائه 
می شود.قاسم احمدی الشکی گفت: قرار بود 
جلسه بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش 
هفته آینده برگزار شود؛ اما این موضوع بعد از 
بازبینی آیین نامه داخلــی مجلس امکان پذیر 
نبود، لذا به دلیل اصرار درخواســت کنندگان 
استیضاح این جلسه امروز برگزار می شود.نایب 
رییس دوم کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
ادامه داد: بیشــتر از ۲۰ نفر از نمایندگان جزو 
درخواست کنندگان استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش هستند و اگر این تعداد به زیر ۱۰ نفر 
نرسد، گزارش جلسه بررســی استیضاح را به 

هیئت رییسه مجلس ارائه خواهیم کرد.

اگر بطحایی نمایندگان را 
قانع نکند، استیضاح می شود

محسنیاژهای
سخنگویقوهقضائیه:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفــت: فکــر نمی کنم اتفــاق خاصی در 
مذاکرات برجامی با اروپایی هــا بیفتد، مگر اینکه 
تعهد بدهند کــه خرید نفــت ایران و مــراودات 
اقتصادی ما را تضمیــن کند.عالءالدین بروجردی 
با اشاره به گذشت بیش از سه ماه از مذاکرات ایران 
با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، اظهارداشت: 
فکر نمی کنم تاکنون نتیجه مطلوبی از این مذاکرات 
حاصل شده باشــد؛ چرا که هنوز بسته پیشنهادی 
اروپایی ها به طور کامل ارائه نشده است تا بتوانیم 
درباره آن قضاوتی داشته باشیم.وی افزود: با توجه 
به اینکه معموال اقتصاد اروپا در شرکت های بزرگ 
خالصه می شــود و این شــرکت ها نیز تحت فشار 
آمریکا هســتند و نمونه هــای آن را در رفتارهای 
اخیر شرکت توتال دیدیم که از ایفای تعهدات شان 
شــانه خالی کردند، بنابراین فکــر نمی کنم اتفاق 
خاصــی بیفتد، مگر اینکــه اروپا تعهــد بدهد که 
 خرید نفت ایران و مراودات اقتصادی ما را تضمین 

کند.

 اتفاق خاصی در مذاکرات
 با اروپایی ها نمی افتد

عضو کمیسیون امنیت ملی:

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه در هفته هــای اخیر جریانی خاص در 
تالش برای رفع حصر ســران فتنه هستند و 
اگر شــرایط آنها به ســمت رفع محدودیت ها 
پیش برود، آیا دستگاه قضائی برای رسیدگی 
به اتهامات ورود می کند یا خیر، گفت: بخشی 
از این چیزها که این روزها پخش می کنند قطعا 
درست نیســت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و 
و بخشی از گشایش ها نســبت به برخی افراد 
نزدیک محصورین به وجود آمده بود و تصمیم 
شــورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی 
است. اژه ای در پاسخ به ســوالی در خصوص 
افزایش قیمت ســکه و بدهی محکومان مالی 
گفت: دادستان کل به همه دادستان ها اعالم 
کردند که اگر فردی امکان تهیه یک ســکه با 
قیمت فعلی نداشته باشد برای تعدیل وضعیت 

پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.

تغییری در وضعیت محصوران 
صورت نگرفته است

پیشخوان

بین الملل

دولت روحانی رکورددار شد!
پراید 38 میلیونی دولت 

دوازدهم

کارت قرمز بــه کارنامه 
اقتصادی دولت

محکومیت 311 مفســد 
اقتصادی به اعدام و حبس

مرگ سبز

با آزادی مشروط سرکرده عرفان حلقه موافقت شد
وکیل مدافع »محمدعلی طاهری« سرکرده گروه موسوم به »عرفان حلقه« که به تازگی محکومیت اش به پنج 
سال حبس قطعی شده است، گفت: دادگاه با آزادی مشروط طاهری موافقت کرده است.سید محمود علیزاده 
طباطبایی اظهار داشت: با توجه به اینکه موکلم ۲ سال و نیم از پنج سال محکومیت خود را سپری کرده است 
مشمول آزادی مشروط می شود. این وکیل دادگستری درباره بیانیه ای که اخیرا توسط موکلش در فضای مجازی 
منتشر شده است، گفت: معتقدم این بیانیه کار طاهری نیست و به او هم پیغام داده ام که انتساب بیانیه مزبور به 
خود را تکذیب کند. علیزاده طباطبایی ادامه داد: خیلی ها که ادعای شاگردی طاهری را دارند، دنبال اعدام او 
هستند تا دکان هایشان دایر باقی بماند. محمد علی طاهری سرکرده فرقه »عرفان کیهانی« یا حلقه در ایران است 
که از سوی دادگاه انقالب به  اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و... به زندان محکوم شد.

اطالعیه دفتر رییس جمهور درباره اظهارات یک نماینده مجلس
در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قالب اخطار قانونی اساسی، دفتر رییس جمهور 
ضمن دعوت به بازبینی کامل فیلم و متن سخنان رییس جمهور در مراســم روز صنعت دفاعی، تاکید کرد: 
هرگونه القای جدایی و تقابل میان ارکان نظام و به ویژه رییس جمهوری و رهبر معظم انقالب و همچنین دولت 

و نظام، کمک به جنگ روانی و توطئه دشمنان انقالب اسالمی است.
روابط عمومی دفتر رییس جمهور با صدور اطالعیه ای نوشــت: نماینده مردم شریف ارومیه در جلسه روز ۴ 
شهریور ۹۷ مجلس شورای اسالمی، ضمن برداشت نادرســت و ناقص، اظهارات حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رییس جمهور در مراسم سالروز صنعت دفاعی را دخالت در عزل و نصب فرماندهان نظامی و 

انتظامی دانسته و بر مبنای آن اقدام به اخطار قانون اساسی کرده است.

چهره ها
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احتکار، بیشتر در لوازم خانگی بوده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

 چرا نقدینگی در ۱۳ سال
 ۲۵ برابر شد؟

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره 
دالیل رشــد ۲۵ برابری نقدینگی در ۱۳ سال 
و راه های کنترل آن گفت: ریشــه افت ارزش 
پول ملی در  ۶ دهه گذشــته همین نقدینگی 
اســت که باید از رشــد فزاینده آن جلوگیری 
شــود.مصباحی مقدم منظــور از نقدینگی را 
پول و شبه پول موجود در بین مردم یک کشور 
عنوان کرد و افزود: پول به صورت اســکناس و 
شبه پول به شکل الکترونیک در حساب های 
جاری، پس انداز و ســرمایه گذاری در بانک ها 
وجود دارد و چک نیز به معنای حواله ای برای 
پرداخت نوعی شبه پول محســوب می شود.

این کارشــناس اقتصادی درباره میزان رشد 
نقدینگی در کشور گفت: در سال 84 مجموعه 
نقدینگی کشور ۶۳ هزار میلیارد تومان بودکه 
این رقم امروز بــه یک تریلیــون و ۶۶0 هزار 
میلیارد تومان رســیده که از رشد ۲۵ برابری 
حجم نقدینگی در کشور حکایت دارد.مصباحی 
مقدم رشد ساالنه نقدینگی را ۲۵ تا ۳0 درصد 
اعالم کرد و افزود: یکی از عوامل خلق نقدینگی 
بانک مرکزی و بانک های عامل هســتند که با 
انتشار پول پرقدرت که قادر است معادل هفت 
ونیم برابــر میزان واقعی خــود خلق پول کند 
،حجم نقدینگی را افزایش می دهند.مصباحی 
مقدم دلیل دیگر افزایش نقدینگی را استقراض 
از بانک مرکزی عنوان کرد و  گفت: دولت در این 
ســال ها به بهانه های مختلف از بانک مرکزی 
استقراض کرده، مانند آنچه اواخر پارسال برای 
سامان دهی طلبکاران موسسات مالی رخ داد 
که بعدها رییس جمهور گفتند ۱0 هزار میلیارد 
تومان از جیب ملت به طلبــکاران دادیم.این 
کارشناس اقتصادی بابیان اینکه اخیرا معلوم 
شــده چندبار دیگر هم دولت از بانک مرکزی 
به میزان ۳۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرده 
است گفت: این مقدار را اگر در 7 و ۶ دهم برابر 
ضرب کنیم مشخص می شود چه حجم عظیم 
نقدینگی در اثر اســتقراض و برداشت از بانک 

مرکزی رخ داده است.

بازار

شمع تزئینی

دردسر جدید تولیدکنندگان تخم مرغ؛
توزیع تخم مرغ در میادین 

میوه و تره بار اصفهان! 
رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با بیــان اینکه کارتن و شــانه تخم مرغ به 
ســختی یافت می شــود،گفت: نامه ای به وزیر 
صنعت نوشته و خواستار رسیدگی به این مسئله 
شده ایم.ناصر نبی پور با بیان اینکه با وضعیت ایجاد 
شده برای بازار نهاده ها، ادامه تولید کار دشواری 
است، گفت: قیمت کارتن و شانه تخم مرغ افزایش 
چشمگیری داشته است البته به شرط اینکه بتوان 
این محصوالت را پیدا کرد.وی با بیان اینکه کارتن 
و شانه در بازار به شدت کمیاب شده است،  افزود: 
قیمت کارتن از 700 تومان با افزایش 4 برابری به 
۳000 تومان رسیده و قیمت شــانه هم که بین 
۶0 تــا ۱00 تومان بوده به ۲۵0 تــا ۳00 تومان 
رسیده اســت.  رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار استان تهران تصریح کرد: در این راستا 
نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و 
اعالم کرده ایم با وضعیت ایجاد شده باید تخم مرغ 
های تولیدی خود را چگونه بسته بندی و عرضه 
کنیم؟ اما هنوز جوابی به این نامه داده نشده است.  
وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب 
مرغداری بین 7400 تا 7۵00 تومان اعالم کرد و 
از توزیع تخم مرغ در میادین میوه و تره بار برخی 

استان ها مانند اصفهان، قزوین و تهران خبر داد.

معرفی انبارهای اصناف به سازمان 
»صمت«؛

احتکار، بیشتر در لوازم خانگی 
بوده است

رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه اصناف 
انبارهای خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
معرفی کرده اند، گفت: احتکار بیشــتر در لوازم 
خانگی بوده است.رســول جهانگیــری ، با بیان 
اینکه به کسی که نخواهد کاالیش را بفروشد حق 
نمی دهیم، اظهار داشت:  اینکه اگر کسی کاالی 
خود را بفروشد سرمایه اش نصف است و اگر نگه 
دارد سرمایه اش واقعی می شود باعث شد تا برخی 
از فروش امتنــاع کنند.وی با بیــان اینکه بحث 
برخورد با انبارها و احتکار کاال دنبال شده است، 
افزود: البته ما به اصناف  اطالع رسانی کرده ایم که 
انبارهای خود را معرفی و در ســامانه ثبت کنند 
چون هر کســبه ای انبار مخصوص خود را دارد.

رییس اتاق اصناف اصفهــان ادامه داد: احتکار به 
این معنی نیست که شــما انباری داشته باشید 
و پر از جنس باشــد. احتکار تعریف دارد و زمانی 
شکل می گیرد که تقاضای کاالیی در بازار باشد، 
اما عرضه نشود و فروشنده از فروش آن امتناع کند.

جهانگیری خاطرنشان کرد:پنهان کردن  کاالی 
اساسی مردم، بدترین کار است. همه دستگاه ها 
دست به دســت هم داده اند و ما از طریق اصناف 
اطالع رسانی کرده ایم تا کسبه در سامانه ثبت نام 
کنند، همه دســتگاه ها با یکدیگر هم قسم شدند 
تا کاالهای مورد نیاز مــردم چنانچه در جایی به 
صورت خاصه انبار شده و از فروش امتناع شود با 

آن برخورد کنند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
دولت،  ریالی بابت هدفمندی 

یارانه ها به تولید نداد
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه اگر 
در دوران تحریم ها از بخش خصوصی انتظار داریم 
دولت باید همراه این بخش باشد، گفت: قرار بود 
ســهمی معادل ۲0 تا ۳0 درصد از درآمد حاصل 
از هدفمندی یارانه ها به صنعت تزریق شــود، اما 
تاکنون دولت ریالی به این بخش پرداخت نکرده 
است.ســید عبدالوهاب ســهل آبادی با اشاره به 
اینکه وضعیت تحریم ها فشار خاصی را به اقتصاد 
کشــور تحمیل می کند، اظهار کرد: متاسفانه در 
این شرایط زیاد حساس شــده ایم و خود را بیش 
از اندازه باخته ایم.وی با بیان اینکه اکنون بیشتر 
از دوران جنگ خودزنی می کنیم، ابراز امیدواری 
کرد: با درایت، هوشــیاری و تخصــص هایی که 
داریم به خصــوص در بحث تامین مــواد اولیه و 
قطعات صنعت و تولید بتوانیم بسیاری از کمبودها 
را جبران کنیم، اما شرایط امروز بسیار سخت است 
و امیدواریم با تعامل از این بحران عبور کنیم.  وی 
تاکید کرد: قرار بود سهمی معادل ۲0 تا ۳0 درصد 
از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به صنعت 
تزریق شود، اما تاکنون دولت ریالی به این بخش 
پرداخت نکرده، بنابراین در شرایط سخت تحریم 
های امروز از دولت انتظار کمک داریم، اما دولت 
هیچ همراهی با بخش خصوصی ندارد و در عوض 

انتظارات خود را از بخش تولید باال برده است.

Ksh-029 شمع کیدتونز کد

 25,000
تومان

Ghs-003 شمع قشنگه کد

 23,000
تومان

قیمت خودرو های داخلی طی چند هفته اخیر 
یک جهش رویایی را تجریه کرده است؛ رویایی 
از آن جهت که این قیمت ها ماشــین های بی 
کیفیتی مانند پراید را دیگر حتی برای قشــر 
متوسط جامعه نیز از دسترس خارج کرده است و 
عمال این تولیدات بی محتوا و کیفیت را به رویایی 
بی مزه اما سخت، برای دست یافتن تبدیل کرده 
است. تحوالت بازار خودرو در هفته های اخیر 
نشان از پرش قیمتی این کاالی جذاب دارد؛ اما 
این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه 

قابل تحلیل است؟
 آیا متولیان صنعتی آستین هایشان را برای آزادسازی 
قیمت خودرو باال زده اند؟ شــاید چراغ سبز وموافقت 
شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو آن هم با سکوت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهر 
تاییدی باشــد بر اینکه دولت قصد دارد قیمت گذاری 
خودرو در ایران را به بازار بسپارد که فاز نخست آن هم 
موافقت با افزایش قیمت خودرو های داخلی در هفته 
اخیر بود.  بر اســاس سیاســت جدیــد ارزی دولت، 
قطعه ســازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی 
4۲00 تومانی نبوده و باید ارز مورد نیاز برای واردات 
مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کننــد. از این رو، به 
نظر می رسد موضع دولت در مورد حمایت از صنعت 
خودروســازی و صنعت دوقلوی آن؛ قطعه سازی، در 

قالب نوعی آزادسازی قیمتی صورت گرفته است. 
عرضه و تقاضا، بازاری که سرنوشت معلومی 

ندارد
برخی کارشناســان اقتصادی بر ایــن باورند که بازار 
آزاد به معنای این اســت که عرضه و تقاضا، قیمت ها 
را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شــود، اما عده ای 
هم مدعی هســتند که دولت در بخــش عمده ای از 
اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه 
تقاضا سنگین تر است و تولید در شرایطی نیست که 
بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد از این رو همواره 
خطر جهش قیمت ها وجود دارد. به همین دلیل آزاد 
سازی نرخ خودرو در بازار سرنوشت نامعلومی خواهد 
داشت. چند ماه پیش کمتر کسی فکر می کرد، قیمت 

خودرو هایی مانند پراید یا رنو ساندرو، به ارقام کنونی 
برسد. بر اساس آخرین اخبار از قیمت خودرو ها در روز 
گذشته، رشد قیمت ها به حدی رسیده که خریداری در 
بازار وجود نداشته و همه ناظر بر بازار بالتکلیف خودرو 
هستند. قیمت پراید ۱۱۱ با رشد ۳ میلیون تومانی با 
قیمت ۳8 میلیون تومان فروخته می شود و پژو 40۵ 
GLX با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۵۶ میلیون 
تومان، پژو ۲07 اتوماتیک با افزایش 8 میلیون تومانی 
با قیمت ۱08 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. 
همچنین ســمند LX با افزایش ۶ میلیــون تومانی با 
قیمت ۶0 میلیون تومان، ســمند EF۷ با افزایش 4 
میلیون تومانی با قیمت ۶0 میلیون تومان، ســاندرو 
اتوماتیک با افزایش ۳ میلیــون تومانی با قیمت ۱07 

میلیون تومان به فروش می رسد. 
اختالف قیمت نجومی از درب کارخانه تا بازار 
رییس انجمن نمایشگاه داران خودرو در مورد جهش 
ناگهانــی قیمت می گویــد: در خودرو هــای زیر ۳0 
میلیون اختالف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون 
رسیده و در خودرو های ۳0 تا 4۵ میلیون تومانی نیز 
اختالف قیمت کارخانه تا بــازار از ۲0 تا 40 میلیون 
رســیده که این موضوع اصال منطقی نیســت. سعید 
موتمنی می افزاید: متاســفانه برخی نمایندگی ها نیز 

محصوالت خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می کنند 
و هیچ نظارتی به عملکرد شــرکت ها و نمایندگی ها 
نمی شــود. آن ها به دلخواه خــودرو را قیمت گذاری 
کرده و راهی بازار می کنند. او با اعالم اینکه در شرایط 
فعلی خرید و فروشــی در بازار انجام نشــده و دالالن 
و واسطه گران یکه تاز بازار هســتند، افزود: قرار بود با 
فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند، اما 
تحویل های بلندمدت و فروش های محدود باعث شده 
رشد قیمت ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی 

بازار تشدید پیدا کند. 
سرگردانی قطعه سازان میان ارز دولتی و آزاد

اگر چه وزارت صنعت اعالم کرده اســت که وامی را به 
قطعه سازان در جهت حمایت از آنها پرداخت خواهد 
کرد؛ اما هنوز مشخص نیست واردات قطعات خودرو با 
ارز رسمی ادامه خواهد یافت یا خیر. محمدرضا نجفی 
منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی پیش 
از انتشار خبری از ســوی یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در مورد تداوم اعطای ارز 4۲00 تومانی 
به واردات قطعات خودرو را تکذیب کرده و در این باره 
گفته بود: ما این موضوع را بررســی کردیم و متوجه 
شدیم که صحت ندارد و اظهارات این نماینده مجلس 
به دلیل برداشت و استنباط نادرســت از تصمیمات 

اخیر دولت بیان شده است. از ســوی دیگر، براساس 
جدیدترین تصمیمــات دولت قطعه ســازانی که در 
چندماه اخیر از ارز دولتی 4۲00 تومانی برای واردات 
قطعات استفاده کرده اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیئت 
دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی با ارز بازار 
ثانویه معاف شده اند و می توانند قطعات وارداتی موجود 
در گمرک را بدون پرداخت مابه التفاوت ترخیص کنند. 
با این حال قطعه سازان از این به بعد مشمول دریافت 
ارز دولتی 4۲00 تومانی نبوده و این ارز تنها به کاال های 
اساســی مورد نیاز مردم تعلق می گیرد و قطعه سازان 
باید ارز مورد نیاز بــرای واردات مواد اولیــه را از بازار 
ثانویه تامین کنند. از این رو، به نظر می رســد موضع 
دولت در مورد حمایت از صنعت خودروسازی و صنعت 
دوقلوی آن، قطعه ســازی، در قالب نوعی آزادسازی 
قیمتی صورت گرفته است. به عبارت ساده تر، دولت بار 
حمایت از صنعت قطعه سازی را بر دوش  خودروسازان 
و قطعه سازان گذاشته است و بنا ندارد مانند گذشته، 

با اعطای ارز ارزان دولتی از این صنایع حمایت کند. 
بودن یا نبودن شورای رقابت

واقعیت این است که حذف شــورای رقابت یا ماندن 
این شــورا در دایره قیمت گذاری خودرو، بخشــی از 
مشــکالت بازار ایران و قیمت گذاری ها در بازار است. 
موضوع اصلی این اســت که هر چند دولت ها در تمام 
ادوار بر اجــرای اصل 44 قانون اساســی و ایجاد یک 
بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند اما در عمل شاهد 
رفتارهای انحصارطلبانه هستیم. موضوع قیمت گذاری 
در بازارهای بالتکلیف کشورمان که بین چارچوب های 
بازارگردانی دستوری یا آزاد ســردرگم مانده اند، تنها 
به بودن یا نبودن شــورای رقابت خالصه نمی شود.از 
طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت 
آزادســازی قیمت خودرو، باید حمایت های دولتی از 
این صنعت متوقف شــود و تعرفه بــاالی خودروهای 
خارجی کاهش یابد. اما آنچه در میان تمام این نظرات 
نگران کننده به نظر می رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت 
خودروهای داخلی و کاهش توان مــردم برای خرید 
این خودروها است. در این راســتا برخی کارشناسان 
پیش بینی می کنند که در صورت آزادســازی قیمت 

خودرو، پراید به 40 میلیون تومان برسد.

سرگردانی مردم در بازار ملتهب خودرو
  آیا قیمت خودرو ها در راه آزاد سازی است؟  

 درحالی که ارزیابی ها حاکی از اقبال مسافران به اســتفاده از بلیت های چارتری هواپیماست ، برخی مسئوالن 
درصدد هستند این بلیت ها را از چرخه مســافرت های هوایی حذف کنند و پایان شهریور به عنوان موعد حذف 
پروازهای چارتری اعالم شــده اســت.دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی در این باره اظهار کرد: فروش بلیت 
پروازهای چارتری تا پایان شهریور امسال ادامه دارد.مقصود اسعدی ســامانی افزود: مقرر شده پس از آن بلیت 
هواپیما در مسیرهای زیارتی و سیاحتی شامل مشهد، کیش و قشم به صورت چارتری به فروش رسد؛ زیرا این امر 
به نفع مسافران است. زیرا بیشتر مسافران تک بلیت خریداری می کنند و تجربه نشان داده نرخ بلیت پروازهای 

چارتر در بیشتر مواقع پایین تر از نرخی است که مردم بخواهند در قالب تور و پکیج سفر، خریداری کنند.

 وعده خداحافظی 
با بلیت های چارتری

خبر

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از برخی تصمیمات غیر کارشناسانه 
در حوزه اقتصاد از سوی دولت، گفت: به زودی سونامی ورشکستگی واحدهای 
تولیدی و بیکاری را مشــاهده خواهیم کرد.وی افزود: استان اصفهان به عنوان 
قطب صنعتی و قطب فوالد کشور با شرایط دشواری در تولید و تامین مواد اولیه 
روبه رو است و در همین وضعیت باید محصوالت خود را با ارز 4۲00 توماني در 
بازار بورس به صورت دستوری عرضه کند. اسالمیان از هیئت رییسه اتاق بازرگاني 
ایران خواست که در دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی فعال تر وارد میدان شوند و 
افزود: واحدهای تولیدی بزرگ به سختی خود را سرپا نگه داشته اند. همچنین 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران شورای گفت وگو دولت و بخش 
خصوصي اصفهان را یکی از شوراهای پیشــرو و اثرگذار برشمرد و گفت: برخي 
شوراهاي گفت وگوي استاني مانند شوراي اصفهان از شورای ملی گفت وگو فعال 

تر عمل می کنند.
وی با بیان اینکه تصمیمات خلق الســاعه و بدون مطالعه چندی اســت فضای 
اقتصادی کشور را درگیر خود ساخته و متاسفانه در این تصمیم گیری ها از بخش 
خصوصی  نظر نمی گیرند، تاکید کرد: وقتی دولت به بن بست می رسد، از بخش 
خصوصی نظر می گیرد و این درست نیست که تنها زماني که نظام تصمیم گیری 
دچار مشکل اساسی شده، به ما رجوع شــود.وی از مخالفت بخش خصوصی در 
دخالت دولت در قیمت گذاری خبر داد و گفت: متاسفانه در گوش تصمیم گیران 

پنبه است و حرف بخش خصوصی شنیده نمی شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از تصمیمات غیر کارشناسانه 
در حوزه اقتصاد مطرح کرد :

سونامی ورشکستگی  در راه است

معاون بهره برداری کارخانه ذوب آهن خبر داد:
افزایش تولید فوالد در ذوب آهن اصفهان

معاون بهره برداری کارخانه ذوب آهن نیز اظهار کرد: این کارخانه با افزایش 7درصدی در محصوالت چدن و 
فوالدی و افزایش سه درصدی در محصوالت نهایی و نورد، رکورد قابل توجهی را به ثبت رساند.توالییان افزود: 
کارخانه ذوب آهن با تولید کالف ۵/۵تا میلگرد سایز ۳۲ و تولید انواع تیرآهن ۱۲تا تیرآهن سایز ۳0 تمام نیازهای 
کشــور به مقاطع مختلف فوالدی را تامین می کند.معاون بازاریابی و فروش کارخانه ذوب آهن هم با اشاره به 
نوسان قیمت فوالد در کشور گفت: مطابق با قانون هر کاالیی که در بورس کاال پذیرفته می شود از شمول قیمت 
گذاری دستوری خارج است.دشتیانه افزود: با توجه به شرایط جدید اقتصادی، تعیین قیمت محصوالت فوالدی 

را ستاد تنظیم بازار انجام می دهد ولی محصول نهایی با قیمت باالتری به دست مصرف کننده می رسد.

در نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری اصفهان صورت گرفت
نمایش ایده های خالقانه فضاهای شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری اصفهان ، روزهای هفتم تا دهم شهریورماه جاری برپا می شود تا عالقه 
مندان به مباحث شهری، با جدیدترین ایده های خالقانه و وسایل کاربردی حوزه مبلمان شهری بیشتر آشنا شوند. ۲4 
شرکت از تهران، اصفهان، شهرکرد و سمنان دستاوردهای خود در زمینه های مبلمان شهری و پارکی، روشنایی های 
پارکی و شهری، الیت باکس تبلیغاتی ، تبلیغات شهری ، مبلمان و المان های شــهری ، نمایشگرها و سامانه های 
روشنایی ، کفپوش و چمن مصنوعی را در بیش از ۲۵00 مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش می گذارند.اصلی ترین 
تفاوت این دوره از نمایشگاه با دوره های گذشته، حضور جدی سازمان ها و نهادهای اصلی و متولی عنوان نمایشگاه 

مبلمان شهری به شمار می رود به طوری که فضای نمایشگاهی منسجمی از روح کالبدی شهر ایجاد خواهد کرد .

مرضیه محب رسول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومی
  یک مرحله ای آگهی شرکت

 در مناقصه 

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد تجهیزات برقی 
خط آبرسانی نایین و انارک را خرید نماید . لذا از شرکت های واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به 
مدت 7 روز نسبت به دریافت اســناد مناقصه از طریق سامانه 
 www.setadiran.ir  تدارکات الکترونیک دولت بــه آدرس
اقدام نمایند. شایان ذکر اســت دریافت اسناد مناقصه صرفا از 

طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد.
شماره مناقصه در سامانه : 200971205000026

آدرس : اصفهان ، روبروی پل خواجو ، ابتدای بلوار آیینه خانه ، 
شرکت آب منطقه ای اصفهان ، امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 
تلفن تمــاس : 5-36615360)031( داخلــی 2144  دورنگار : 

)031( 36611128
WWW.ESRW.IR : م الف: 234123آدرس سایت

  عکس روز

نمایشگاه ملی صنایع دستی
نوبت اول
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آغاز اکران»شعله ور«  و»دم سرخ ها« در پردیس سینمایی چهارباغ

پیشنهاد سردبیر: جشنواره

فیلم جدید پیمان معادی 
احتماال مهرماه اکران می شود

تهیه کننــده فیلم ســینمایی »بمــب؛ یک 
عاشــقانه« گفت که این فیلم بــا تغییراتی در 
تدوین، احتماال مهرماه اکران می شود.احسان 
رســول اف، تهیه کننده فیلم سینمایی»بمب؛ 
یک عاشقانه« گفت: برنامه ریزی های ما برای 
اکران فیلم ســینمایی »بمب؛ یک عاشقانه« 
برای مهرماه اســت؛ اما قطعی بودن این زمان 
منوط به زمان صدور حواله اکران اســت.وی 
درباره دفتر پخش این فیلم ســینمایی، بیان 
کرد: موسســه پخش »نیکان فیلم« قرار است 
فیلم را اکران کند.این تهیه کننده ســینمای 
ایــران دربــاره بازخوردهایی کــه از نمایش 
فیلم ســینمایی »بمــب؛ یک عاشــقانه« در 
سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر دریافت 
کرده اســت، گفت: واکنش ها بعد از تماشای 
این فیلم بسیار خوب بود. تا جایی که این فیلم 
در آرای مردمی جشــنواره فیلم فجر، یکی از 
ســه فیلم محبوب مخاطبان بود.»بمب؛ یک 
عاشقانه« به کارگردانی پیمان معادی، برشی 
از زندگی یک زوج جوان را در دهه ۶۰ و حین 
بمباران شهرهای ایران توسط رژیم بعث عراق 

روایت می کند.

شهرام ناظری تیتراژ فیلم 
سینمایی »سیمین« را خواند

فیلم سینمایی »ســیمین« به تهیه کنندگی 
و کارگردانــی مرتضــی آتش زمــزم چندی 
پیــش در اصفهان مراحل فیلمبــرداری خود 
را در لوکیشــن های مختلف شــهر اصفهان از 
جمله قلعــه تاریخی محمد آباد، چند رشــته 
قنات،کبوترخانه، روستای گورتان، میدان نقش 
جهان، گاوخونی، رودخانه خشک زاینده رود و 
خانه های تاریخی سپری کرد و این روزها امور 
فنی آن در حال انجام اســت.به تازگی شهرام 
ناظری ترانــه ای برای فیلم خوانده اســت که 
در تیتراژ آن جــای خواهد گرفت. صداگذاری 
فیلم توسط حســین قورچیان انجام می شود 
و ســاخت موســیقی را علی اصغر رحیمی بر 
عهده دارد.»ســیمین« فیلمــی درباره علت 
خشک شدن زاینده رود و تاثیرات آن بر زندگی 
مردم به ویژه کشاورزان است. قصه در فضایی 
اســتعاری روایت می شــود و کاراکتر مادر در 
آن نمادی از آب و رودخانه اســت. سازندگان 
امیدوار هســتند با این فیلم توجه مســئوالن 
و مردم را به این فاجعه بــزرگ جلب کنند که 
حاصل بــی تدبیری و عــدم مدیریت صحیح 
اســت.بازیگران فیلم عبارتنــد از: محمدرضا 
هدایتی ، الله اسکندری ، محمد فیلی ، جمشید 
صدری، پری کربالیی، سپیده مظاهری،مریم 
نقیب الذاکرین و )بازیگران کودک و نوجوان(: 
امیرعباس رضایی و مریم عرب جعفری.به گفته 
کارگردان، فیلم در کنار بیــان تاثیرات منفی 
خشک شدن زاینده رود روی زندگی کشاورزان 
با بهره گیری از لوکیشن های خاص کویر در دل 
داستان به یک بوم نگاری ارزنده در این منطقه 
نیز توجه کرده است.آتش زمزم، تهیه کنندگی 
و کارگردانی فیلم را بــه عهده دارد و فیلمنامه 
آن کار مشترک کریم روناسیان و خزر مهرانفر 
است. قصه این فیلم برداشتی از مستند »رودی 
که کشته شد« است که بدون پرده به مشکالت 
 اصلــی زاینده رود و روند خشــک شــدن آن

 می پرداخت و سال ۹۳ در شانزدهمین جشن 
مستند ســینمای ایران به عنوان بهترین فیلم 

برگزیده شد.

بحث حمایت مالی سپاه از 
خندوانه، شوخی است!

رامبد جــوان در مورد حمایت ســپاه از برنامه 
خندوانه گفت: مگر »خندوانــه« بودجه ندارد 
پس چرا ســپاه باید بیاید بودجه بدهد. اینقدر 
برخی از مسائل مسخره است که نیازی نیست 
به آنها پاسخ گفت.وی افزود: ما گانگستر نیستیم، 
برنامه سازیم. مکانیزم هزینه کردن و درآمدزایی 
در حرفه ما کامال معین است. من اگر بتوانم پولی 
دربیاورم با همان دوباره فیلم می سازم. با همکاری 
شریکانم امسال توانســتم با سه گروه، سه فیلم 
بسازم. به نظرم شــایعه پول دادن سپاه اینقدر 
شــوخی اســت که نیاز به جواب ندارد ؛چراکه 
در صورت پرداخت چنین مبلغــی احتماال ما 
هم می بایست تعهدی به سپاه می داشتیم این 
درحالی است که ما خودمان اسپانسر داریم.وی 
همچنین درباره ابهام حمایت مالی شــهرداری 
از این برنامه هم توضیح داد: اگر شــهرداری به 
»خندوانه« این همه پول می دهد، چرا ما هیچ 
کاری در برنامه برایشان انجام نمی دهیم. مثل 
ســازمان اوج که به صورت مشــخص از برخی 
پروژه ها حمایت می کند. بخشی از سواد رسانه ای 
این است که تشخیص دهیم چه بخشی از یک 

خبر درست و چه بخشی نادرست است.

داستان های نویسنده »دراکوال« 
ترجمه شد

کتاب »ملکه ترا« نوشــته »برام استوکر« استاد 
داســتان های وحشــت کالسیک از ســوی نشر 
 The پیدایش منتشر شد. »ملکه ترا« ترجمه کتاب
Jewel of Seven Stars اثر»برام اســتوکر« 
نویسنده فقید ایرلندی است. برام استوکر در سال 
۱۸۴۷ میالدی متولد شد و در سال ۱۹۱۲ در سن 
۶۵ سالگی درگذشت. مشهورترین اثر او که بیش 
از یک قرن پیش نوشته شده است، کتاب معروف 
دراکوالست. داســتان دراکوال توسط کارگردانان 
مختلفی به فیلم تبدیل شده است. در میان آثار برام 
استوکر، شاید بتوان پس از دراکوال، داستان کتاب 
حاضر را به عنوان زیباترین اثــر وی معرفی کرد. 
این کتاب پس از انتشــار به دفعات، تجدید چاپ 
شــد.ماجرای کتاب مربوط به سرگذشت فردی 
ثروتمند اســت که عمر خود را صــرف کاوش در 
مقبره های مصر باستان می کند و به وجود برخی 
نیروهای جادویی و ماوراءالطبیعه در ارتباط با آن 
پی می برد و مصمم می شود که صحت و سقم آن ها 
را آزمایش کند.یکی از محورهای اصلی داستان یک 
ملکه مومیایی شده مصری به نام »ملکه ترا« است 
و با توجه به اینکه نام خود کتــاب قبل از مطالعه 
آن، ایده روشــنی به خواننده نمی دهد، به جای 
ترجمه دقیق نام کتاب یعنی جواهر هفت ستاره، 
به »ملکه ترا« تغییر یافته است.داستان این کتاب، 
متضمن ماجراهای لطیف و دلنشینی است که اگر 
قلم قاصر مترجم از انتقال آن به خوانندگان عاجز 
مانده باشد، نباید آن را به حساب نویسنده گذارد. 

اقبال به »هنوز هم من« ادامه دارد؛
رمانی از جوجو مویز در ایران 

پنج روزه به چاپ دوم رسید
ترجمه مریــم مفتاحی از رمــان »هنوز هم من« 
جوجو مویز در پنج روز به چاپ دوم رسید.سومین 
جلد از تریلوژی جوجو مویز بــا عنوان »هنوز هم 
من« که با ترجمه مریم مفتاحی و از ســوی نشر 
آموت در اول شهریور ماه منتشر شده بود، پنج روز 
پس از توزیع به چاپ دوم رسید. مفتاحی پس از 
انتشار سه گانه پرفروش این نویسنده با عنوان من 
پیش از تو، پس از تو و یک بعالوه یک، این ترجمه 
را نیز از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب می کند.

این کتاب در کنار دو کتاب »مــن پیش از تو« و 
»پس از تو« تریلوژی داستانی این نویسنده را برای 
مخاطبانش در زبان فارسی تکمیل می کند.قهرمان 
رمان »هنوز من« لوئیزا کالرک، است که اکنون به 
شهر نیویورک رسیده  و آماده تجربه اتفاقاتی تازه 
برای زندگی خودش است در عین حال به این فکر 
می کند که می تواند رابطه عاطفی خود را با دوستی 
که چند هزار مایل با او فاصله دارد، حفظ کند. با این 
همه او با جاشوا آشنا می شود و این آشنایی برای او 
این ارمغان را به همراه دارد که بار دیگر به خودش و 
ندای قلبش گوش دهد و به این فکر کند که »لویزیا 

کالرک« واقعا کیست؟

آنتی راسیستی »اولو«، یکی از 
پرفروش ترین کتاب های آمریکا

»جوما اولــو« در آخریــن کتابش کــه به یکی 
از پرفروش های آمریکا تبدیل شــده، به بررسی 
واقعیات پیچیده ای از موضوع نژاد و نژادپرستی در 
آمریکا می پردازد.کتاب »می خواهید راجع به نژاد 
صحبت کنید؟« به موضوعات مختلفی می پردازد 
که به نژادپرستی ارتباط دارند، از جمله »امتیازات و 
امتیازجویی های سفیدپوستان« و »خشونت پلیس 
نسبت به رنگین پوســتان و اقلیت های نژادی«، 
»تبعیض سیستماتیک نژادی«، »پرخاشگری های 
کالمی- رفتاری«، »جنبش های ضد نژادپرستانه« 
 Black« و... .این کتاب همچنین به بررسی جنبش
Lives Matter« پرداخته و با روشی غیرالقایی، 
خواننده را مجــاب می کند کــه در حرکت های 

ضدنژادپرستانه مشارکت داشته باشد.

 سفر مجدد »هاوارد فاست«
 با »مهاجران« به ایران

رمانی دیگر از هاوارد فاست با عنوان مهاجران و با 
ترجمه فریدون مجلسی از سوی نشر اسم منتشر 
شد.فاست که از او به عنوان یکی از پیشروترین و 
پربارترین نویســندگان معاصر ایاالت متحده یاد 
می شــود متولد نیویورک بــوده و از نوجوانی کار 

نویسندگی را شروع کرده است. 
او در بیشتر داســتان های خود به موضوع تاریخ 
آمریکا و انقالب در این کشــور توجه نشان داده 
اســت.رمان مهاجران نیز با همین زمینه و درباره 
یک خانواده مهاجر ایتالیایــی در آمریکا صحبت 

کرده است.   

کتاب

پردیس سینمایی چهارباغ در روزهای گرم شهریور 
ماه با اکران برترین های ســینمای ایران، مخاطبان 
خود را به تماشای فیلم »شعله ور« و »دم سرخ ها« 
دعوت می کند.فیلم سینمایی شعله ور به کارگردانی 
حمید نعمت ا... و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی  
به تازگی در پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده 
است که امین حیایی، دارا حیایی، زری خوش کام، 
پانتــه آ مهدی نیا، مژگان صابــری و بهمن پرورش 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند.شعله ور مضمونی 
اجتماعی دارد و داســتان زندگی مــردی را روایت 

می کند که احساس می کند پیشرفتی نکرده است 
و این احساس او همه  زندگی اش را تحت تاثیر قرار 
می دهد.فیلم سینمایی »دم  سرخ ها« تازه ترین اثر 
آرش معیریان بوده که اکران آن به تازگی در پردیس 
سینمایی چهارباغ آغاز شــده است.جواد رضویان، 
بهنوش بختیاری، اندیشــه فوالدوند، رضا شفیعی 
جم، علی صادقی، رضا ناجی، شهره لرستانی، جمال 
اجاللی و سعید پیردوست در این فیلم به ایفای نقش 
پرداختند که در خالصه آن آماده اســت که »برای 
فرار از حقیقت خوابیدیم و کابــوس دیدیم.« فیلم 

سینمایی »تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی 
و تهیه کنندگی سعید ملکان و با بازی جواد عزتی، 
امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی ســلیمانی، 
مهدی قربانــی جدیدترین تولید ســازمان هنری 
رسانه ای اوج است.»تنگه ابوقریب« که روایتی از یک 
روز جنگ در منطقه حساس ابوقریب بود، داستانی 
دفاع دالورمردانه گردان عمار در برابر لشکرکشــی 
رژیم بعث به فکه و شــرهانی را به تصویر می کشد 
و تصاویری غریب از هنگامه رشــادت و مظلومیت 
بچه های گردان عمار در روزهای آخر دفاع مقدس 

در منطقه را روی پرده نقره ای آورد.همچنین فیلم 
سینمایی »دشمن زن« ساخته کریم امینی با بازی 
سام درخشانی، گوهر خیراندیش، بهاره کیان افشار، 
بهرنگ علوی، الناز حبیبی، مریم سعادت، مونا شناس 
و امیرحسین آرمان در سینما سپاهان در حال اکران 
است.فیلم طنز اجتماعی »هزارپا«  ساخته ابوالحسن 
داودی نیز در پردیس سینمایی چهارباغ روی پرده 
است.این فیلم روایتگر دزدی است که اتفاقی متوجه 
راز یک دختر می شود و سعی می کند از این موقعیت 

سوء استفاده کند.

آغاز اکران»شعله ور«  و»دم سرخ ها« در پردیس سینمایی چهارباغ

داوران فیلم های بلند سینمایی و کوتاه داستانی 
بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان معرفی شــدند.

طبق گزارش رسیده، پنج داور خارجی و دو داور 
ایرانی فیلم های بلند سینمایی و فیلم های کوتاه 
داستانی بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را ارزیابی 
می کنند.بیتریکس سارتونی از سوئد، باکیر بلبل 
از ترکیه، پیتر ون ریجن از هلند، ماری تاراسکون 
از فرانسه، تورون اسپنبرگ اسلتان از سوئد، امیر 
اسفندیاری و فریال بهزاد از ایران، اعضای هیئت 
داوری فیلم های بلند سینمایی و فیلم های کوتاه 
داستانی بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تشکیل 

می دهند.
همچنین داوران فیلم های بلند و کوتاه پویانمایی 
بین الملل ســی و یکمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شــدند.۴ 
داور خارجی و دو داور ایرانــی فیلم های کوتاه و 
بلند پویانمایی بین الملل سی و یکمین جشنواره 

بین المللی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان را 
داوری می کنند.آلنا سیشوا، مدیر برنامه و منتقد، 
جیلز لموناد، تهیــه کننده و کارگــردان هنری 
فستیماژ از فرانســه، جولیا اوکر کارگردان طراح 
و نویسنده انیمیشــن آلمانی، جان لیدز کتوان از 
گرجستان، امید خوش نظر و علی نوری اسکویی 
از ایران هنرمندانی هســتند که فیلم های کوتاه 
 و بلند پویانمایی در بخش بیــن الملل را ارزیابی 

می کنند.

معرفی داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان
نمایشگاه خیریه  فروش آثار جمعی از هنرمندان اصفهان 
با عنوان »ســایه ســپید« با هدف حمایت تحصیلی از 
کودکان بی بضاعت برگزار می شود.امیر رجایی، کیویتور 
این نمایشــگاه گفت: مدت زیادی اســت که کمک به 
کودکان و نوجوانان این مرز و بــوم، دغدغه ذهنی من و 
سایر هنرمندان بوده است و خدا را شاکریم که توانستیم 
با همکاری هنرمندان و تعداد زیادی از دوستان فعال در 
زمینه امور خیریه به ویژه حمایت از کودکان بی بضاعت، 
رویدادی را در آستانه نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی 
مدارس و با هدف حمایت تحصیلی از کودکان بی بضاعت 
برگزار کنیم.وی افزود: برپایی چنین رویدادهایی در جامعه 
امروز ما امری ضروری است و به تنهایی نتیجه مطلوبی 
حاصل نخواهد شــد و به همدلی و همکاری صبورانه و 
صادقانه قشرهای مختلف جامعه نیاز دارد.رجایی تصریح 
کرد: گروه خیریه »نورتاج« که با هدف جلب افراد نیکوکار 
و توانمندســازی کودکان بی بضاعت در امر تحصیل و 
آموزش فعالیت خود را آغاز کرده، برپایی این نمایشگاه را 
برعهده دارد.رجایی با بیان اینکه هنرمندان شرکت کننده 
آثار خود را در قالب مدیوم های مختلفی مانند نقاشــی، 
خوشنویسی، نقاشی خط، نگارگری، عکس و سرامیک ارایه 

کرده اند، ادامه داد: درصد اصلی درآمد حاصل از فروش آثار 
هنرمندان، صرف تهیه و خرید لوازم ضروری تحصیل برای 
کودکان بی بضاعت در سطح استان اصفهان خواهد شد.به 
گزارش ایمنا، نمایشگاه »سایه  ســپید« از تاریخ هفتم 
شهریورماه ساعت ۱۷ در خانه صفوی افتتاح می شود و 
عالقه مندان برای بازدید و خرید از این نمایشگاه می توانند 
تا ۱۴ شهریورماه ساعت ۱۷ تا ۲۱ به خانه صفوی، واقع در 
خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه پطرس و وحید، جنب 

کوچه ۳۱ مراجعه کنند.

»سایه سپید« هنرمندان بر سر کودکان بی بضاعت

نوزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان اصفهان از هفتم تا دهم شهریورماه در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان برگزار می شــود.۷۰ شرکت از 
استان های اصفهان، تهران، قزوین، همدان و آذربایجان شرقی را در قالب بیش از ۴ 
هزار مترمربع گرد هم جمع خواهند شد تا فعالیت ها و خالقیت های خود در حوزه 
کودکان و نوجوانان را در معرض بازدید عمومــی قرار دهند.امکان بازدید از آخرین 
محصوالت و دستاوردهای مرتبط با حوزه کودک و نوجوان شامل اسباب بازی های 

فکری، محصوالت فرهنگی، سرگرمی های علمی و کمک آموزشی، انتشارات کودک 
و نوجوان، کتب کمک آموزشی، وسایل و تجهیزات مرتبط با مدرسه و لوازم التحریر، 
نرم افزارهای آموزشی، تفریحی و بازی های رایانه ای، بانک ها، مراکز درمانی، کلینیک ها 
و مراکز مشاوره، مدارس، مهد کودک ها، مراکز فرهنگی آموزشی علمی و خدماتی 
مرتبط و لوازم و دکوراسیون اتاق کودک و نوجوان در این نمایشگاه ایجاد خواهد شد 

و خانواده ها می توانند بخش زیادی از نیازهای کودکان و نوجوان را در آن پیدا کنند.

خبر

شنیده ها

نوزدهمین نمایشگاه 
کودک و نوجوان در 

اصفهان برپا می شود

نشر دیجیتال، بالی جان یا راه نجات؟
    خألهای قانونی، کپی رایت را به چالش اصلی حوزه کتاب های دیجیتال تبدیل کرده است؛    

گرانی کاغذ و مواد اولیه، همچون سایر حوزه ها، حوزه نشر را تحت 
تاثیر قرار داده و بازار نشــر نیز همچون دیگر بازارها، ملتهب است. 
برخالف بسیاری حوزه های دیگر که راه چاره  مستقیمی برای فائق 
آمدن بر این مشــکالت ندارند، صنعت نشر یک گزینه جایگزین یا 
Parallel Scope کامال عالی دارد: نشر دیجیتال اما نشر دیجیتال، 
به جای اینکه به عنوان راه نجات صنعت نشر دیده شود، هم اکنون 
به بالی جان ناشران تبدیل شده اســت. هنوز، خیلی از زمانی که 
هشــدارهایی جدی درباره خطرات کتاب خوان هــای دیجیتال و 
قراردادهای عجیب و شرایط غیر منصفانه  آنها داده می شد، نگذشته 
است. حاال، به نظر می رسد برخی از کتاب خوان های دیجیتال، برای 
فشار آوردن به ناشرانی که در برابر امضای قراردادهای نامتعارف نشر 
دیجیتال کتاب های محصوالت آنها مقاومت می کنند، با اســتفاده 
یک سری خألقانونی، دست به اقدام غیرمعمول و نامتعارفی زده اند: 
انتشــار کتاب های پرفروش ناشــران با ترجمه  نامشخص در بستر 

دیجیتال. 
قوانین از نویسندگان حمایت نمی کند

به تدریج، هشدارهایی که در سال های گذشته کارشناسان 
این حوزه به آن اشاره می کردند، در حال روی دادن است. بر خالف 
کشورهای دیگر که قوانین سفت و سختی در حوزه حمایت از حقوق 
مولفان و مصنفین دارند و البته اجرا هم می شود، در کشور ما از یک 
طرف چالش های قانونی و حقوقی مانع از حمایت تام و تمام از تولید 
کننده آثار فکری می شود و از طرف دیگر، روند قضائی وقت گیر و پر 
هزینه مانع از اجرای همین قوانین ناقص و ناکافی می شود و یک بستر 
دیجیتال از همین مشکالت و خألهای قانونی، می تواند به سادگی 
استفاده کند و نتیجه  تمام تالش های یک ناشر را به سادگی و یک 

شبه نقش بر آب کند.
همان روزهایی که ناشری که با زحمت، یک کتاب را منتشر می کرد 
و کتاب های تقلبی به بازار راه می یافت، با عدم برخورد مناسب و موثر 

نهادهای مرتبط )از جمله وزارت ارشاد و زیرمجموعه های مرتبط( و 
به خصوص اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، باید منتظر چنین روزی 
و چنین شــرایطی و اتفاقاتی بودیم.اگر محصول فیزیکی تقلبی را 
می شد به سادگی ردگیری و پیگیری کرد، ردگیری و اثبات تخلف در 

این حوزه )دیجیتال( با توجه به 
خألهای قانونی بسیار دشوار 
است. شاید اگر همان موقع با 
کپی های غیرقانونی برخورد 
جدی از ســوی اتحادیه و 
ارشاد صورت می  گرفت، 
امروز، سرمایه دارانی که 
به مدد سرمایه هایی که 

هنوز درباره منبع 

بــل آنها سواالتی مطرح است و توانسته اند سهام  قا
توجه این ابزارهای دیجیتال کتاب خوان را به نام خود کنند و وارد 
این حوزه شده اند، اجازه  چنین کاری را به خود نمی دادند.به هر حال، 

حرمت مسجد را باید پرده دار مسجد حفظ کند. 
در شــرایطی که مسئولین مســتقیمی که باید با تخلفات برخورد 
می کردند، از کنار تخلفات به سادگی گذشتند و اگر هم در مواردی 
برخوردی نشان داده  شــد، به نوعی رفع تکلیف به نظر می رسید و 
تقریبا همیشه مقطعی بود و به زعم شــخص من، بعد نمایشی آن 
پر رنگ تر بود تــا بعد اجرایی، باید منتظــر می ماندیم و می دیدیم 

که این اتفاق روی می دهد.دلیل این سســتی و کاهلی در برخورد 
با متخلفان، هر چیزی می تواند باشد. شــاید خستگی، شاید عدم 
درک صحیح از اتفاق روی داده، شاید این موضوع که سهمی از سود 
کتاب های پرفروش را مسئولینی که باید برخورد می کردند نداشتند، 
شاید به این دلیل که ناشران پرفروشی که 
کتاب هایشــان کپی شــده بود را دشمن 
می پنداشــتند )که بد مصیبتی است، این 
مصیبت دچار شدن به توهم دشمن پنداری 
هر فرد موفق دیگری، به جز من( و شاید به 
هر دلیل دیگری که می دانید و می دانیم، به هر 
حال، برخورد الزم و کافی با آن پدیده صورت 
نگرفت تا آنجا که امروز شاهد هستیم این پدیده 
در صورت جدیدی در فضای دیجیتال در حال 
تکرار اســت.البته، پیگیری موضوع و برخورد با 
این مشکل، در کشوری که مجوزها نقش مهمی 
در ادامه فعالیت یک کار و کســب دارد، خیلی 

دشوار نیست. 
درست است که مجوز ها از یک سو بالی جان کسب و 
کارهای اینترنتی هستند اما در ســوی دیگر، قدرت کنترل چنین 
بی اخالقی هایی را می دهند و کنترل ایــن بی اخالقی ها خیلی هم 
سخت نیست. کافی است اراده اش باشــد، راه بسیار است. اگر با این 
جمله که »اراده« در این کشور هر کاری را در هر زمانی و در هر بازه  
زمانی می تواند انجام بدهد مخالف هستید، بد نیست یادآوری کنم 
با اراده می توان تپه و بیابان را در زمــان کوتاه و باورنکردنی تبدیل 
به پارک کرد . »به راه آوردن« »ابزار دیجیتالی« که ادامه فعالیتش 
)در صورت ادامه  بی اخالقی ها و عدم توجه به عرفیات و قوانین حوزه 
نشر( به زدن یا نزدن یک کلید و هفت کلیک از ۱۳ کلیک ممکن بند 

است، خیلی سخت نیست.

کتاب های دیجیتال و صوتی این روزها در میان کتابخوان ها طرفداران خاص خود را دارد؛ افرادی که به هر  دلیلی  وقت و یا تمایلی برای خریدن و یا خواندن کتاب های مکتوب 
ندارند و ترجیح می دهند در زمان هایی مغتنم با کتاب های دیجیتال از محتوای نوشته های مورد عالقه خود سر در بیاورند؛ اما علی رغم تمام مزایای این کتاب ها  برخی آن را آرتا زاهد

آفتی برای بازار نشر با حال و روزی نه چندان مساعد می دانند. تبدیل تدریجی ادبیات نوشتاری به شنیداری و الکترونیکی در خارج از ایران به عنوان وسیله ای برای حفظ ادبیات کهن سال هاست که دنبال می شود 
و بسیاری از کتاب های تاریخی و قدیمی در کشورهای اروپایی و آمریکا به دیجیتال تبدیل شده اند؛ اما درایران این اقدام هنوز با چالش های فراوانی از جمله کیفیت پایین و غلط های ساختاری همراه است؛ هر چند 
به گفته برخی از فعاالن عرصه نشر، این کتاب ها مزایای زیادی دارد؛  اما چالش های اساسی در حوزه کپی رایت این روزها این حرکت فرهنگی را که می توانست موجب رواج دوباره کتابخوانی در میان ایرانی ها شود 

را با بن بست هایی مواجه کرده است. 
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 ۹ کشور برتر جهان در زمینه سرمایه گذاری IT اعالم شد

پیشنهاد سردبیر:

افزودهشدنقابلیتجدیدبهاسنپچت
اپلیکیشن پیام رسان اسنپ چت قصد دارد قابلیت جدید تصاویر متحرک صدادار را 
به پلتفرم خود بیفزاید.اسنپ چت )snapchat( که یک برنامه پیام رسان به منظور 
ارســال و دریافت تصاویر در پلتفرم گوشی های هوشمند اســت و نخستین بار در 
سپتامبر ۲۰۱۱ میالدی در دســترس عموم کاربران قرار گرفت، حاال اعالم کرده 
که می خواهد به زودی قابلیــت جدیدی را به پلتفرم خود بیفزایــد تا نظر و توجه 
کاربرانش را جلب کند و بدین ترتیب تعداد کاربران و عالقه مندان به این اپلیکیشن 
را افزایــش دهد.تصاویر متحرک )GIF( بــه کاربران این امــکان را می دهد تا از 

اتفاقات جالب توجه و موردنظر 
خود ویدئوهای بسیار کوتاهی 
بسازند؛ اما اسنپ چت با ارائه 
قابلیت و امــکان جدیدی به 
تصاویر متحــرک خود، عامل 
صدا و صوت را نیز افزوده است 
تــا تجربــه لذت بخش تری را 
برای کاربران این اپلیکیشــن 

به ارمغان بیاورد.

حافظه های قابل حمل مانند فلش مموری ها این روزها 
به جزئی جدا نشدنی در امور کاری و روزانه اکثر افراد تبدیل 
شده اند. از روی ضبط ماشین تا حمل اطالعات مهم کاری و 
اداری؛ اما در میان این حجم گسترده و متنوع از این حافظه ها، 

کدام یک مناسب ماست.
ظرفیت

میزان حجم اطالعاتی که شــما مایل به نگهــداری و جابه جایی آن 
هستید، ظرفیت انتخابی شما را مشــخص می کند؛ البته با افزایش 
میزان ظرفیت، قیمت فلش مموری نیز افزایش می یابد. پر استفاده 
ترین ظرفیت های حافظه در حال حاضر برای اکثر افراد، فلش های 
۱6 و 3۲ گیگابایتی هستند. البته ظرفیت های 4، 8 و 64 گیگابایتی 
نیز در بازار فروش دارند. در حال حاضر ظرفیت های بســیار باالتری 

مانند فلش های 5۱۲ گیگابایتی نیز در بازار تولید می شوند.
طراحی ظاهری

اولین چیزی که در هر خرید مقابل خود می بینیم شــکل و طراحی 
ظاهری محصول است. بسته به ســلیقه و نوع کاری که می خواهیم 
انجام دهیم انتخاب ها متفاوت اســت. مثال یک فلش کوچک بیشتر 
درون خودرو و برای پخش موزیک مناسب است؛ اما از نظر جنس بدنه 
همیشه سعی کنید محصولی با بدنه مقاوم خریداری کنید. مقاومت 
در برابر نفوذ آب و ضربه مهم ترین فاکتورهای حفاظتی در این گونه 
فلش هاســت. فلش مموری های جذاب و فانتزی نیز دسته دیگری 
هســتند که خریداران خاص خود را دارند. ایــن محصوالت دارای 
زیبایی و جذابیت ظاهری باالیی هســتند ولی از بدنه ای مستحکم 
 برخورد نیستند. برخی مموری ها دارای چراغ های نشانگر LED نیز
 می باشند، ضمنا برخی دیگر در برابر شــوک و نوسانات برقی مقاوم 

هستند.
سرعت انتقال فایل و نوع رابط

فلش مموری ها دارای انواع مختلف پورت های اتصال هســتند که 
می توان آنها را از نظر پورت به صورت زیر بیان کرد :

   USB Type A : فلــش مموری های معمــول موجود در بازار 
هستند.

  USB Type C : فلش مموری هایــی با پورت جدید USB نوع 
C هســتند که در حال حاضر روی اکثر دستگاه های دیجیتال مانند 
لپ تاپ ها ، گوشی های موبایل و ... به فراوانی دیده می شوند. برای 
استفاده از این نوع رابط باید گوشی یا لپ تاپ شما به این نوع پورت 

مجهز باشد.
  microUSB : فلش هــای دارای پورت میکرو یــو اس بی را 
فلش های OTG نیز می گوینــد که می توانید آنها را مســتقیما به 

 microUSB گوشــی های هوشــمند خــود کــه دارای پــورت
هســتند وصل کنید. این پــورت در حال حاضر روی گوشــی های 
اندرویدی بســیار زیاد اســت؛ اما می توان گفت کــه کم کم جای 
خود را بــه USB Type C خواهد داد. برای اتصــال این نوع فلش، 
 باید گوشــی شــما از قابلیــت USB On-The-Go پشــتیبانی 

کند.
  Lightning : فلش های دارای این نوع پورت مختص اتصال 
به محصوالت اپل هســتند. برخی فلش ها همزمــان دارای دو نوع 
پورت هســتند که این روزهای در بازار به محبوبیت زیادی رسیده 
اند و می توانید برای راحتی خود اقدام به خرید آن ها کنید. اما بحث 
سرعت انتقال فایل ها به نوع استاندار استفاده شده در آن بر می گردد 
 USB 3.1 و USB 1 ، USB 2 ، USB 3 که شامل استاندارهای
هستند و مشخصا ورژن های باالتر سرعت باالتری دارند. البته دستگاه 
شما نیز باید از این استاندارها پشتبانی کند تا بتوانید سرعت ایده آل 

را به دست آورید. 

برندهای مطرح بازار 
توجه به برند و تولید کننده محصول یکی از نکات مهم در خرید هر 
نوع دستگاهی اســت. در بازار فلش مموری ها نیز با انبوهی از تولید 
کنندگان بزرگ و کوچک روبه رو هســتیم. همیشــه سعی کنید از 
برندهایی خرید کنید که کیفیت آن برای شما شناخته شده است. از 
 PNY، RAGE معروف ترین تولید کنندگان این حوزه می توان به
 ،ADATA ،Kingston ،Centon ،Corsair ،Transcend

SanDisk ، Silicon Power، Apacer، و ... اشاره کرد.
نکته پایانی

مشخص است که برای خرید یک فلش مموری با مشخصات ایده آل 
در زمینه ظرفیت، سرعت انتقال فایل، تکنولوژی ساخت جدیدتر و 
نوع پورت و رابط آن باید هزینه ای به مراتب بیشــتر پرداخت کنید. 
سعی کنید فلشی با ظرفیتی مناسب و سرعت انتقال فایل باال انتخاب 
کنید و ســازگاری آن با پورت های موجود روی محصول خود را نیز 

حتما بررسی کنید. 

اخبار 

بازیآنالینمخوفmomo،بازهمفاجعهآفرید!
بازی آنالین momo که به تازگی از طریق پیام رسان واتس اپ فراگیر شده است این 
بار در هندوستان حادثه ساز شد.مرگ یک نوجوان دیگر که جسدش در حالی که خود 
را حلق آویز کرده بود پیدا و با بازی آنالین »momo« مرتبط دانسته شده است. جسد 
»مانیش سارکی« 18 ســاله در یک انبار محل نگهداری علوفه چهارپایان در منطقه 
»کورسئونگ« هندوستان پیدا شــد. روی دیوار محل خودکشی این نوجوان کلمات 
عجیبی مانند »شیاطین یک چشم« و »روشن فکران« که با خطی ناخوانا نوشته شده 
بودند دیده شد.بنا به گزارش پلیس محلی هندوستان، پسرعموی قربانی او را در حال 
بازی با momo دیده بود. »آرجون گاتانی« در گفت وگو با تایمز هندوســتان گفت 
: » این بازی موجب خودکشی پسر عمویم شــد.« مادر قربانی»چاندرا چارکی«  به 
این روزنامه گفت : » پسرم بســیار صادق، پرتالش و بیگناه بود. او از بازی های آنالین 
استفاده می کرد. من شدیدا بر این باورم که بازی آنالین momo موجب مرگ پسرم 
شده اســت.« این بازی مرگبار از طریق واتس اپ فراگیر شده است. نخست شماره 
تماسی ناشناس کاربران را به چالش دعوت می کند تا به momo پیامی ارسال کنند. 
پس از ارسال پیام از سوی کاربران آنها تصاویر ترسناک و پیام خشونت آمیز را دریافت 
می کنند که در صورت تمرد از دســتورات، تهدیداتی برای آنها ارسال می شود. این 
تهدیدات شامل افشای اطالعات اکانت واتس آپ کاربر و یا عکس های خصوصی وی و 

یا هشدار دریافت لعن و نفرین از طرف کاربر مزاحم است.

گوگلپلیحجماپلیکیشنهارادرصفحهنشانمیدهد
گوگل به تازگی یک تغییر کوچک اما موثر را در فروشــگاه گوگل پلی ایجاد کرده 
است؛ به واســطه این تغییر شــما می توانید در صفحه اصلی و بدون وارد شدن به 
صفحه مخصوص هر اپلیکیشــن، حجم آن را مشــاهده کنید. بدین ترتیب از حاال 
می توانید صفحه اصلی Google Play را در جست وجوی بازی یا برنامه اندرویدی 
مورد نظر خود بــاال و پایین کنیــد و در عین حال ببینید که هر اپلیکیشــن چند 

مگابایت )یا گیگابایت( از فضای حافظه داخلی دســتگاه تان را اشــغال 
می کند.این ویژگی ســاده اما کاربردی، نه تنها به شما کمک 

می کند که موقع جست وجو در گوگل پلی، از تلف 
شدن وقت تان جلوگیری کنید، بلکه باعث 

می شود کاربران بازی های بیشتری 
را نیز دانلود و تجربــه کنند؛ به 
هر حال وقتی یک بــازی فقط 
5۰ مگابایت حجــم دارد، دانلود 

و نصب آن هیچ دردســری برای کاربر 
نخواهد داشت.

کاربراناینترنتدرچینازمرز۸۰۰میلیوننفرگذاشت
چین به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشــورهای جهان رکورد بی ســابقه ای را 
در زمینه استفاده از اینترنت به ثبت رسانده اســت.تعداد کاربران اینترنت در این 
کشور از مرز 8۰۰ میلیون نفر گذشته است. علت این مسئله توسعه بی سابقه کسب 
و کارهای اینترنتی در چین اســت.امروزه مردم چین به دالیل مختلفی مجبور به 
استفاده از اینترنت هستند که از جمله آنها می توان به انجام پرداخت های موبایلی، 
دسترسی به خدمات مختلف با استفاده از اپلیکیشــن های همراه و... اشاره کرد.بر 
اساس گزارش مرکز اطالعات شــبکه اینترنت در چین ، تعداد کاربران اینترنت در 
این کشور در ماه ژوئن از مرز 8۰۲ میلیون نفر گذشــت.همین آمار نشان می دهد 
۹8.3 درصد از کاربران اینترنت در چین از تلفن همراه برای اتصال به دنیای مجازی 
استفاده می کنند و گوشی های هوشــمند ابزار غالب برای متصل شدن به اینترنت 
هستند. کشور چین هم اکنون ۱.4 میلیارد نفر جمعیت دارد و بنابراین 5۷.۷ درصد 
از ساکنان این کشور از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین ضریب نفوذ اینترنت در 
چین هنوز پایین است و از هر 5 نفر چینی هنوز ۲ نفر از اینترنت استفاده نمی کنند.

خرید آنالین و پرداخت موبایلی دو فعالیت مهم و اصلی مرتبط با اینترنت هستند که 
۷۱ درصد از کاربران اینترنت در چین این کارها را انجام می دهند. از هر سه چینی 
یک نفر از اینترنت برای کرایه خودرو یا دوچرخه استفاده می کند. از هر پنج چینی 

نیز یک نفر از اینترنت برای مدیریت امور مالی خود بهره می گیرد.

  عکس روز

در محیط های شلوغ با خیال راحت با موبایل حرف بزنید
اخیرا دستگاهی ساخته شــده که جلوی دهان فرد قرار می گیرد و به او کمک می کند در 

محیط های شلوغ بدون منتشر شدن صدایش با موبایل صحبت کند.

خبر

تجهیز تلویزیون های هوشمند 
ال جی به دستیار صوتی گوگل

شــرکت کــره ای ال جی اعــالم کرده اســت که نســل آتی 
تلویزیون های هوشمندش از این پس به دستیار صوتی هوشمند 
گوگل اسیســتنت مجهز خواهند شــد.یکی از قدرتمندترین 
و بهترین دســتیارهای صوتــی در جهان گوگل اسیســتنت 
)Google Assistant( بوده اســت که با وجود آن، کاربران 
قادر هستند در کنار گوشی هوشمند خود از سایر دستگاه های 
هوشمند خود نیز اســتفاده کرده و با بهره گیری از دستورهای 
صوتی، به انجــام کارهای موردنظر خود برسند.پشــتیبانی از 
دستیار گوگل اسیستنت به کاربران این امکان را می دهد تا از 

راه دور بتوانند به اجرای فعالیت های خود بپردازند.

ساعت هوشمند جدید سامسونگ؛ 
ابزاری نوین در سنجش سالمت کاربران

 Samsung«ساعت هوشمند جدید شــرکت سامسونگ با نام
Galaxy Watch« عالوه بر ردیابی سالمت افراد از قدرت شارژ 
باال نیز بهره می برد، به گونه ای که کاربران می توانند چندین روز 
بدون شارژ، از آن اســتفاده کنند. محصول جدید سامسونگ از 
سیستم عامل» Tizen OS«  پشتیبانی می کند و صفحه نمایش 
آن حالت چرخشی دارد. سیســتم عامل Tizen OS اکنون در 
نسخه چهارم خود به ســر می برد و به نظر می رسد سامسونگ 
همچنان قصد تولید نسخه های جدیدتر این سیستم عامل را دارد.

ساعت هوشمند»Gear S۳ Frontier«سامسونگ که دو سال 
پیش عرضه آن آغاز شد نیز در نوع خود بی نظیر است، اما هنگامی 
که برای ردیابی تمامی فعالیت های روزانه افراد مورد استفاده قرار 
می گیرد، شارژ آن تمام شده و یک نقطه ضعف برای این محصول 
محسوب می شود. در ســاخت Galaxy Watch جدید، فوالد 
ضد زنگ و پالستیک بســیار با کیفیت به کار رفته و طراحی آن 
بی نظیر است. صفحه نمایش ساعت نیز با سلیقه طراحی شده و 
در مقایسه با ساعت Gear S3 شیشه کمتری در قسمت عقب 

آن استفاده شده است.

امکان نمایش اندازه گیری 
آنالین تشعشعات فراهم شد 

وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکان نمایش اندازه گیری آنالین 
تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشــت: یکی از وظایف 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی، اندازه گیری 
سطح تجمعی تشعشعات رادیویی در کشــور است تا نظارت 
دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد.وی با درج هشتگ 
شفاف ســازی تاکید کرد: همانطور که قول داده بودم، سامانه 
برخط )آنالین( نمایش این اندازه گیــری ها، در هفته دولت 
توسط ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رونمایی 

خواهد شد.

۹کشوربرترجهاندرزمینهسرمایهگذاریITاعالمشد
بر اساس بررسی های یک انجمن مرتبط با شرکت های نرم افزاری، کشورهای برتر جهان در 
زمینه سرمایه گذاری آی تی معرفی شدند.این انجمن رقم دقیق سرمایه گذاری آی تی در 
دیگر کشورها را اعالم نکرده؛ اما از افزایش 4.5 درصدی سرمایه گذاری در حوزه نرم افزار، 
سخت افزار و خدمات آی تی در این کشور در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.انجمن شرکت های 
نرم افزاری کشور برزیل، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا، هند 
و برزیل را به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر جذب سرمایه گذاری در حوزه آی تی 
اعالم کرده است.بر همین اساس برزیل توانسته سرمایه ای بالغ بر 38 میلیارد دالر را در حوزه 
آی تی جذب کند که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است. صرف هزینه محلی در 

حوزه آی ای در برزیل در سال ۲۰۱8 حدود 5.8 درصد افزایش یافته 
که عامل اصلی این افزایش تمایل کسب و کارهای مختلف به استفاده 

از فرآیندهای فناوری اطالعات است.

 هر آنچه برای خرید فلش مموری  باید بدانیم
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 افتتاح ۱۲ پروژه برق رسانی
 در گلپایگان

مدیر امور بــرق گلپایگان گفت:  گلپایگان
همزمان با هفتــه دولت ۱۲ پروژه برق رســانی در 
گلپایگان به بهره برداری می رسد.شاپور حدادی پور 
اظهار کرد: در هفته دولت ۱۲ پروژه برق رســانی با 
صرف اعتباری بالغ بر یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان افتتاح و به بهره برداری می رسد.وی افزود: در 
سال جاری تبدیل شــبکه به کابل خودنگهدار در 
محدوده شهر گلپایگان به طول ۳۸ کیلومتر با اعتبار 
یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان و احداث شــبکه 
رینگ بلوار مادر با اعتباری بالغ بر ۸۹ میلیون تومان 
انجام شده است. وی با بیان این که تبدیل شبکه به 
کابل در شــهر گوگد ۷۰ میلیون تومــان هزینه در 
برداشته اســت، افزود: جهت برق رســانی به پارک 
شادی شهرک الوند اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیون تومان 
هزینه شده است.وی افزود: برای بهسازی شبکه فشار 
ضعیف روســتای اســفرنجان ۵۹ میلیون تومان، 
بهسازی شبکه پست روستای قرغن با اعتباری بالغ 
بر ۵۲ میلیون تومان، بهســازی شبکه فشار ضعیف 
روستای دم آســمان ۴۹ میلیون تومان و روستای 

کلوچان چهار میلیون تومان هزینه شده است.

 طرح ملی کاهش طالق
 در شهرضا اجرا می شود

عضو شورای اسالمی شهر شهرضا  شهرضا
با بیان اینکه فرمانداری باید ســند نشاط اجتماعی 
شهرستان شــهرضا را تهیه کند، گفت: طرح ملی 
کاهش و کنترل طالق در شهرستان شهرضا اجرایی 
می شود.آرزو قوامی اظهار داشــت: فرمانداری باید 
سند نشاط اجتماعی شهرستان شهرضا را تهیه کند 
که در این راســتا یک فرصت یک ماهــه داریم تا با 
همکاری دستگاه های مرتبط شاخص های راهبردی 
نشاط اجتماعی و فرهنگی شهرســتان شهرضا را 
جمع بندی کنیم.وی تصریح کرد: یکی از اولویت های 
مهم در زمینه کاهش آســیب طالق که با همکاری 
دادگستری، بهزیســتی و سایر دستگاه های مرتبط 
انجام می شود پیگیری و بررسی پرونده های طالق 

شکل گرفته در مراجع قضائی است.

غبارروبی و عطر افشانی گلزار 
شهدای فالورجان

به گــزارش روابط عمومی  فالورجان
شهرداری فالورجان، طبق سنت حسنه مراسم 
غبارروبــی و عطــر افشــانی گلزار شــهدای 
شهرستان فالورجان، به مناسبت هفته دولت، 
گرامیداشــت شــهیدان رجایی و باهنر و روز 
کارمند، با حضور کارمندان، کارکنان و جمعی 
از مســئولین فرمانداری و شــهرداری و دیگر 

ادارات شهرستان برگزارشد.

عکس روز

خبر

طرحملیکاهشطالقدرشهرضااجرامیشود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

درروزهای هشتم و نهم شهریورماه 
برگزارخواهد شد؛ 

»باغبادران« میزبان اولین 
جشنواره گردو و بادام 

اولین جشنواره گردو و بادام  لنجان
ایران طی روزهای هشــتم و نهم شهریورماه در 
شهرســتان لنجــان، بخش باغبهادران، شــهر 

باغبادران برگزارخواهد شد.
درراستای حمایت ازفرهنگ گردشگری روستایی، 
آشنایی و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و 
باغی شهرستان لنجان، نخستین جشنواره گردو و 
بادام ایران در بخش باغبهادران برگزارخواهد شد. 
در این همایش که با حمایت فرمانداری لنجان و 
شهرداری باغبادران برگزارمی شود، محصوالت 
روستایی از قبیل گردو، بادام، عسل، پولک و نبات 
و غذاهای محلی به صورت مستقیم عرضه خواهد 
شد.  همچنین اجرای برنامه های شاد و تفریحی 
ازدیگرمحورهای ایــن همایش بوده که درمحل 
پارک ساحلی شهر باغبادران برقرار است. گفتنی 
است؛ مرکز مشاوره کارآفرینی »لیان« اجرای این 
مراسم را برعهده دارد. این مرکز پیش از این تجربه 
اجرای طرح های توانمند سازی بانوان، طرح های 
تخصصی توسعه روستایی با محوریت کارآفرینی 
و اشتغال و پروژه های مشاوره سرمایه گذاری را 

داشته است.

بافت فرسوده شهری از جمله نقصان هایی در 
هر شهر است که از یک دهه قبل و با اخطارهای 
مکرر کارشناسان شهرسازی در سراسر کشور 
تمهیداتی برای آن صورت گرفت. شهرضا نیز با 
توجه به قدمت شهری دارای بخش گسترده ای 

از بافت فرسوده است. 
بخش اعظم بافت تاریخي شــهر ) محدوده واقع در 
حـصار تـاریخي تخریـب شـده ( کـه در حـدود ۱۳۸ 
هکتـــار وسعت دارد، ویژگی بارز این بافت فرسوده 
این است که عمدتا فاقد ویژگي هاي اصیل و تاریخي 
پیشین است و ساخت و ســازهاي شهري و تعریض 
معابر، گـسیختگي وعدم انسجام بافت این قسمت ها از 
شهر را در پي داشته است. به همین دلیل لزوم نوسازی 
بافت فرسوده و قدیمی شــهرضا ضروری به نظر می 
رسد حاال و البته با تاخیرهای فراوان باالخره خبری 
از تخصیص اعتبار به این امر مهم در این شهرســتان 
منتشــر شــد. در همین رابطه معاون شهرســازی 
شهرداری شهرضا از اتخاذ تمهیداتی همچون تخفیف 
۷۰ درصدی از سوی شــهرداری، برای نوسازی بافت 
فرسوده شهری خبر داد.غالمحسین جعفری در جلسه 
کارگروه فرهنگی اجتماعی این شهرســتان، با بیان 
اینکه در سالیان اخیر رویکرد مناسبی برای نوسازی 
و احیای بافت فرســوده اتخاذ شده است، اظهار کرد: 
ساماندهی ســکونتگاه های غیررسمی شهری، یکی 
از مهم ترین ضرورت ها در جهت ارائه خدمات بهینه 

به همه شــهروندان است.
وی تاکید کرد: الزم است 
مسئوالن رویکردی مبتنی 
بر ارزش مــداری و احترام 
به اینگونه ســکونتگاه ها 
و ســاکنان آنها داشــته 
باشــند.معاون شهرسازی 
شهرداری شهرضا از تصویب 

طرح مطالعاتی ســتاد بازآفرینی شــهرضا در ستاد 
بازآفرینی اســتان خبر داد و افزود: محالت »حکیم 
قشقایی«، »طالقانی«، »اسالم آباد«، »خمینی آباد«، 

»حســین آباد« و »پانصد 
دســتگاه«، محالت هدف 
در بازآفرینــی شــهری 
شهرضا هســتند.جعفری 
ادامــه داد: در حال حاضر 
۲۶۳ هکتــار از مجموع دو 
هزار و ۷۰۰ هکتار محدوده 
قانونــی شــهر شــهرضا، 
جزو سکونتگاه های غیررسمی و نیازمند ساماندهی 
است، این در حالی اســت که این مناطق ۲۶ هزار نفر 
از جمعیت شــهری را نیز در خود جــای داده اند.وی 

درخصوص پروژه های توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی این شهر، تصریح کرد: احداث زمین چمن 
مصنوعی در محله اســالم آباد، در زمینی به مساحت 
هزار متر و با اختصــاص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون 
تومان از جمله این طرح هاســت.معاون شهرســازی 
شهرداری شهرضا با اشــاره به اجرای طرح آزادسازی 
و آسفالت بلوار »حکیم قشقایی« به طول هزار و ۳۰۰ 
متر و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیــون تومان، اظهار 
کرد: مهم ترین هدف شهرداری از اجرای پروژه های 
عمرانی و خدماتی در این مناطق، توســعه عدالت در 
برخورداری از امکانات شــهری، کاستن از معضالت 
ترافیکی و جلوگیری از مهاجرت به هسته مرکزی شهر 
اســت.جعفری از اتخاذ تمهیداتی همچون تخفیف 
۷۰ درصدی از سوی شــهرداری، برای نوسازی بافت 
فرسوده شــهری خبر داد و تصریح کرد: از پروژه های 
مهم شــهرداری در نوســازی بافت فرسوده شهری، 
آزادســازی و احداث خیابان »برج عســگر« به طول 
۵۲۴ متر و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان بوده 
است.وی اضافه کرد: عملیات تملک و آزادسازی برای 
احداث خیابان »سردار کشوری« به طول ۵۱۰ متر، 
با اختصاص اعتبار اولیه یــک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان آغاز شده اســت.معاون شهرسازی شهرداری 
شهرضا با بیان اینکه شهرداری تاکنون ۸۴۰ میلیون 
تومان در عوارض صدور پروانه ســاختمانی نوسازی 
بافت فرسوده تخفیف داده است، اظهار کرد: بخشی از 
این مبلغ از سوی وزارت راه و شهرسازی در قالب اوراق 

خزانه، به حساب شهرداری واریز شده است.

بافتقدیمیشهرضا،نونوارمیشود

دهیار ابیانه گفت: حضور گردشگران خارجی به  نطنز
ابیانه نسبت به پنج ماه سال گذشــته، ۱۴درصد کاهش آمار را 
نشــان می دهد.محمد عادلی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون تعداد ۱۵ هزار و ۷۸۱ گردشگر خارجی از روستای ابیانه 

بازدید کردند.
وی گفت: در مردادماه امسال تعداد یک هزار و ۸۷۹ نفر گردشگر 
خارجی از روســتای تاریخی ابیانه بازدید کردند، که بیشــترین 

جمعیت گردشگر از کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان بودند.دهیار 
ابیانه افزود: تعداد حضور گردشگران خارجی به ابیانه در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل )مردادماه( ۲۰ درصد و نسبت به پنج ماه 
از سال گذشته ۱۴درصد کاهش آمار را نشان می دهد.وی با بیان 
اینکه در اکثر بناهای تاریخی دنیا زندگی جریان ندارد، خاطرنشان 
کــرد: از موضوعات قابل توجــه بازدیدکننــدگان ادامه زندگی 

مردمان این منطقه در بافت تاریخی با قدمت طوالنی است.

به گزارش ایمنا؛ روستای ابیانه دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی 
زیادی است که در طول سال گردشگران زیادی را به خود جلب 

می کند.
 این روستای تاریخی در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز در 
دامنه کوه کرکس جزو کهن ترین روستاهای کشور از نظر معماری 
سنتی است که آثار و ابنیه ای از دوران هخامنشیان تا قاجاریه را 

در خود جای داده است.

کاهش ۱۴ درصدی گردشگران خارجی به ابیانه

   تخفیفات 70درصدی شهرداری برای بازسازی بافت فرسوده؛  

ساماندهی سکونتگاه های 
غیررسمی شهری، یکی از مهم ترین 

ضرورت ها در جهت ارائه خدمات 
بهینه به همه شهروندان است

سمانه زاغی نژاد

ابالغ راي
6/53 کالسه پرونده 177/97 شماره دادنامه: 253-97/2/31 خواهان: ابوالفضل حاجي 
حيدري به نشاني خميني شــهر خ رجايي کوچه مالکي پالک 47 با وکالت مريم مشتاقي 
به نشاني خميني شــهر خ بوعلي جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلي واحد 13، 
خواندگان: 1- غالمرضا کاوه 2- عشرت خاني هر دو به نشاني مجهول المکان، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ 
نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راي مي نمايد: راي قاضي شورا:  در خصوص دعوي آقايان ابوالفضل حاج حيدري با وکالت 
مريم مشتاقي به طرفيت غالمرضا کاوه و عشرت خاني به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
ســند اتومبيل 206 پالک 996 ن 63- ايران 43 با توجه به خواسته خواهان و مبايعه نامه 
مورد اســتناد خواهان و با توجه به اينکه کارت اتومبيل و بيمه نامه در يد خواهان بوده و با 
توجه به اينکه با استعالم بعمل آمده از راهور اتومبيل موصوف بنام خانم عشرت خاني بوده 
و با توجه به اينکه خواندگان عليرغم ابالغ قانوني هيچ گونه دفاعي در قبال خواسته خواهان 
بعمل نياورده اند علي هذا دعوي خواهان وارد تشخيص شورا مستندا به ماده 220 قانون 
مدني خوانده رديف دوم را به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبيل موصوف 
به نام خواهان محکوم می نمايد و نظربه اينکه دعوی متوجه خوانده ديگر نمی باشد شورا 
قرار رد دعوی خواهان در اين قسمت صادر می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومی خمينی شهر است. م الف:232908 شعبه اول شوراي 

حل اختالف خميني شهر )284 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000212 آگهــی:  شــماره   6 /76
139604002004000580 آگهی مزايده پرونده اجرايی کالسه: 9602194 مقدار 5431 
سهم مشاع از 10862 سهم مشــاع از 4500000 سهم ششدانگ قطعه زمين پالک 109 
اصلی بخش 20 ثبت اصفهان به آدرس: جاده قديم زيار- بعد از روستا گار- مقابل روستای 
زغمار که سند مالکيت آن در صفحات 34 و 440 دفتر 50 امالک به شماره ثبتی 10651 و 
10653 و با شماره چاپی 205853 و 091429 ثبت و صادر شده است ملکی خانم شمسی 
رحيمی با حدود: شمااًل: در امتداد کی ازيران محدود اســت به اراضی صاحبدران 109/1 
شــرقًا: در امتداد کی ازيران و در امتداد الوار معروف به کی ورزنه محدود است به اراضی 
شيدان نامبرده جنوباً: اول در امتداد مادی رودانی محدود است به اراضی شيدان سه و اراضی 
هرمز آباد پنج و اراضی کبوتر آباد يک ) قسمت اول قسمتی از غرب مجاور و قسمت سوم 
قسمتی از شرق مجاور است( غربًا: اول در امتداد جوی اشتراکی بين مورد ثبت و کبوترآباد 
دوم در امتداد خط مستقيم مفروض سوم در چهار قسمت در امتداد جوی مورد ثبت هر شش 
قسمت محدود است به اراضی کبوتر آباد يک )پنج قســمت اخير شمال مجاور است( که 
طبق نظر کارشناس رسمی مقدار 10862 سهم مشاع از 4500000 سهم ششدانگ پالک 
فوق بصورت سه قطعه زمين مشتمل بر يک قطعه زمين محل احداث سوله و دو قطعه زمين 
زراعی هر سه متصل به هم می باشد. قطعه يک به مساحت حدود 5000 مترمربع بصورت 
يک قطعه زمين محصور با ديوارهای بلوک ســيمانی به ارتفاع 2/5 متر که قسمتی از اين 
قطعه تحت کشت غله که از طريق چاه موجود در اين اراضی مشروب می گردد. قطعه دو 
به مساحت حدود 5000 متر مربع که پيرامون آن دو رديف بلوک سيمانی احداث شده سطح 
اين قطعه زمين غرس اشجار يک تا سه ساله با آبياری قطره ای که ازطريق چاه موجود در 
اين اراضی مشروب می گردد. زمين محل ساخت ســوله به مساحت حدود 800 متر مربع 
می باشد.مورد وثيقه برابر مقدار 5431 سهم مشاع از 10862 سهم سه قطعه زمين موصوف 
می باشــد که با توجه به مساحت سه قطعه زمين موصوف هر ســهم مشاع برابر يک متر 
 مربع و مقدار 5431 سهم مشاع معادل 5431 مترمربع است و سوله مربوطه بابعاد تقريبی

10 * 35 با شيب يکطرفه سقف که ارتفاع در قســمت پايين در حدود 6 متر و در قسمت 
باالتر حدود 7 متر می باشد اسکلت سوله شامل ديوارهای باربر با شناژهای قائم و سقف ها 
از خرپای فلزی از قوطی 12 و 14 به تعداد 6 دهانه و پوشش سقف از پشم شيشه فويل دار 
آلومينيومی و توری مرغی پوشش نمای خارجی سيمان طوسی و پوشش داخلی ديوارها از 
سيمان سفيد و کفسازی سيمانی. درب ورودی به سوله در قسمت غربی از نوع فلزی است. 
در سمت شمال شرقی سوله به ابعاد حدود 5*11، بصورت مرغداری استفاده شده است ودر 
قسمت شرقی سوله در طبقه فوقانی سوله بعنوان استراحتگاه بهره برداری شده است. در 
بدنه های شمالی و جنوبی سوله در هر وجه 6 عدد پنجره فلزی تعبيه شده است. در سمت 
جنوب سقف سوله دارای حدود يک متر کنسول می باشد. ســوله دارای انشعاب برق سه 
فاز بوده و در زمين مجاور آن اســتخر آب موجود می باشد ضمن آنکه در زمان کارشناسی 
سوله بصورت متروکه بوده و تحت بهره برداری نمی باشد. شايان ذکر است اراضی اطراف 
محل استقرار سوله بصورت کشاورزی و يا در حال ساخت ويال می باشد و طبق سند رهنی 

شماره 55103-1394/07/25 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 97 اصفهان در 
رهن خانم نرگس مختاری واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار ملک دارای بيمه نمی باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 1397/06/24 در اداره اجرای  اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای الهور سمت چپ به مزايده گذارده 
می شود. مزايده ازمبلغ پايه 3/258/600/000ريال و 950/000/000 ريال شروع و به هر 
کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن 
آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1397/06/06 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده 
به روز بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده مبلغ پايه مزايده طی 
چک تضمين شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزايده بايد کل 
مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نمايد.  م الف:232981 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)827 کلمه، 

8 کادر(
تبصره 3 ماده 120 آئین نامه 

6/77 شماره صادره: 1397/42/516138- 1397/6/3 نظر به اينکه آقای علی يار نفری 
برابر نامه وارده به شــماره 1397217220024013830 مورخ 1397/05/04 درخواست 
صدور سند مالکيت ســهم االرث خود از پالک ثبتی 5000/2520 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان متعلق به مورث وی، مرحوم نقدعلی نفری را نموده و اعالم می دارد ســند مزبور 
ذيل صفحه 508 دفتر 623 به شماره ثبت 115947 و شماره چاپی 451753 به ميزان يک 
دانگ و نيم مشاع از ششدانگ طبق سند انتقال 1112787 مورخ 1361/05/25 دفترخانه 4 
اصفهان به نام نقدعلی نفری ثبت، صادر و تسليم گرديده و سند مالکيت مذکور نزد رسول 
نفری، احد از وراث می باشد لذا به موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدوا 
به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مــدت ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه و عدم مراجعه و 
تحويل سند مالکيت به اين منطقه ثبتی، مراتب يکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و يا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکيت دارد 
به اين اداره ارائه و يا نسبت به تحويل سند مالکيت مذکور اقدام نمايد در غير اين صورت پس 
از پايان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکيت وراث طبق 
مقررات صادر و سند مالکيت اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 233220 

قويدل رئيس ثبت منطقه جنوب اصفهان )223 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

6/78 شــماره صادره: 1397/42/513920- 1397/5/22 نظر به اينکه ســند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 95 فرعی از 3141 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان دفتر که 
در صفحه 184 دفتر 253 به شماره ثبت 33012 تحت شماره چاپی برگی 619802 د 91 
به نام آقای اسداله بهرامی فر  ثبت و صادر و تسليم گرديده اســت سپس نامبرده  با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده به شماره 139721702024014903 مورخ 1397/05/13 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره به شماره يکتا 
13972157023000403 و شماره رمز تصديق 392010 مورخ 1397/05/13 به گواهی 
دفترخانه 71 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت سرقت مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 232814 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

6/79 شماره درخواست: 9710460364900033 شماره پرونده: 9709980364900160 
شماره بايگانی شعبه: 970164  آگهی ابالغ به آقايان اميررضا شهرآزاد فرزند عليرضا و سيد 
علی جليلی فرزند سيد عباس وشايان نوری فرزند اسمعلی به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
به مبلغ تقريبی 39/738/442 ريال طرف اين دادســرا در پرونده کالسه 970164 د  30 

تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن نگرديده 
بدينوسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرســی کيفری مراتب  به نامبردگان ابالغ تا 
ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از يک ماه از تاريخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ) اصفهان بلوار آتشگاه روبروی پمپ بنزين بهار نبش 
کوچه برليان ساختمان برليان(  م الف: 231112 شعبه 30 دادياری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 2(  )141 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/80 نظر به اينکه آقای حميد رضايی چرمهينی فرزند اميرقلی به اتهام ايراد صدمه بدنی 
عمدی، حسب شــکايت خانم طيبه امينی فرزند حجت اله، از طرف اين دادسرا در پرونده 
کالسه 96/180199/117 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگرديده است بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی کيفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادياری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از يک ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گرديد.  م الف: 231111 
 شــعبه 29 دادياری مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان  )114 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

پرونــده:  شــماره   9710460364600011 درخواســت:  شــماره    6 /81
9609980364600183 شــماره بايگانــی شــعبه: 960189 بدينوســيله اعالم رضا 
دســتچی به اتهام توهين مجهول المکان به اين دادياری به شماره 960189 د 27 ثبت 
گرديده اســت که از مشــتکی عنه ظرف يک ماه از تاريخ نشــر آگهی جهت رسيدگی 
دعوت به حضور می شــود و با تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســی کيفری اين آگهی 
به منزله ابــالغ در يکی ازروزنامــه های کثيراالنتشــار محلی برای يــک نوبت درج و 
در صورت عدم حضــور در اين شــعبه اتخاذ تصميــم خواهد نمــود.)آدرس: اصفهان 
 بلوار آتشــگاه روبــروی پممــپ  بنزين بهار نبــش کوچه برليــان ســاختمان برليان(  
 م الف: 231124 شعبه 27 دادياری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

) مجتمع 2(  )110 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/82  شماره درخواست: 9710460362000009 شماره پرونده: 9609980362000776 
شــماره بايگانی شــعبه: 960790 نظر به اينکه آقای علی اصغر برومنــد نيا فرزند علی 
اکبر به اتهــام مزاحمت تلفنی و توهين از طريق ارســال پيامک موضوع شــکايت علی 
حيدری ســهلوانی فرزند رضا فرزند احمد از طرف اين دادسرا در پرونده کالسه 960790 
د 1 تحــت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واســطه مجهــول المکان بــودن امکان 
پذير نبوده اســت بدين وســيله در جهت اجرای ماده 174 قانون آئين دادرســی کيفری 
مراتب در يکــی از جرايد کثيراالنتشــار درج تا متهم ظرف مهلت يک ماه از زمان نشــر 
آگهی در شــعبه اول دادياری دادســرای عمومــی و انقالب اصفهان جهت رســيدگی 
به اتهام مذکور حاضــر گردند در صــورت عدم حضــور در مهلت مقرر وفــق مقررات 
 قانونی اتخاذ تصميم می گــردد. )آدرس: اصفهان ابتدای خ اشــرفی اصفهانی)کهندژ((  
 م الف: 231125 شــعبه 1 دادياری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

) مجتمع 4(  )143 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/83  شماره درخواست: 9710460358600012 شماره پرونده: 9409980358600323 
شماره بايگانی شــعبه: 940328 نظر به اينکه آقای کريم حيدری فرزند عشقعلی دارای 
کدملی 1375729179 به اتهــام معرفی کردن مال غير به عوض مــال خود،  در پرونده 
کالسه 940328 ب 7 موضوع شکايت عليرضا علی بگی و خانم جنت آقايی، از طرف اين 
بازپرسی  تحت تعقيب هستند و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ايشان 
ممکن نگرديده است بدين وســيله در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب بــه نامبرده ابالغ  تا ظرف مهلت يک ماه از تاريخ 
انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع 
در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد 
 آمد. م الف: 231126 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

) مجتمع 4(  )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نظریه کارشناسی

6/84  شماره ابالغنامه: 9710106793302458 شماره پرونده: 9709986793300225 
شماره بايگانی شعبه: 970229 شماره: 742 -97/5/17 عطف به ابالغ صادره در پرونده 

کالسه 970229 آن شعبه محترم موضوع دعوی خانم سونا کريم زاده به طرفيت خانم بدری 
سمک  )مادربزرگ کودک( به خواســته نفقه معوقه فرزند مشترک با آقای عماد سواری، 
اينجانب کارشــناس منتخب در وقت مقرر در دفتر دادگاه حاضر و پس از مطالعه پرونده با 
خواهان در خصوص نفقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت )الزم به ذکر است جهت مذاکره 
با زوج با شماره همراه 09369760446 تماس گرفته تا در اين خصوص مذاکره شود ولی 
نامبرده اظهار نمودند پرداخت نفقه ديانا سواری برعهده ايشان نيست و مادرشان متقبل شده 
اند و زمانی که اينجانب درخواست شماره تماس خانم بدری سمک را جهت بحث و مذاکره 
 نمودم بيان داشتند که شماره تماس از مادرشــان ندارند( که نتايج آن بشرح ذيل گزارش 
می گردد: گزارش کارشناسی: با در نظر گرفتن شرايط زندگی کودک ديانا سواری و شرايط 
تورم و در نظر گرفتن هزينه ها و وضع مالی خوانده و جميع جهات موثر در پرداخت نفقه از 
تاريخ 96/8/20 لغايت 97/5/31 به شرح ذيل برآورد می گردد: زوجه: 1- ديانا سواری، شرح 
و مشخصات: 96/8/20-96/12/29، نفقه روزانه به ريال: 100/000، نفقه ماهيانه به ريال: 
3/000/000، نفقه معوقه به ريال: 13/000/000، 2- ديانا ســواری: شرح و مشخصات: 
97/1/1-97/5/31، نفقه روزانه به ريال: 120/000 ، نفقه ماهيانه به ريال: 3/720/000، 
نفقه معوقه به ريال: 18/600/000، جمع کل: 31/600/000 ، نتيجه کارشناسی: نفقه معوقه 
کودک )ديانا سواری( از تاريخ 96/8/20 لغايت 97/5/31 جمعا به مبلغ 31/600/000 ريال 
و همچنين نفقه از تاريخ 97/6/1 بصورت مستمر ماهيانه 3/720/000 ريال برآورد می گردد 
تا طبق مقررات مربوطه اقدام الزم صورت گيرد. ضمنا چنانچه خوانده )خانم بدری سمک( 
مبلغی بابت نفقه برای اين ايام ذکر شده پرداخت نموده باشد و برای آن مقام محترم محقق 
گردد از کل مبلغ مذکور کسر می گردد.  م الف: 231137 شعبه سوم )خانواده( مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

6/85  شماره درخواست: 9710460364600010 شماره پرونده: 9709980364600374 
شماره بايگانی شعبه: 970413  بدينوسيله اعالم زهرا نصر اصفهانی به اتهام تخليه پسماند 
به صورت غيرمجاز مجهول المکان به اين دادياری به شماره 970413 د 27 ثبت گرديده 
است که از مشتکی عنه ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی کيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از 
روزنامه های کثيراالنتشار محلی برای يک نوبت درج و در صورت عدم حضور در اين شعبه 
اتخاذ تصميم خواهد نمود.  )آدرس: اصفهان بلوار آتشــگاه روبروی پمپ بنزين بهار نبش 
کوچه برليان ساختمان برليان( م الف: 231123 شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2(  )116 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

6/86  شماره درخواست: 9710460360400007 شماره پرونده: 9709980360400031 
شماره بايگانی شعبه: 970032  در پرونده کالسه 970032 ب 25 اين بازپرسی آقای محمد 
صالحی خوراسگانی فرزند رسول به شماره ملی 1291620532 به اتهام به ادعای اعمال 
نفوذ برخالف حق و مقررات و تحصيل وجه موضوع شــکايت احمد عباســی زاده، تحت 
تعقيب می باشد. نظر به اين که متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسيدگی پرونده 
يکماه پس از نشر آگهی تعيين گرديده است، بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين 
دادرســی کيفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور  )يک ماه پس از نشر آگهی( 
جهت رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی در اين بازپرسی حاضر شوند در غير اين صورت طبق 
مقررات قانونی اتخاذ تصميم خواهد شد.)آدرس: اصفهان خ چهاربا غ باال خ شهيد نيکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان( م الف: 231107 شعبه 25 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان  )144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/87 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1915/97 حل 2 ، وقت رسيدگی ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/8/9، مشخصات خواهان: محمدرضا زارعی فرزند رجبعلی با وکالت محمد کاظم 
دری و عليرضا هاشميان به نشانی خمينی شهر خيابان جانبازان کوی معلم 25 پالک 28،  
مشخصات خوانده:مهدی دانشور فرزند بهرام،  خواســته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به 
وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 233511 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )172 کلمه، 2 کادر(
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ورود بخش خصوصی  در طرح های عمرانی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

خدمات جهادی ۳۰۰ بسیجی 
در مناطق محروم کوهرنگ

فرمانده ســپاه ناحیــه کوهرنــگ از حضور 
و خدمــات جهادی ۳۰۰ نفر از بســیجیان در 
مناطق محروم این شهرستان خبر داد.سرهنگ 
دوم پاسدار عزیز موســایی گفت: طی یک ماه 
گذشته، ۳۰۰ نفر از بســیجیان چهارمحال و 
بختیاری در قالب ۱۳ گــروه جهادی به اهالی 
مناطق محروم شهرســتان کوهرنگ خدمات 
ارائه کردند.وی افزود: این جهادگران به مدت 
۱۲ روز در روســتا های گزستان، دشت زرین، 
موگویی، صمصامی، افسرآباد، فخرآباد، بهمن 
آباد و بازفت، به فعالیت های عمرانی، فرهنگی، 

بهداشتی و اقتصادی پرداختند.

عطرافشانی قبور شهدای 
گمنام در دانشگاه شهرکرد

همزمان با هفتــه دولت و با حضور اســاتید و 
کارکنان دانشگاه شهرکرد، قبور مطهر شهدای 
گمنام مدفون در محوطه این واحد آموزشی، 
عطر افشــانی و گلباران شد.شرکت کنندگان 
در این مراسم ضمن قرائت فاتحه، با آرمان های 
امام )ره(، انقالب اسالمی و شهدا تجدید میثاق 
کردند و یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر 
را گرامی داشتند.گفتنی است؛ پیکر های پاک 
پنج شــهید گمنام، نهم اسفند سال ۱۳۸۶ در 
 دانشگاه شهرکرد، تشــییع و به خاک سپرده 

شد.

معرفی ۸۹۶ طرح کشاورزی 
برای دریافت تسهیالت بانکی

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفــت: از ابتدای ســال جــاری، ۸۹۶ طرح 
اشتغالزای روستایی و عشایری در چهارمحال و 
بختیاری جهت دریافت تسهیالت به بانک های 

عامل معرفی شده است.
ذبیــح ا... غریب افزود: تاکنــون ۴۰۰ میلیارد 
ریال تســهیالت به ۱۲۲ طرح از پرونده های 
معرفی شــده، پرداخت گردیده است و مابقی 
در حال بررســی از ســوی بانک جهــت ارائه 
تسهیالت می باشــد.مدیرکل جهادکشاورزی 
 اســتان چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: با 
بهره بــرداری از این طرح ها، زمینه اشــتغال 

مستقیم ۴۳۰ نفر فراهم می شود.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس در شهرکرد:

مراکز فرهنگی دفاع مقدس به 
قطب گردشگری تبدیل شود

رییس بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس گفت: مراکز فرهنگی دفــاع مقدس در 
کشور می تواند به قطب گردشگری تبدیل شود.

سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رییس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در حاشیه 
دیدار از ساختمان در حال احداث مرکز فرهنگی 
و موزه دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری 
در شهرکرد، با اشاره به نقش این مراکز در انتقال 
ارزش ها به نســل جوان اظهار داشت: این مراکز 
مخصوصا برای گردشگران خارجی می توانند به 
قطب گردشگری تبدیل شوند.وی افزود: ساخت 
این پروژه ها به دست مهندسین بومی، از ثمرات 
و برکات انقالب و دفاع مقدس است.کارگر تاکید 
کرد: موزه ها و مراکز فرهنگــی دفاع مقدس در 
سراسر کشور باید پذیرای اقشــار مردم، از همه 
طبقات با هر طرز تفکری باشند تا ضمن حضور در 
این فضاها، از الهامات دفاع مقدس بهره مند شوند.

استاندار چهار محال و بختیاری خواستار شد:
 ورود بخش خصوصی

 در طرح های عمرانی 
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در مراســم 
معارفه معاون جدید هماهنگــی امور اقتصادی 
استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
ورود بخــش خصوصی در طرح هــای عمرانی و 
زیرساختی چهارمحال و بختیاری ضروری است، 
اظهار داشت:  توســعه چهارمحال و بختیاری و 
حل مشکالت بیکاری در این استان در گرو ورود 

بخش خصوصی محقق می شود.
اقبال عباســی بیان کرد: ورود بخش خصوصی 
در طرح ها وپروژه های عمرانی یکی از نیاز های 
اصلی در اســتان چهارمحال و بختیاری به شمار 
می رود.باال بودن نرخ مشــارکت موجب افزایش 
نرخ بیکاری در اســتان چهارمحــال و بختیاری 

شده است.

اینکه چهارمحال و بختیاری باالترین 
نرخ بیکاری را در کشور دارد بارها در محافل و 
مجامع مختلف مطرح شده است؛ اما گویا این 
تکرار مکررات به جای اینکه حساسیت هایی 
برای رفع مشــکل ایجاد کند نتیجه عکس 
داشته تا جایی که از نیروهای غیربومی و حتی 
خارجی در بیکارترین استان کشور استفاده 

می شود.
اســتفاده از نیروهای غیربومی و اتبــاع افغانی در 
استانی مثل چهارمحال و بختیاری که درصد باالی 
بیکاری را به خود اختصاص داده، امری غیرعقالنی 
اســت.ورود نیروهای غیربومی در فصل برداشــت 
هلو، بادام و گردو در باغات شهرســتان ســامان و 
بن یکی از مشــکالت مردم اســت؛ هرچند نباید 
مشکل باغداران شهرستان های بن و سامان در زمان 
برداشــت محصول را نادیده گرفت، اما راه حل این 
مشکل قطعا اســتفاده از نیروهای غیربومی و اتباع 
کشورهای دیگر نیست در حالی که نیروی کار این 
استان مجبور می شــود برای کار و گذران امورات 
زندگی خود به استان های دیگر رفته و بعضا در این 

راه حتی جان خود را نیز از دست بدهد.
چهارمحال و بختیاری استان ممنوعه به 

لحاظ حضور اتباع افغان
کمال اکبریــان گفــت: چهارمحــال و بختیاری 
اســتان ممنوعه به لحاظ حضــور نیروهای افغان 
اســت و حتی با وجود داشــتن کارت، اتباع افغانی 
نمی توانند در این اســتان حضور داشــته باشند.

فرماندار شهرستان سامان با اشاره به اینکه مراجع 
مربوطه در صورت مشــاهده نیروهای کار افغان در 
چهارمحال و بختیاری با آنها مقابله می کنند، افزود: 
البته متقاضی زیادی در استان وجود دارد که بتوانند 
از نیروهای اتباع افغانی اســتفاده کنند که به دلیل 
ممنوعه بودن حضور این نیروها در استان مخالفت 
شده اســت.وی با بیان اینکه اگر موردی از حضور 
نیروهای افاغنه در چهارمحال و بختیاری مشاهده 
شود این افراد توســط نیروهای انتظامی دستگیر 
شده و تحت پیگیری مراجع قضائی قرار می گیرند، 
ادامه داد: درخواست باغداران و متقاضیان استفاده 

از نیروهای اتباع افغانی، برای برداشت محصوالت 
باغی خود است.فرماندار شهرستان سامان در ادامه 
خاطرنشان کرد: موضوع استفاده از کارگران افغانی 
که از سوی باغداران این شهرستان مطرح می شود 
هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است، برای سال دیگر 
مجددا درخواست آنها در کمیسیون های مربوطه در 
سطح استان مطرح می شود ولی در حال حاضر هیچ 
اجازه ای مبنی بر استفاده از نیروهای خارجی مثل 

افاغنه در چهارمحال و بختیاری صادر نشده است.
استفاده از نیروهای غیربومی ایرانی برای 

جمع آوری محصول باغات استان
اکبریان به استفاده از نیروهای کار از استان همجوار 
برای جمع آوری محصوالت باغات شهرستان سامان 
اشاره و بیان کرد: تعداد این نیروها در استان بسیار 
کم اســت و اغلب یا باغ دارند یا در بــاغ نزدیکان 
خود مشــغول به کار هســتند.فرماندار شهرستان 
ســامان با بیان اینکه واقعیت این اســت که سطح 
باغات شهرستان سامان بســیار زیاد است، عنوان 
کرد: باغداران در فصل برداشــت محصول مجبور 
هستند از نیروهای کارگری شــهرهای دیگر نقاط 
کشور اســتفاده کنند و نیروی کار خود شهرستان 

جوابگو نیست.

وی با اشــاره به اینکه به باغداران توصیه شده است 
از نیروی کار موجــود در چهارمحــال و بختیاری 
استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر کارگرانی 
از شهرســتان های استان هســتند که در برداشت 
محصوالت باغی شهرستان ســامان به کار گرفته 
می شــوند.اکبریان بــا تاکید بر اینکــه قیمتی که 
برای کارگرانــی که در برداشــت محصوالت باغی 
به کار گیری می شوند؛ بر مبنای توافق بین کارگر و 
باغدار تعیین می شود، گفت: وضعیت هر باغ و نوع 
محصول در هر باغ متفاوت بوده و وضعیت مشــابه 
 نیست به همین دلیل قیمت های کارگران متفاوت

 است.
دستگیری 180 کارگر افغانی در چهارمحال 

و بختیاری
غالمعلی یزدانیان گفت: استفاده از کارگران افغانی 
در برداشت محصوالت باغات شهرستان های بن و 
سامان را نه رد می کنم و نه تایید و ترجیح می دهم 
درباره آن حرفی نزنم.سرپرست بخشداری مرکزی 
شهرستان سامان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
کارگران افغانی که در سطح این شهرستان فعالیت 
می کنند را شناسایی و دستگیر می کند، افزود: سال 
گذشــته ۱۸۰ نفر از این نیروها دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شــدند.وی با بیان اینکــه در مورد 
کارگران افغانی نیروی انتظامی به شــدت برخورد 
می کند و ممنوعیت اســتفاده از آن ها وجود دارد، 
ادامــه داد: تا زمانی کــه نیــروی کار ایرانی وجود 
دارد نباید از کارگر افغانی اســتفاده شود؛ اما اینکه 
از شهرستان ها یا شــهرهای دیگر نیروی کار برای 
برداشــت محصوالت وارد اســتان می شود بحث 

دیگری است.
ایجاد شــرکت برای تامین کارگر جهت 

جمع آوری محصوالت باغی
یزدانیان با تاکید بر اینکه اســتفاده از کارگر افغانی 
در این استان ممنوع است و نباید از آن ها استفاده 
شود، عنوان کرد: در صورت استفاده از اتباع افغانی 
در چهارمحال و بختیــاری روزی ۲۰۰ هزار تومان 
به ازای هر کارگر جریمه متوجــه باغدار یا کارفرما 
می شــود ولی نمی توان باغدار را مجبــور کرد که 
حتما باید از نیروی کار در اســتان اســتفاده کرد، 
باغدار می تواند از کارگــران غیربومی که از خارج از 
استان هستند نیز استفاده کند.سرپرست بخشداری 
مرکزی شهرســتان ســامان در ادامه خاطرنشان 
کرد: در فصل برداشــت محصول، باغــداران باید 
وقت زیادی را برای پیدا کردن کارگران و برداشت 
محصوالت خود صــرف کنند بنابراین پیشــنهاد 
می کنم شرکت هایی تشکیل شود که وظیفه آن ها 
تهیه کارگر مــورد نیاز برای برداشــت محصوالت 
باغی باغداران است.وی اضافه کرد: در این صورت 
باغدار مجبور نیســت برای برداشت محصول خود 
به دنبال کارگر باشــد بلکه این شرکت ها هستند 
که کارگــران مــورد نیــاز را تامیــن می کنند، با 
راه اندازی این شــرکت ها این اطمینان وجود دارد 
که کارگران شناســنامه دار هستند و شرکت هم تا 
حد امــکان در ابتدا از نیروی کار خود شهرســتان 
 و در صــورت نیــاز از کارگران دیگر نقاط اســتان

 استفاده می کند.
سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان سامان تاکید 
کرد: اگر بخشــداری، فرمانداری و نیروی انتظامی 
اطالع پیدا کنند که در باغی از نیروی افغانی استفاده 

می شود قطعا با آن ها برخورد می شود.

»غیربومی« ها در بیکارترین استان کشور چه می کنند؟
مسئوالن پاسخ دهند؛

ابالغ وقت رسیدگی
6/88 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1220/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 12 صبح روز شنبه مورخه 1397/7/14، 
مشخصات خواهان: عباســعلی بلوری به نشــانی محمودآباد خ 26 سنگبری عدل بلور، 
مشخصات خوانده:علی محمد مرادی چشمه کبودی فرزند محمدرضا،  خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 233515 شــعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/89 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1238/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 روز چهارشنبه مورخه 1397/7/11، 
مشخصات خواهان: محسن کوهی فرزند کریم با وکالت علیرضا هاشمیان، محمد کاظم 
دری به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر 
طبقه 3 واحد 3،  مشخصات خوانده: سروش سبحانی فرزند داریوش،  خواسته و بهای آن: 
مطالبه یک فقره چک 659513-97/3/25 عهده بانک تجارت به مبلغ 145/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه، 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 مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 233513 
شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )210 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/90 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1180/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 10/45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/7/11، مشخصات خواهان: حسین آذرفر فرزند رضا به نشانی خمینی شهر 
خ جانبازان معلم 8 پ 10،  مشخصات خوانده:رضا نعیمی وفا فرزند جواد،  خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 233514 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/91 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 451/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/15 صبح روز شنبه مورخه 1397/7/7، 
مشخصات خواهان: محمد بابایی فرزند قربانعلی به نشانی محمودآباد خ 20 مجتمع سنگ 
بلور،  مشخصات خوانده: محرمعلی جدی،  خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 233471 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/95 آقای رحمت چاکری دارای شناسنامه شماره 1262449022  به شرح دادخواست 
به کالسه 172  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احســان چاکری فرزند رحمت متولد 1366/2/4 بشناسنامه 318  در تاریخ 
97/4/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- رحمت چاکری فرزند عباس به شماره شناسنامه 10 به عنوان پدر 2- معصومه 
رشیدی فرزند حســین به شــماره شناســنامه 42 به عنوان مادر 3- معصومه سهرابی 
ابوزیدآبادی فرزند غالم حسین به شماره شناســنامه 12500222622 به عنوان همسر 
مرحوم دارای پدر ،مادر،همسر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد . م الف: 218359 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/96 خواهان  بهروز نجاتی فرزند احمد دادخواســتی  به طرفیت خوانده محمد حســن 
امینی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال تقدیم شــورای حل اختالف نموده که 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالســه 97/147 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 97/7/7 راس ساعت 4/15 عصر تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امورمدنی و دســتور قاضی شــورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 233805 شــعبه دوم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

دهاقان )131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/58 شماره ابالغنامه: 9710106837104142 شماره پرونده: 9709986837100609 
شماره بایگانی شــعبه: 970678 خواهان خانم آرپینه امیرخانیان فرزند توان دادخواستی 
به طرفیت آقای هامیک زادوریان فرزند زوریک به خواســته تنفیذ طالق تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوسی طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و به 
کالسه 9709986837100609 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/07/11 ساعت 
10 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن آقای هامیک زادوریان فرزند 
زوریک و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضرگردد. م الف: 231088 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( )177 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/59 شماره درخواست: 9710460354100017 شماره پرونده: 9609980359700537 
شماره بایگانی شعبه: 970744  محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 970744 برای آقای محمدرضا آریائی خواه به اتهام خیانت 
در امانت تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3( ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/07/11 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 

جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:224069 شعبه 115 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 جزایی سابق( )145 کلمه، 1 کادر(
مزایده

6/97 شماره نامه: 9710112249400657 شــماره پرونده: 9709983749100094 
شماره بایگانی شعبه: 970068 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
کالسه 970068 اجرا خواهان زهرا السادات حجازی به طرفیت 1- معصومه بیگم حجازی 
2- سید ابراهیم حجازی 3- زهرا حجازی 4- سید اسماعیل حجازی 5- سید علی حجازی 
6- طیبه السادات حجازی 7- سید مهدی حجازی 8- ملیحه حجازی 9- زهرا السادات 
حجازی 10- سید مرتضی حجازی 11- سید احمد حجازی به خواسته دستور فروش ملک 
مشاع در نظر دارد جهت استیفای حقوق خواهان یک باب منزل مسکونی قدیمی به شماره 
پالک ثبتی 1273 فرعی از 121 اصلی دهاقان واقع در دهاقان خ شهید حمیدی بن بست 
شهید یوسفی پ 5 معادل یک میلیارد و ششــصد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال 
تقویم گردیده و بیست حبه  و چهارپنجم حبه مشاع به استثناء ثمنیه اعیانی آن به انضمام 
بهاء هفت یکصد و شصتم اعیانی بیست حبه دیگر از هفتاد  دو حبه شش دانگ پالک 53 
فرعی از 126 اصلی واقع در دهاقان که معادل پانصد و پنجاه میلیون ریال تقویم گردیده 
و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شروع می گردد مبلغ 
یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت منزل مسکونی و مبلغ 
پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت باغ می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه 
مزایده روز چهارشنبه 97/6/21 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری 
دهاقان  برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان مراجعه  
و از ملک  و باغ مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه  پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 228071 شعبه 

اجرای  احکام حقوقی دادگستری دهاقان )344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/92  شماره دادنامه: 9709976796200828 شماره پرونده: 9709986796200283 
شماره بایگانی شعبه: 970284  خواهان: آقای نوید نژاد علی یوشهری اصل فرزند محمد 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ الله ایستگاه عوارضی ک شاداب پ 59، خوانده: 
خانم نرگس شنبهء فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای نوید نژاد علی 
یوشهری اصل به طرفیت خانم نرگس شنبهء مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 35/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 436399 مورخ 95/11/15 به عهده بانک ملی به 
انضمام خسارت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه، به شرح دادخواســت تقدیمی با توجه به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
نداشته و به خواسته ایرادی ننموده است و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت دعوی خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص و مستندا به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 
310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چک 436399 مورخ 95/11/15 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ 1/797/500 ریال بابت هزینه های 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 231148 شعبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )337 کلمه، 3 کادر(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولید شمش ریزان 
اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46070 و 

شناسه ملی 10260640594 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به 
واحد ثبتی تهران به نشانی اســتان تهران - شهرستان تهران - بخش 
مرکزی - شهر تهران-محله ونک-خیابان شهید برادران شریفی-بلوار 
نلسون ماندال-پالک 72-برج امیرپرویز-طبقه اول-واحد 16 کدپستی 
1969955133 انتقــال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح 
فوق اصالح شد.شعبه شــرکت در اصفهان به نشانی استان اصفهان - 
شهرستان اصفهان - بخش جلگه - دهســتان رودشت - روستا ناحیه 
صنعتی اژیه-خیابان اصلی-خیابان اصلــی ناحیه صنعتی اژیه-پالک 
4-طبقه همکف- کدپســتی 8134141171 به مدیریت مریم شفیعی 
طهمورساتی کدملی 5659898955 افتتاح شــد و یک تبصره به ماده 
مربوطه در اساسنامه اضافه شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228642(

آگهی تغییرات موسسه منحله قرض الحسنه محمد 
رسول اهلل جی به شماره ثبت 1151 و شناسه ملی 

 10260170159
به استناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1397/04/09 و نامه شماره 
1414/516/3/307 مــورخ 1397/5/2  پلیــس اطالعات و امنیت 
عمومی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان : حمیدرضا نجف 
پور کردی به شــماره ملــی4988933555 - مهــرداد مرادخانی 
به شــماره ملی4549476346 - ســیدمحمد حســینی به شماره 
ملی3256680704 - رضا پارسا به شــماره ملی0072853840 - 
مهدی محمدی گهروئی به شــماره ملی1289598843 به عنوان 
اعضای اصلی هیات تصفیه و محمدعلی نصر اصفهانی به شــماره 
ملی1284560031 به عنوان ناظر هیات تصفیه برای مدت یک سال 
تعیین گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228672(

آگهی انتقالی شرکت تعاونی مصرف کارگران سیمان اصفهان به 
شماره ثبت 2023 و شناسه ملی 10260162194 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397/03/05 و نامه 
شماره25384 مورخ 1397/3/6  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان 
: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی فالورجان به نشانی : استان 
اصفهان - شهرســتان فالورجان - بخش مرکزی - شهر ابریشم - باغ ابریشم - 
کوچه آزادگان - خیابان توحید - پالک 0 - طبقه همکف - کد پستی 8178979875 
انتقال یافت و ذیل شماره 2023 به ثبت رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )228644(
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تجمع دانشجویان دانشگاه های 
اصفهان در حمایت از قوه قضائیه 
دانشــجویان دانشــگاه های اصفهان در حمایت 
از قــوه قضائیه در برخورد با مفســدان اقتصادی 
مقابل دادگستری اســتان تجمع کردند.در این 
رابطه، محمد حسن ســیوندیان، مسئول بسیج 
دانشجویی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تجمعی 
از سوی دانشــجویان دانشــگاه های اصفهان در 
حمایت از قــوه قضائیه در برخورد با مفســدان 
اقتصادی برگزار شد، گفت: این همایش با حضور 
نمایندگان از تشــکل های دانشــجویی دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر 
اصفهان و سایر دانشگاه ها برگزار شد. سیوندیان 
افزود: این برنامــه در حمایت از خواســته مقام 
معظم رهبــری در لــزوم برخورد با مفســدان 
اقتصادی از ســوی قوه قضائیه صورت گرفت که 
عالوه بر دانشــجویان جمعی از طالب و اساتید 
دانشگاه های اصفهان نیز حضور داشتند.وی گفت: 
پیش از این نیز تشکل بسیج دانشجویی تعدادی 
از دانشــگاه های کشــور از علما و مراجع تقلید 
 جهت مطالبه خواســته های به حق مردم تقدیر 

کردند.

مدیرکل جدید  فنی و حرفه ای 
استان اصفهان معرفی شد

ظهر یکشــنبه با حضور معاون آموزش سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور ابوطالب جاللی پس 
از 6 سال فعالیت در سمت مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای استان اصفهان تودیع و آرش اخوان در 
این سمت منصوب و معارفه شد.علیرضا حاتم زاده 
در مراســم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان اصفهان ضمــن تبریک اعیاد 
غدیر و قربان، هفته دولت و روز کارمند از زحمات 
ابوطالب جاللی در مدت 6 سال تصدی مدیریت 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان 
قدردانی کرد.وی افزود: در آموزش های غیررسمی 
هیچ آموزشی به سختی و پیچیدگی آموزش های 
فنی و حرفه ای نیســت.معاون آموزش سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد: مدیریت 
آموزش فنی و حرفه ای یک مدیریت فرابخشــی 
اســت و باید در زمینه های کارکرد آموزشــی، 
تکنولوژیکــی و ... موثر واقع شــود.وی اقدامات 
ابوطالب جاللی را در 2 هزار روز خدمت در استان 
اصفهــان در بحث برون ســپاری، المپیاد، بهبود 
کیفیت، ارزیابی ها و ... ارزشمند دانست.حاتم زاده 
ضمن تبریــک به آرش اخــوان، مدیرکل جدید 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ادامه داد: 
کسی که مسئولیت آموزش های فنی و حرفه ای 
را بر عهده می گیرد باید مدیریت تغییر به لحاظ 
نیاز، جهت و رفتــار را از باالدســت انجام دهد و 

ساختارهای کهنه شکسته شود.

تمدید مهلت ثبت نام دوره های 
 کارشناسی دانشگاه
 علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام 
برای پذیرش در دوره مهندســی فناوری و دوره 
کارشناسی حرفه ای )ناپیوســته( نظام آموزش 
مهارتی دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی مهر ماه 
سال ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۷ شهریور)فردا( تمدید 

شده است.
حسین توکلی افزود: رشته های جدید و اصالحیه 
دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته در دوره مهندسی 
فناوری و دوره کارشناســی حرفه ای )ناپیوسته( 
نظام آمــوزش مهارتی دانشــگاه جامع علمیـ  
کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز در سایت سازمان 
سنجش منتشر شده است.توکلی افزود: گزینش 
دانشجو در هر یک از کدرشته  محل های تحصیلی، 
براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، 
نوع مدرک کاردانی، ســهمیه های آزاد، شاغل، 
رزمندگان و ایثارگران، بومــی  بودن و با توجه به 
صالحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط 
دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی و مصوبات مربوط 
صورت می گیرد.وی یادآور شد: داوطلبانی که ثبت 
نام نکرده اند و همچنین داوطلبانی که پیش از این 
ثبت نام کرده اند می توانند در فرصت باقی مانده 
نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اطالعات ثبت 

نامی خود اقدام کنند.

عکس  روز 

اصفهان؛ عنوان دار چندقلوزایی

پیشنهاد سردبیر:

کشف هزاران تن برنج، نخ و 
کاغذ در انبارهای شهر ری!

ســه هزار و 600 تن برنج وارداتی، بیش از دو 
هزار قلم لوازم خانگــی خارجی، ۹50 تن نخ و 
مواد اولیه تولید پوشاک و 450 تن کاغذ احتکار 
شــده با حکم تعزیرات از انبارها خارج و روانه 

شبکه توزیع شد.

مدیرکل زندان های استان:
 آمار زندانیان استان اصفهان
 4 برابر ظرفیت زندان هاست

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان در آیین 
تودیــع و معارفه رییس زندان خمینی شــهر 
گفت: 2 هزار و 400 زندانی حافظ قرآن، هزار 
و 500 نفر در حال تحصیل، ۹ هزار و ۷00 نفر 
زندانی حرفه آموز و ۷ هــزار و 600 نفر زندانی 
شــاغل در زندان های اســتان اصفهان تحمل 
حبس می کنند.اسدا... گرجی زاده ایران را در 
بین 8 کشور دنیا دارای بیشترین آمار زندانی 
دانست و افزود: آمار زندانیان این استان  4 برابر 
ظرفیت زندان هاســت و به طور میانگین از هر 
۱00 هزار نفر 20۹ نفر زندانی هستند.مدیرکل 
زندان های استان اصفهان 6 هزار و 665 خانواده 
زندانی این اســتان را در معرض آســیب های 
اجتماعی بیان کرد و افزود: ســه دهم درصد 
از مجرمان زندان های این اســتان باز به زندان 
بر می گردند که این آمار نســبت به کل کشور 
پایین تر و نشان دهنده اثرگذاری اصالح و تربیت 

در زندان های استان اصفهان است.

معاون ساماندهی امور جوانان:
سن جوانی، قد می کشد!

محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در 
بسیاری از کشورهای دنیا تا ۳5 سالگی را سن 
جوانی می داننــد گفت: درخواســت افزایش 
ســن جوانی تا ۳5 ســال با کف ۱8 سال را به 
شــورای عالی جوانان داده ایم.وی یادآور شد: 
سن جوانی در کشــور در محدوده سنی ۱5 تا 
2۹ سال در نظر گرفته شــده است.تندگویان 
اعالم کرد: تــا پایان شــهریورماه این افزایش 
سن در شورای عالی جوان به تصویب می رسد.

وی خاطرنشان کرد: به کارگیری این رده سنی 
)۱5-2۹ سال( باعث شده است تا هم با وزارت 
آموزش و پــرورش و هم بــا وزارت کار دچار 
مشکالتی شویم.معاون ساماندهی امور جوانان 
ادامه داد: جوانان ۱5 ساله به لحاظ قانونی در 
انجام امور اداری و حتــی مراجعه به بانک ها با 
محدودیت روبرو هستند اما با تغییر حداقل این 
سن به ۱8 سال این مشکل را  برطرف خواهد 
کرد.به گفته وی، این افزایش سقف جوانی به 
۳5 سال باعث رشد بیشتر امید در کشور شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش :
 تعطیالت تابستانی

 هیچ توجیه علمی ندارد
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ 
به پرسشی درباره تعداد روزهای آموزشی، تاریخ 
بازگشایی مدارس و تعطیالت زمستانی مدارس 
عنوان کرد: زمان آمــوزش از جمله مولفه های 
اصلی تعلیم و تربیت است. چند تعبیر از زمان 
آموزش وجود دارد، زمان شــروع و پایان سال 
تحصیلی، تعداد روزهایی کــه دانش آموز در 
یک هفته به مدرسه می رود و همچنین زنگ 
کالســی را تحت عنوان ســاعات آموزشی نام 
 می برند. در دوره ابتدایــی پیش بینی کردیم

 دانش آموز ۹00ســاعت در مدرســه حضور 
داشته باشد که از میانگین حضور دانش آموزان 
کشورهای منطقه باالتر هم هست؛ اما تعطیالت 
ناخواسته به دالیلی چون آلودگی هوا آسیب می 
زند. مهدی نویدادهم افزود: یکی از راه های برون 
رفت از این مشکل که بر اساس مطالعات به آن 
رسیدیم کوتاه کردن تعطیالت تابستانی است 
که به نظر ما تعطیالت تابستان توجیه علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و آموزشی و سیاسی ندارد. 
پیشــنهاداتی داشــتیم و از مجلس خواستیم 
اختیار تنظیم ابتدا و انتهای ســال تحصیلی را 
به دولــت و آموزش و پرورش بســپارند که به 

نتیجه نرسید.

اخبار

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
با اشاره به امنیت باالی کشور بیان داشت: امنیت 
امروز در کشــور را مدیون امام)ره(، شهدای عزیز، 
رزمنــدگان و مردم غیور کشــور هســتیم که با 
هدایت های امام)ره( و احساس تعلقی که مردم به 
کشور دارند به مقابله با دشمنان برخاستند و امنیت 

پایداری در استان و کشور رقم زدند.
سردار حسین اشتری اذعان داشت: دشمن برنامه 
های متعددی را برای نا امن کردن کشــور ایران 
پایه گذاری کــرد، هدف دشــمن از اتفاقاتی که 
طی سال های اخیر در کشــورهای همسایه رقم 
زد نا امن کردن منطقه و به خصوص ایران بود.وی 
گفت: جنایاتی را که دشمنان در کشورهای عراق، 
سوریه، افغانستان و پاکستان انجام دادند و به نام 
دین علیه دین دست به این اقدامات هولناک زدند 
برای نا امن کردن ایران بود؛ اما به حول و قوه الهی 
و عنایت ائمه اطهار)ع( و حضور رزمندگان اسالم 
و جبهه مقاومت همه توطئه های دشمنان خنثی 

شده است.

وی همچنین یادآور شد: مدافعان حرم با حضور در 
این مناطق باعت ثبات منطقه و شکست دشمنان 
اسالم شدند.اشتری اشاره ای به تالش های شبانه 
روزی مرزبانان جمهوری اسالمی کرد و افزود: امروز 
این نیروها با اقتدار و هوشــیارانه در اقصی نقاط 
کشور از مرزها حفاظت و حراست می کنند و اگر 
تحرکاتی از سوی گروه های اشرار در مرزها باشد 

آن را در نطفه خفه خواهند کرد.

فرمانده نیروی انتظامی ایران:
هرگونه تحرک اشرار در مرزهای کشور را در نطفه خفه می کنیم

مدیر کل کمیتــه امداد اصفهــان اظهار داشــت: با 
هم افزایی کمیته امداد و انجمــن مددکاری امام زمان 
)عج( اصفهان، ایتام اصفهانی از ۱5 تا 50 میلیون تومان 
کمک هزینه خرید مسکن دریافت می کنند. محمدرضا 
متین پــور بابیان اینکــه ایجاد تعامــل، هماهنگی، 
همبستگی و هم افزایی منابع و امکانات فعاالن عرصه 
خیر و احسان یکی از برنامه های این نهاد در سال های 
پیش روســت، گفت: این نهاد و انجمن مددکاری امام 
زمان )عج( کــه از مهم ترین و پر ســابقه ترین فعاالن 
حمایــت از نیازمندان در اصفهان هســتند، به منظور 
هم افزایی و استفاده بهینه از منابع و امکانات خود جهت 
ارائه خدمات بیشتر به ایتام اصفهانی درزمینه خرید و 
احداث مسکن، زیارت و درمان تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند.متین پور اصلی ترین هــدف از این تفاهم نامه را 
تسهیل در خانه دار شدن ایتام مشترک تحت حمایت 
اعالم کرد و افزود: فرزنــدان یتیمی که تحت حمایت 
کمیته امداد و انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان 
قرار دارند از مزایای این تفاهم نامه برخوردار می شوند.

وی کمک میزان هزینه خرید و احداث مســکن ایتام 

به دنبال این تفاهم نامــه را از ۱5 تا 50 میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت:ســهم کمیته امــداد در تامین این 
مبالغ از ۱0 تا 20 میلیون تومان است. وی تسهیل در 
سفرهای زیارتی ایتام مشترک بین این دو نهاد را از دیگر 
دستاوردهای این تفاهم نامه دانست و گفت: ۳0 درصد 
از هزینه سفر زیارتی ایتام مشترک بین کمیته امداد و 
انجمن مددکاری از منابع در اختیار کمیته امداد تامین 

و مابقی توسط انجمن مددکاری پرداخت می شود.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان:
ایتام اصفهانی کمک هزینه خرید مسکن دریافت می کنند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دستگیری 28 متخلف 
شکار و صید در یک ماه گذشته در استان اصفهان خبر داد.مرتضی جمشیدیان 
با اشاره به دستگیری 28 متخلف شــکار وصید گفت: محیط بانان حفاظت 
محیط زیست این شکارچیان غیر مجاز را در زیستگاه های گلپایگان، کاشان، 
خمینی شهر، خور و بیابانک، لنجان، سمیرم، قمیشلو و موته دستگیر کردند.
وی افزود: از این متخلفان سه قبضه کارد سالخی ،۳0 عدد فشنگ ساچمه ای، 

سه دستگاه موتورسیکلت، 2 دســتگاه پروژکتور، 25 فشنگ خفیف، هشت 
دستگاه تلفن همراه، ۱ دستگاه دوربین اسلحه، چهار قبضه سالح ساچمه زنی 
غیر مجاز، 2 قبضه ساچمه زنی مجاز، 2 قبضه سالح بادی و سه قبضه سالح 
گلوله زنی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: از متخلفان ۳ رأس آهو، 2 رأس قوچ و میش، یک 
رأس کل، ۱۳ قطعه کبک و تیهو و پنج قطعه سهره طالیی کشف وضبط شد.
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کمیته امدادناجا

بدون شــک اهمیت نظام آموزشی که تربیت 
انسان های یک جامعه را بر عهده دارد بر هیچ 
کس پوشیده نیست؛ چرا که عموم افراد یک 
جامعه بیشترین و بهترین سال های عمر خود را 
در این نظام آموزشی می گذرانند و اگر سیستم 
آموزشی در آن جامعه به بهترین شکل تدوین 
شده باشد، تعالی و پیشرفت چنین جامعه ای 
دور از انتظار نیست.  از این رو و با توجه به اهمیت 
این مسئله، کارشناســان امر سال هاست که 
تغییر در سیستم آموزشی کشور را فریاد زده 
و خواهان تغییر و تحول در سیستم آموزشی 

کشور شده اند.
سیستم رفتارگرایی در نظام آموزشی کشور 

مشکل زاست
یک روانشناس بالینی با بیان اینکه سیستم آموزشی 
ایران منسوخ شده اســت، می گوید: در این سیستم 
اینطور تعریف شــده که عده ای باید دستور دهند و 
عده ای موظف به تبعیت هســتند و تحکم معلم بر 

دانش آموزان هیچ اهمیتی ندارد.
رایحه صنعتگر، با اشاره به این که  سیستم آموزشی 
کشــور دچار رفتارگرایی اســت، می افزاید: باید از 
سیستم رفتارگرایی فاصله بگیریم و از بیرون به این 
سیستم نگاه کنیم. سیستم آموزشــی رفتارگرایی 
افرادی را پرورش می دهد که اعتراض نمی کنند، حق 
خود را نمی گیرند، چنانچه این سیســتم تغییر کند 
انسان های متفاوت تربیت می شوند و نوع تعامل شان 

با جامعه و حکومت و دولت متفاوت خواهد بود.
این روانشــناس بالینی با تاکید بــر اینکه دولت ها 
در آغاز کار خود در نخســتین اقدام برای سیســتم 
آموزشــی برنامه ریزی می کنند، می افزاید: با  توجه 
به بررســی های صورت گرفته می توان به این نتیجه 
رسید که سیستم رفتارگرایانه در آموزش و پرورش 

کشور هدفمند است و میلی به تغییر آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در تعداد محدودی از مراکز آموزشی 
در کشور برنامه ریزی از سبک رفتارگرایی خارج شده 
و دانش آموزانی را با اعتماد  به نفس باال، مطالبه گر و 
آزادی خواه تربیت می کنند، اضافه  می کند: البته باید 
توجه داشت که تعارضات موجود در جامعه بسیاری از 
دانش آموزان تربیت شده در این مدارس را سرخورده 

می کند.
صنعتگر، با تاکید بر اینکه دغدغه سیستم انسان گرا 

انســان های  پــرورش 
خودشکوفاســت، ادامــه 
می دهد: این در حالی است 
کــه در ایــران نوجوانانی 
که در سیســتم انسان گرا 
تحصیــل می کنند پس از 
اتمام دوره تحصیل اجباری 
و ورود بــه جامعــه، دچار 

سرخوردگی و انزوا شــده و اکثر آن ها از کشور خارج 
می شــوند چون نمی توانند با تعارضات موجود کنار 

بیایند.
 از  سالمت روان معلمان غافل نشویم

بی توجهی به سالمت روان مربیان و معلمان از دیگر 
اشکاالت نظام آموزشی کشوراست که این روانشناس 
به آن اشاره می کند و می گوید: هنوز هیچ برنامه ای 
در خصوص ســالمت روان مربیان و معلمان وجود 
ندارد، بارها بدرفتاری هایی را از سوی مربیان و معلمان 
شاهد بودیم که با آنها برخورد جدی صورت نگرفته 
و همچنان به کار خود ادامــه می دهند و نتیجه این 
بی توجهی ها عواقب بدی برای سرنوشــت کودکان 

خواهد داشــت. صنعتگر 
در خصوص لزوم بررســی 
ســالمت روان مدیــران 
موسسات آموزشی، مربیان 
و معلمان پیش از ورود به 
عرصه آمــوزش می گوید: 
برنامــه کلــی بــرای این 
امر تدوین نشــده و مراکز 
آموزشی متناســب با ارزش های تعریف شده در هر 
موسســه ســالمت روان مربیان و معلمان را بررسی 
می کنند. وی ادامه می دهد: بسیاری از شاخص های 
تعریف شــده برای بررسی ســالمت روان معلمان و 
مربیان در موسســات آموزشی متناســب با سلیقه 
شخصی مدیر آن موسسه بوده و پایه نظری و علمی 
ندارد.این روانشــناس بالینی با  بیان اینکه در هنگام 
صدور مجور برای موسسات آموزشــی اغلب به ارائه 
مدرک تحصیلی و آزمایش اعتیاد بســنده می کنند،  
می افزاید: بررسی سالمت روان افراد در زمان واگذاری 
موسسات آموزشی جایگاهی ندارد.وی با بیان اینکه 
بازرسان نظارتی بر فعالیت مراکز آموزشی نیز بیشتر 

بر نحوه پوشــش، کمیت وســایل آموزشی و کمک 
آموزشــی نظارت دارند، اضافه می کند: این بازرسان 
بررســی و دیدار و گفت وگوی جدی با مربیان ندارند 
و فقط به آراستگی و پوشــش ظاهری ایراداتی وارد 
می کنند. برای مثال به جای اینکه کیفیت آموزش را 
مورد توجه قرار دهند به تعداد بسته های مداد شمعی 

توجه می کنند.
صنعتگر با تاکیــد بر اینکه هنوز هیــچ برنامه ای در 
خصــوص ســالمت روان مربیان و معلمــان وجود 
ندارد،می گوید: بارهــا بدرفتاری هایی را از ســوی 
مربیان و معلمان شاهد بودیم که با آنها برخورد جدی 
صورت نگرفته و همچنان به کار خود ادامه می دهند و 
نتیجه این بی توجهی ها  عواقب بدی برای سرنوشت 
کودکان خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که 
چرا نظارت و برخورد قاطعانه انجام نمی شود، تصریح 
می کند: اگر در این زمینه نظارت دقیقی انجام شود 
شمار قابل توجهی از مدیران و مربیان از کار محروم 
می شوند. این روانشــناس در پایان خاطر نشان می 
کند: وقتی نظام آموزشی از پایه ایراد دارد نباید انتظار 

نظارت بر چنین چیزهایی را داشته باشیم.

توقع نظارت اصولی نداشته باشید
  وقتی سیستم آموزش از پایه ایراد دارد؛  

بارها بدرفتاری هایی را از سوی 
مربیان و معلمان شاهد بودیم که با 
آنها برخورد جدی صورت نگرفته و 
همچنان به کار خود ادامه می دهند

دستگیری 28 متخلف 
شکار و صید طی یک ماه 

گذشته 

فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان خبر داد: 

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: در مراکز 
شــبانه روزی زیرمجموعه اداره کل بهزیستی استان 
اصفهــان ۳ هــزار و 500 نفر نگهداری می شــوند و 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و معلولیت در 
اولویت برنامه های اداره کل است. مرضیه فرشاد اظهار 
داشت: در سال 5۹ از ادغام ۱6 سازمان و نهاد سازمان 
بهزیستی شکل گرفت که ذیل وزارت بهداشت فعالیت 
داشت و از سال ۹0 زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی فعالیت دارد. مدیرکل بهزیستی استان 

اصفهان با بیان اینکه از ۱200 پرســنل ما حدود 65 
درصد بانوان هســتند، گفت: ۱08 هزار معلول تحت 
پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند؛ معلولیت 
جسمی و حرکتی که بیشــتر ناشی از حوادث هست 
در صدر آمار معلولیت های استان اصفهان است.وی  
گفت: در مراکز شــبانه روزی زیرمجموعه اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان ۳ هزار و 500 نفر نگهداری 
می شــوند؛ پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و 
معلولیت در اولویت برنامه های اداره کل است.فرشاد با 

بیان اینکه اداره کل بهزیستی بیش از ۱60 ریز فعالیت 
دارد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با مشــارکت 
خیرین امور در حال پیگیری است؛ سال گذشته ۱4 
هزار نفر از اداره کل بهزیستی استان اصفهان مشاور 
ژنتیک دریافت کردند.وی گفت: طی یک سال گذشته 
بیش از 60 هزار تماس موفق با مشــاوران بهزیستی 
انجام گرفته شده اســت؛ قریب 5 هزار تعداد اشتغال 
ثبت شده در پرتال اشتغال بهزیستی کشور از استان 
اصفهان ثبت شده اســت.مدیرکل بهزیستی استان 

اصفهان از عنوان دوم استان اصفهان در کشور ازلحاظ 
چندقلوزایی خبر داد و افزود: راه اندازی گروه مالی خرد 
توسط بهزیستی استان اصفهان انجام گرفته شده است؛ 
اجرای طرح آدینه مهد و اجرای طرح یک وعده غذای 
گرم ازجمله طرح هایی اســت که در حال پیگیری و 
اجراست.فرشاد پیشگیری، توانمندسازی، دسترسی 
و پوشش را از شاخصه های جشــنواره شهید رجایی 
استان عنوان کرد و گفت: طی چهار سال جز نهادهای 
حائز رتبه برتر این جشنواره در استان اصفهان بوده ایم.

مدیر کل بهزیستی استان مطرح کرد:
اصفهان؛ عنوان دار چندقلوزایی

اخبار  اکرم ضیایی 
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بین الملل   موساد؛ دومین سازمان جاسوسی بزرگ دنیا
پیشنهاد سردبیر:

اگر چــه این روزهــا خبرهای 
مربوط به رسوایی ترامپ در صدر اخبار قرار 

دارد و هر کس از زاویه دیــد خود تالش دارد تا آینده 
آمریکای بدون ترامپ و سرنوشت این رییس جمهور جنجالی را 

ترسیم کند؛ اما آنچه در پس تمام این  گمانه زنی ها اتفاق می افتد بسیار غیر 
منتظره خواهد بود. شاید غیر معمول ترین وجه این رسوایی این باشد که دموکرات 

ها به عنوان حزب رقیب ترامپ و جمهوری خواهان تمایلی برای استیضاح ترامپ ندارند و  شاید 
در آینده ای نزدیک این جمهوری خواهان باشند که برای بقای خود آنها را به همراهی برای استیضاح 

دعوت  کنند.
چرا ترامپ در خطر استیضاح است؟

گسترش دایره رسوایی های رییس جمهوری جمهوری خواه آمریکا سبب شده تا او به نظر برخی از کارشناسان سیاسی 
در آستانه سومین استیضاح تاریخ این کشور قرار گیرد. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ و پل مانفورت ، رییس 

سابق کمپین انتخاباتی ترامپ هر دو از جمله افرادی هستند که در پرونده های متعدد فسادهای مالی و حقوقی مورد پیگرد قرار 
گرفتند و گناهکار تشخیص داده شدند. پرونده ای که دونالد ترامپ آن را در ابتدا جدی نمی گرفت، اکنون تبدیل به جدی ترین 

تهدید ریاست جمهوری او شده است. به نظر می رسد مایکل کوهن در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل دونالد ترامپ است. فردی 
که رازدار خصوصی ترین اسرار ترامپ محسوب می شد و در جریان جزئی ترین اتفاقات زندگی دونالد ترامپ قرار داشت، حاال وعده 

همکاری در همه زمینه ها را به بازپرس مولر داده است؛ همچنین دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا پل منافورت، رییس سابق ستاد 
انتخاباتی دونالد ترامپ، را محکوم کرده اســت. در جریان این دادگاه ۱۸ اتهام علیه وی مطرح شده بود که از این میان آقای منافورت به 

ارتکاب ۸ مورد مجرم شناخته شد. این محکومیت نتیجه بررسی اعضای هیئت منصفه دادگاه بوده است؛ البته قاضی دادگاه هنوز حکمی علیه 
منافورت صادر نکرده است، اما پیش بینی می شود رییس ستاد انتخاباتی ترامپ به ۸۰ سال حبس محکوم شود. محاکمه منافورت در پی تحقیقات 

رابرت مولر، دادستان ویژه رسیدگی به موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میسر شد. منافورت در ژوئن سال ۲۰۱۶ در یک 
نشست با روس ها شرکت داشته که گفته می شود طرف روسی پیشنهاد کرده بود اطالعاتی علیه هیالری کلینتون رقیب دموکرات ترامپ ارائه کنند. 

پل منافورت و مایکل کوهن بر اساس تحقیقاتی تحت تعقیب قرار گرفتند که رابرت مولر آن را پیش می برد. مولر مسئول تحقیقات ویژه مداخالت روسیه 
در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری ایاالت متحده است. ترامپ تقریبا هر روز به شخص رابرت مولر حمله می کند و بار ها دخالت روسیه در انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا را رد کرده است. ترامپ در توئیتی نوشته: پرونده تحت بررسی رابرت مولر با همراهی ۱۷ »دموکرات عصبانی« بر پایه یک »پرونده فریب آمیز« 
که هزینه های آن را هیالری کلینتون و کمیته ملی حزب دموکرات تامین کرده اند آغاز شده است. ترامپ ادعا های کوهن وکیل سابق خود را نیز رد می کند و او را 

به داستان سرایی با هدف دستیابی به توافق با دادگاه متهم کرده است. علی رغم تمام عصبانیت ترامپ از این قضایا اما او در مصاحبه ای با اعتماد خطر استیضاح را 
رد کرد و گفت : اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بازار این کشور »سقوط خواهد کرد«.

چرا دموکرات ها میلی به استیضاح ندارند
اگر چه انتظار می رقت دموکرات ها از افتضاح ایجاد شده در میان دستیاران و وکالی ترامپ نهایت استفاده را ببرند و به دنبال استیضاح ترامپ باشند اما چنین اتفاقی 

نیفتاد و نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات کنگره اعالم  کرد که گزینه استیضاح ترامپ روی میز نیست و ما روی صحبت هایمان با رییس جمهوری بیشتر متمرکز بر 
مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی و خدمات درمانی است. دلیل این امر را باید در آگاهی دموکرات ها از عدم همراهی اکثریت اعضای جمهوری خواه کنگره با موضوع درخواست 

استیضاح دانست که باید حداقل دوسوم آرای موافق نمایندگان را با خود داشته باشــد. از بعدی دیگر این تحلیل مطرح است که دموکرات ها واهمه آن را دارند که از طرح 
زودهنگام مسئله استیضاح جمهوری خواهان بتوانند به تهییج آرای خاکستری در انتخابات پیش روی کنگره، مبنی بر امکان وخیم شدن اوضاع اقتصادی با پیروزی دموکرات ها 

و اجرای سناریوی استیضاح بپردازند و از شرایط بهره الزم را ببرند؛  در واقع دموکرات ها از آینده خود پس از ترامپ مطمئن نیستند و به همین دلیل تالش دارند تا برای انتخابات 
آینده در کنگره، قدرت را به دست بگیرند از سوی دیگر آنها می دانند که ترامپ در صورت خطر استیضاح آرام نخواهد نشست و با تهییج افکار عمومی به دموکرات ها اجازه پیروزی 

در انتخابات آینده را نخواهد داد. به عقیده برخی از کارشناسان، در صورت عزل یا برکناری رییس جمهور آمریکا راهپیمایی های عظیمی قطعا به وجود خواهد آمد، چرا که ترامپ یک 
فرد پوپولیست است و از دقت در سخنرانی هایش می توان متوجه شد که انبوهی از مردم عادی در پای صحبت های وی نشسته و کف می زنند؛ بنابر این به هنگام استیضاح یا عزل ترامپ 

آمریکا با اعتراضاتی مواجه خواهد شد. 
در نهایت اگرچه خطر استیضاح ترامپ حتمی و محتمل نیست؛ اما نمی توان آن را رد کرد چرا که هم راه های فرار از استیضاح به اندازه کافی وجود دارد و هم راه های استیضاح. حتی در 

مواردی پیش از این هم مانند آنچه در رسوایی کلینتون پیش آمد اگر چه خطر استیضاح بسیار به رییس جمهور نزدیک بود؛ اما به دلیل برخی از معادالت عمال امکان این قضیه فراهم نشد 
بنابر این اینکه بگوییم چقدر خطر استیضاح به ترامپ نزدیک است مسئله ای است که باید در روزهای آینده و با جمع بندی نگاره دموکرات ها و جمهوری خواهان آن را دریافت. ضمن اینکه 

انتخابات سرنوشت ساز کنگره در نزدیک به صد روز آینده نیز می تواند تعیین کننده باشد.

د؟
یر

ی گ
ت م

ور
 ص

پ
رام

ح ت
ضا

ستی
یا ا

آ

ها 
ت 

را
وک

دم
ل 

تعل
ب

رقی
ی 

ود
 ناب

ی
را

ب

 مصطفی سلیم

تصمیم دولت ترامپ مبنی بر اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، تاثیرش را بر کشور 
عراق، نیز گذاشته و باعث شده که سرمایه گذاران لطمات زیادی ببیند آن هم در 
شرایطی که این متحد آمریکا به خاطر شرایط سخت اقتصادی با ناآرامی روبه رو 
است.عراقی ها که کشورشان در سال 2015، به خاطر حمله داعش، دچار سقوط 
اقتصادی شده بود، میلیون ها دالر را به بانک های ایران سرازیر کردند که پس از 
توافق هسته ای با آمریکا نرخ سود بسیار باالیی ارائه می شد. بسیاری از عراقی ها از 
قاطر برای حمل پول هایشان به ایران استفاده می کردند تا قانون محدودیت میزان 
انتقال پول از کشــور را دور بزنند.حاال که آمریکا از توافق هسته ای خارج شده و 
تحریم های اقتصادی را مجددا علیه ایران اعمال کرده، ارزش ریال به طرز بی سابقه 
ای سقوط کرده و سرمایه گذاران را در بهت و حیرت رها کرده است.مشکالت مالی 
عراق، نمونه ای کامال واضح از این موضوع است که چگونه خصومت بین تهران و 
واشنگتن می تواند عراق را بی ثبات کند؛ عراقی که در حال حاضر با نارضایتی های 
گسترده به خاطر تنش و بی ثباتی اقتصاد که نتیجه تحوالت سیاسی الک پشتی، 
که آمریکا و ایران سهم بسزایی در آن دارند، روبه رو است. این تاثیرات تحریم ها 

همچنین نشان می دهد که چقدر رفاه اقتصادی مردم عادی عراق، به بازار ایران و 
نه به آمریکا، وابسته است؛ اما تاثیر ایران به ندرت در زندگی روزمره دیده می شود.

اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران در هفته گذشته باعث شکل گرفتن بحث های 
شدیدی هم در بغداد و هم در تهران بر سر التزام عراق به پیروی از تحریم ها شده 
است.نخست وزیر عراق، حیدر العبادی، در ابتدا گفت که با تحریم ها مخالف است 
اما چاره ای به جز پیروی از آنها ندارد. این صحبت واکنش های شــدیدی هم در 
عراق و هم در ایران به همراه داشــت و متحدان تهران در عراق گفتند پس از آن 
همه کمکی که ایران در مبارزه با داعش به عراق کرده، این تسلیم تحریم ها شدن 
خیانت به ایران است تا اینکه العبادی از صحبت های قبل خود  عقب نشینی کرد 
و گفت عراق تنها از انجام معامله به دالر با ایران خودداری خواهد کرد. وی در ادامه 
گفت که عراق هنوز تصمیم به توقف واردات کاالهای اساسی از ایران نگرفته است. 
عبادی که می خواست امتیازی به همسایه قدرتمندش بدهد، گفت که از نرخ ویزا 
برای زائرین ایرانی که قصد ســفر به عتبات را دارند، به خاطر کاهش ارزش ریال، 
کاسته خواهد شد.از زمان اعالم کناره گیری آمریکا از توافق هسته ای ایران، حدودا 
50 درصد از ارزش ریال در برابر دالر کاسته شده است و احتمال بهبود شرایط نیز 
وجود ندارد. تحلیلگران تخمین زده اند که با اجرایی شدن دور دوم تحریم ها در 

نوامبر   که فروش نفت را هدف گرفته است، باز هم از ارزش ریال کاسته خواهد شد.
یکی از دالیل اصلی ســرمایه گذاری در بانک های ایران نرخ ارز نسبتا پایدار بوده 
که اکنون به شدت سقوط کرده اســت. این امر باعث شده که عراقی هایی مانند 
»حسین الکعبی« دست شان در پوست گردو بماند.کعبی که یک بنگاه دار امالک 
41 ساله اســت، گفته که تمام پس انداز زندگی اش را که حدود 150000 دالر 
بوده، در ســال 2015 در یک بانک ایرانی که 20 درصد سود پرداخت می کرده، 
سپرده گذاری کرده است. در آن زمان بازار مسکن عراق به خاطر تهدیدات داعش 
رو به سقوط بود؛ اما در کشور همسایه آینده بسیار روشن تر به نظر می رسید. ایران 
توافقی هسته ای را با آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کرده بود که به موجب آن 
قرار بود ایران از انزوای اقتصادی خارج شود.اکنون چشم انداز هر دو کشور تغییر 
کرده است؛ کعبی می گوید: »آمریکایی ها هیچ گاه هیچ کار مثبتی در خاورمیانه 
انجام نداده اند. تمام اقدامات آنها، چه نظامی چه سیاسی چه اقتصادی، به ضرر ما 
بوده است.« باسم جمیل، یک اقتصاددان عراقی معتقد است: »قانون نمی تواند از 
افراد ساده لوح حفاظت کند.« وی گفت که غیر ممکن است بتوان فهمید چه تعداد 
از عراقی ها در بانک های ایرانی سرمایه گذاری کرده اند چون به طور غیر قانونی و 
قاچاق پول شان از مرز این کار را انجام داده اند.چیزی که شرایط را برای عراقی هایی 

که در تالش اند تا باقی مانده پول شان را نجات دهند، دشوارتر می کند، این است 
 که بانک ها محدودیت های جدی در برداشت از حساب ها اعمال کرده اند و تنها

 می توان حدود 200 دالر روزانه از حساب برداشت کرد.

»ماهواره های قاتل« روسیه در فضا چه می کنند؟
روسیه با تولید و پرتاب ماهواره قاتل قادر است سایر دستگاه های فضایی را از کار بیندازد.
بنابر گزارش اسپوتنیک، روزنامه ناشنال اینترست خاطرنشان کرده که در ماه اوت سال 
جاری وزیر خارجه آمریکا در کنوانسیون مربوط به مسئله خلع سالح در ژنو، روسیه را 
به پرتاب چنین ماهواره هایی متهم کرد.در عین حال مســکو می گوید که تنها ماهواره 
های بازرسی دارد که برای مشخص کردن مشکالت سایر دستگاه ها ساخته شده اند. به 
عقیده نویســنده این مقاله، هر دو گزینه حق دارد که وجود داشته باشند )ماهواره های 
اطالعاتی و ماهواره های بازرسی(، از سویی چنین ماهواره هایی که قادرند مانور دقیق داده 
و وسایلی برای تعمیر دارند، در عین حال می توانند سایر دستگاه ها را نیز از کار بیندازند. 
روسیه بر اساس برخی اطالعات از دوره سال 201۳، چهار ماهواره بازرسی را تحت عنوان 
»کاسموس 24۹1«، »کاسموس 24۹۹«، »کاسموس 2504« و »کاسموس 25۹1« 

به فضا پرتاب کرده است.

 ممنوعیت پرواز فرست کالس
 برای مسئوالن عالی رتبه در پاکستان 

دولت جدید پاکستان به رهبری »عمران خان« در نشست اخیر کابینه فدرال، استفاده 
از امکانات کالس پروازی فرست کالس )درجه 1 ( را برای مسئوالن عالی رتبه این کشور 
ممنوع اعالم کرد.»فواد حســین چودری« وزیر اطالع رسانی، میراث ملی و رسانه های 
پاکستان در پایان دومین جلســه کابینه دولت فدرال به رهبری عمران خان، با تشریح 
مصوبات نشست، گفت: پیش از این رییس جمهوری، نخست وزیر، رییس قوه قضائیه، 
رییس مجلس ســنا، رییس مجلس ملی و وزیران دولت فدرال می توانستند از امکانات 
کالس پروازی فرســت کالس )درجه 1( در پروازهای بین المللی اســتفاده کنند.فواد 
چودری گفت:عمران خان تصمیم دارد که در سفرهای خارجی از هواپیمای اختصاصی 
استفاده نکند و از کالس پروازی »بیزینس کالس« استفاده کند، ولی وی در سفرهای 
داخلی از هواپیمای اختصاصی اســتفاده می کند. پیش از این نیز، وزیر اطالع رســانی 
پاکستان با بیان خرید خودروهای اضافی لوکس از سوی دولت های پیشین این کشور، 

اعالم کرد:تمامی این ماشین ها به مزایده گذاشته می شود.
 

دادگاه خبرنگاران رویترز در میانمار برگزار می شود؛
اتهام؛ سرقت اسناد محرمانه دولت

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه گزارش داد که دادگاهی در میانمار،  جلسه محاکمه دو 
خبرنگار این خبرگزاری را برگزار می کند. این دو خبرنگار رویترز که هم اکنون در بازداشت 
به سر می  برند متهم به سرقت اسناد دولتی میانمار هستند.به نوشته رویترز، »وا لونی« ۳2 
ساله و »کیاوو سو او« 28 ساله متهم هستند که »قانون اسرار دولتی« را نقض کرده اند؛ 
جرمی که ارتکاب آن حداکثر 14 سال زندان دارد.این دو خبرنگار رویترز، دوازدهم دسامبر 
سال گذشــته در بحبوحه اقدام ارتش میانمار به پاک ســازی قومی و کشتار مسلمانان 
روهینگیا در ایالت راخین بازداشت شدند. پلیس، این دو خبرنگار میانماری را به در اختیار 
داشتن اسناد مرتبط با عملیات نیرو های امنیتی در ایالت راخین، متهم کرد.خبرگزاری 
فرانسه دی ماه سال ۹6 گزارش داد دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که در میانمار بازداشت 
شده اند، رسما در دادگاه به ضربه زدن به »اسرار حکومتی« در تحقیقات شان درباره اوضاع 
در غرب این کشور -جایی که ارتش میانمار متهم به »پاک سازی قومی« اقلیت مسلمان 

روهینگیاست- متهم شده اند.

برزیل، وضعیت فوق العاده اعالم کرد
به دنبال ادامه بحران اقتصادی در ونزوئال و به تبع آن موج جدید مهاجرت از این کشور 
به کشورهای همســایه، دولت برزیل وضعیت فوق العاده اعالم کرد.کشورهای همسایه 
ونزوئال از جمله اکوادور، پرو و برزیل این روزها شاهد سیل عظیم مهاجرانی هستند که 
از بیم فشارهای اقتصادی دولت کاراکاس فرار کرده و به مهاجرت روی می آورند.تاکنون 
بیش از یکصد هزار تن از مردم ونزوئال به برزیل مهاجرت کرده اند.دولت پرو نیز به دلیل 
مهاجرت گسترده ونزوئالیی ها به این کشور، شرایط ورود به خاک خود را سخت  کرده 
است.همزمان با تداوم بحران اقتصادی و اجتماعی در ونزوئال به دلیل کمبود شدید مواد 
غذایی و دارو و همچنین تورم بسیار شدید شمار زیادی از ونزوئالیی ها همچنان در حال 

عزیمت به کشورهای همسایه هستند.

  موساد؛ دومین سازمان جاسوسی بزرگ دنیا
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« اعالم کرد موساد )ســازمان اطالعاتی خارجی رژیم 
صهیونیستی( در حال حاضر 7 هزار کارمند دائمی دارد و بودجه تصویب شده برای این 
سازمان در سال 2018 حدود 2/۳ میلیارد دالر اســت.طبق این گزارش، موساد پس از 
ســازمان اطالعاتی مرکزی آمریکا » CIA« در رتبه دوم قرار گرفته اســت. بودجه این 
سازمان در سال 2017 حدود 2/1 میلیارد دالر و در سال 2007 ، 1/۳ میلیارد دالر بوده 
است و این بودجه در ســال 201۹ به 2/7 میلیارد دالر خواهد رسید.هاآرتص در ادامه 
اعالم کرد، از سال 2016 که »یوسی کوهن« نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، رییس موساد شد این نهاد جاسوسی گسترش یافت، از بودجه های دولتی 
بیشتری برخوردار شد و در عملیات های بیشتری شرکت کرد.این روزنامه افزود »تامیر 
پاردو« رییس سابق موساد بیشتر »محافظه کار« بود و کمتر میل به ماجراجویی داشت.

تشدید اوضاع با آغاز تحریم های ثانویه؛

تحریم های ایران بر زندگی مردم عراق تاثیر مستقیم می گذارد

مرضیه محب رسول
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 پیام احساسی »کاریوس«
 بعد از پیوستن به بشیکتاش

دروازه بان آلمانی در لیــگ قهرمانان اروپا دو 
اشتباه بزرگ داشت تا 
دســت لیورپول از 
رسیدن به عنوان 
قهرمانی باز بماند. 
همیــن مســئله 
باعث شد لیورپول 
دســت بــه خریــد 
آلیسون آن هم با شکستن رکورد فصل نقل  و 
انتقاالت برای یک دروازه بان بزند و کاریوس هم 
راهی جز رفتن به بشیکتاش را انتخاب نکند.این 
دروازه بان در پیامی احساسی نوشت: در حال  
حاضر خوشحال هستم که به عضویت باشگاه 
بشــیکتاش در آمده ام. هواداران در فرودگاه 
استقبال پرشوری از من داشتند و من نیز تمام 
تالشــم را برای ارائه بهترین عملکردم خواهم 
کرد. من یک تشکر ویژه  به هواداران لیورپول 
بدهکار هستم. آن هم به خاطر حمایت هایی که 
تا به این لحظه از من داشــتند. شما هیچ وقت 

باعث نشدید که من تنها بمانم.

 واکنش »مونیه« 
به اختالف نیمار و امباپه

پاری  ســن  ژرمن در چند ســال اخیر تغییر 
و تحول زیادی داشــته 
تیــم  ایــن  و در 
فرانسوی بازیکنان 
بزرگ زیادی بازی 
و  می کنند.نیمار 
کیلیــان امباپه از 
ســتاره های بزرگ 
پاری  سن  ژرمن هســتند که هر دو فصل قبل 
راهی این تیم شدند.در روزهای اخیر خبرهای 
زیادی درباره اختالف نیمار با امباپه به گوش 
رسیده است.مونیه، بازیکن بلژیکی پاری  سن  
ژرمن به اختالف این دو بازیکن واکنش نشان 
داد و گفت : نیمار و امباپه با هم اختالف دارند؟ 
این چیزی است که رســانه ها برای خود می 
سازند. هیچ اختالفی بین نیمار و امباپه وجود 
ندارد. این دو بازیکن سخت در تالش هستند 
که به تیــم خود کمک کنند. باید خوشــحال 
باشــیم که چنین بازیکنان بزرگی در ترکیب 

خود داریم.

 فوق ستاره رئال مادرید
 تنبیه شد؟

رئال، یکشــنبه  در زمین خیرونــا به میدان 
رفته و نیمــه اول را با 
تســاوی 1-1 بــه 
رختکــن رفــت.

نکته جالب و البته 
عجیب از ترکیب 
اصلی رئال، نیمکت 
نشینی لوکا مودریچ 
اســت. ســتاره کروات در دو بازی قبلی رئال 
برابر اتلتیکو و ختافه نیز نیمکت نشــین بود و 
انتظار می رفت کار را از این بازی شروع کند؛ اما 
لوپتگی بار دیگر ترجیح داد از ترکیب کاسمیرو، 
ایســکو و کروس در خط میانی استفاده کند.

برخی معتقدند دیر اضافه شــدن مودریچ به 
تمرینــات و احتماال نداشــتن آمادگی بدنی 
100 درصدی دلیل نیمکت نشینی های اوست 
و عده ای دیگــر بر این اعتقادنــد که لوپتگی 
به این طریق قصــد تنبیه کــردن مودریچ را 
دارد؛ بازیکنی که هفته ها ســوژه شماره یک 
 رسانه ها بود و شایعات انتقالش به اینتر شنیده 

می شد.

 دوری ۴ هفته ای »کین« 
بعد از مصدومیت جمجمه

مایکل کیــن، مدافع ملی پوش تیــم فوتبال 
بــازی  در  اورتــون 
بر بورنمــوث با  برا
از  مصدومیــت 
جمجمه  ناحیــه 
مواجــه شــد و 
پزشکان این باشگاه 
تاییــد کردنــد این 
بازیکــن ۴ هفته از میادیــن دور خواهد بود و 
نمی تواند تیمــش را همراهی کنــد. کین در 
این دیدار با »ادریک گویــه« هم تیمی خود 
برخورد کرد و با مصدومیت شــدیدی روبه رو 
شــد. مدافع اورتون بعد از آن که یک روز را در 
بیمارستان سپری کرد، مرخص شد و به خانه 
رفت و باید تا ۴ هفته از میادین دور باشد.کین 
درباره مصدومیت و بازگشــت خود به فوتبال 
گفت: تمام تالش خودم را خواهم کرد تا هرچه 
زودتر خودم را به شرایط بازی برسانم و همراه 

تیمم باشم. 

ذوب آهن، بازیکنی برای خرید ندارد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

خداحافظی »میثاقی« با برنامه نود
محمدحســین میثاقی با شــیرین 

فراز کرمانشاه در فوتبال ایران 
شناخته شد. او گزارشگر بازی 
های شــیرین فراز بود و همان 

ســال وارد برنامه نود شد 
و شروع به ساختن 

آیتم برای برنامه 
نود کرد و کم 
به عصای  کم 
دســت عادل 
شــد.  تبدیل 
میثاقی در نود 

پله هــای ترقی 
را یکــی یکــی و با 

ســرعت طی کرد و 
به یکی از گزارشــگر 
هــای محبــوب صدا 
و ســیما تبدیل شــد. 

او حاال دیگــر در برنامه 
نود حضور ندارد و با شروع 

لیگ هجدهــم برنامه فوتبال 
برتر را اجرا می کند و ســعی 
دارد مستقل باشــد. او البته 

همچنان برنامــه فوتبال 120 
را اجرا می کنــد و در آن برنامه با 

فردوسی پور همکاری دارد. بی شک میثاقی پس 
از فردوسی پور محبوب ترین گزارشگر ورزشی 
شبکه سه و صدا و سیماست. پیش از این مزدک 
میرزایــی و بهزاد کاویانی که از نود جدا شــدند 
دیگر آن توفیق ســابق را نداشــتند و حال باید 
دید میثاقی می تواند از پــس چالش جدیدش 

بر بیاید یا خیر.

رکورد لیگ هجدهم؛ 
تساوی بدون گل!

با تساوی تیم های استقالل و فوالد خوزستان در 
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر، حدنصاب تازه 
ای در تاریخ این رقابت ها به ثبت رســید. دیدار 
تیم های استقالل و فوالد خوزستان تنها دیدار 
هفته پنجم لیگ برتر بود که با تساوی بدون گل 
به پایان رسید. به این ترتیب تا پایان هفته پنجم 
این رقابت ها تعداد ۹ بازی بدون آنکه گلی در بر 
داشته باشد، خاتمه یافت.تعداد ۹ بازی بدون گل 
تا پایان هفته پنجم حد نصاب جدیدی است که 
در این هفته به ثبت رسید. پیش از این در هیچ 
دوره ای پس از انجام پنج هفتــه، تعداد ۹ بازی 
بدون گل انجام نشــده بــود. در ادوار چهارم و 
دوازدهم، در پایان هفته پنجم لیگ برتر تعداد ۸ 
بازی بدون گل انجام شده بود که بیشترین آمار 
بازی های بدون گل به شمار می رفت که در این 
هفته این با برگزاری نهمین بازی بدون گل، حد 

نصاب جدیدی از این نظر ثبت شد.

 ضرر چند میلیاردی بیرانوند
 به پرسپولیس

علیرضــا بیرانوند با ماندن در پرســپولیس یک 
فرصت طالیی را از دســت داد. علیرضا بیرانوند 
از بشــیکتاش پیشنهاد داشــت؛ اما این باشگاه 
ترکیه ای گلر دوم لیورپول را جذب کرد تا پرونده 
خریدهایش را ببندد. حاال اگر بیرانوند نیم  فصل 
از پرسپولیس برود طبعا نمی تواند قرارداد خیلی 
باالیی ببندد چون او فقــط در هفته های بعد از 

جام جهانی- که درخشید- 
پیشــنهادات باالیی داشت و 

به قول معــروف توی 
بورس بود.

در حاشیه

پیشخوان

ستاره اسپانیایی در دو سفر 
قبلی با السد به تهران برنده نشد 

ماموریت: سه گانه ناکامی ژاوی

 در چارچــوپ رقابت های مرحله یــک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، در 
شرایطی تیم پرسپولیس ایران امشب از ساعت 20 در قطر به مصاف تیم الدحیل 
این کشور می رود که این دو تیم برای اولین بار در تاریخ مسابقات لیگ قهرمانان 

برابر هم قرار می گیرند. 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در حالی در دومین روز از دور رفت 
این رقابت ها پیگیری می شود که سرخ پوشان تهرانی نسبت به مرحله گروهی 
و یک هشتم لیگ قهرمانان آســیا تغییرات زیادی داشته اند و از روزهای خوب 
خود در فصل گذشته فاصله گرفته اند به طوری که آنها شروع متفاوتی نسبت به 
دو فصل اخیر در لیگ برتر از خود به جا گذاشته اند، پرسپولیس شروع متفاوتی 
نســبت به دو فصل اخیر در لیگ برتر از خود به جا گذاشــته اســت؛ موضوعی 
که با توجه به نیمکت خالی و ترکیب یکســان برانکو قابــل پیش بینی بود. تیم 
پرسپولیس در فصل جدید رقابت های لیگ برتر اگرچه برانکو را حفظ کرده ولی 
بازیکنان ستاره ای همچون فرشاد احمد زاده، صادق محرمی و مهدی طارمی را از 
دست داد و  به دلیل محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت توسط فیفا  نیز نتوانست 

بازیکن جدیدی جذب کند تا شاید کمترین امید برای صعود را 
با توجه به شرایط کیفی حریف بتوان برای آنها متصور شد.

تیم پرسپولیس برای رســیدن به  مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا ابتدا در مرحله گروهی به 
مصاف تیم های السدقطر، الوصل امارات و نسف قارشی 
ازبکســتان رفت که پس از 6 دیدار برگزار شده با عملکردی 
دقیق در خط دفاعی و دریافت تنها 3 گل و کسب 13 امتیاز  
مرحله گروهی را با بهترین جایگاه به پایان رساند و در مرحله 
یک هشتم نهایی به مصاف تیم الجزیره امارات رفت و توانست 
در مجموع دو بازی رفت و برگشت با احتساب گل زده بیشتر در 

خانه حریف به مرحله باالتر صعود کند.
 از ســوی دیگر تیم الدحیل قطر برای رســیدن به این مرحله، ابتدا 
در مرحله گروهــی به مصاف تیم هــای ذوب آهن اصفهــان، الوحده 
امــارات و لوکوموتیو تاشــکند رفت و  پــس از صدرنشــینی در گروه B و 
صعود به جمــع 16 تیم برتــر آنها در مجمــوع دو دیدار رفت و برگشــت 
 ۸ گل وارد دروازه العیــن کردنــد و بــه راحتی بــه یک چهــارم نهایی

 رسیده اند.
اگرچه تیم الدحیل نمایش قدرتمندانه ای تا این جــای رقابت ها از خود 
به جا گذاشته اســت ولی پرسپولیس سابقه بیشــتری در لیگ قهرمانان دارد ، 
بازیکنان  این تیم  طی فصول اخیر به تجربه مناســبی در این رقابت بین المللی 
دســت یافته اند. در حال حاضر تمامی بازیکنان پرســپولیس سابقه چند فصل 
حضور در این رقابت را دارا هستند و می توانند از این تجربه برای در اختیار گرفتن 
بازی سود ببرند. علیرضا بیرانوند )نفت تهران و پرسپولیس(، سیدجالل حسینی 
)نفت تهران، سپاهان، پرسپولیس(، شجاع خلیل زاده ) تراکتورسازی، سپاهان 
و پرسپولیس(، حسین ماهینی )ذوب آهن و پرســپولیس(، کمال کامیابی نیا 
)پرسپولیس – نفت تهران( از جمله بازیکنان باتجربه پرسپولیس هستند. دیگر 
بازیکنان پرســپولیس نیز حداقل یک فصل حضور به همــراه این تیم را در این 
رقابت  تجربه کرده اند. سرخ پوشان تهرانی در فصل های گذشته لیگ قهرمانان 
در برابر تیم های قطری هم نتایج خوبی گرفته است، آنها از 17 جدالی که مقابل 
نمایندگان قطری پشت سر گذاشته، به هشــت پیروزی، ۴ تساوی و 5 شکست 
رسیده است. آنها از حیث گلزنی نیز آمار مناســبی به خود اختصاص داده اند و 
مقابل 2۸ گلی که به ثمر رسانده اند، 22 گل دریافت کرده اند. بهترین پیروزی 
خود مقابل نماینده قطر را برابر الوکره این کشور و با نتیجه 5 بر یک به سود خود 

کسب کرده است.

 راه دشوار پرسپولیس 
برای صعود 

   شاگردان برانکو به الدحیل رسیدند؛

زمین شخم زده شده، معضل مسی
بارســلونا در هفته دوم اللیگا در ورزشــگاه زوریا به مصاف »وایادولید« رفت.این دیدار در 
مصافی که مسی شــب خاموشی را پشت سر گذاشــت با نتیجه یک بر صفر و به سختی به 
سود بارسا خاتمه یافت.بعد از پایان بازی، والورده و بازیکنان بارسا به شدت به کیفیت چمن 
ورزشگاه زوریا انتقاد کردند و حتی پیکه اعالم کرد این زمین شخم زده شده و آماده کاشت 

بود.کارتون زیر به مناسبت ناهمگونی چمن ورزشگاه وایادولید طراحی شده است.

تکرار کنید: روز استقالل

جنگ ستاره ها در آزادی، 
استقالل سد شکن

ذوب آهن، بازیکنی برای خرید ندارد!
تیم ذوب آهن با اینکه در لیست خود دو جالی خالی دارد بازیکنی را برای جذب انتخاب نکرده است!مجید 
حاج رسولیها، سرپرست تیم دراین باره می گوید: در لیست، دو جای خالی داریم؛ اما بازیکنی را برای خرید 
مد نظر نداریم، با این حال آماده ایم اگر نمازی بازیکنی بخواهد، در روزهای پایانی نقل و انتقاالت آن ها را 
جذب کنیم.مجید حاج رسولیها در مورد وضعیت ذوب آهن پیش از بازی پدیده گفت: میالد فخرالدینی 
و محسن مسلمان، در بازی قبلی ما مصدوم بودند که هر دو به تمرینات بازگشتند و به بازی برابر پدیده 
مشهد می رسند. به غیر از این دو، بازیکنان دیگر ما در دسترس هستند و مصدومیت یا محرومیت جدیدی 
برای بازی بعدی نداریم. پدیده روز چهارشنبه به اصفهان می آید، پس از بازی پدیده، حدود 5 روز تمرینات 

تیم ما تعطیل خواهد شد و از چهارشنبه هفته بعد تمرینات ما دوباره آغاز می شود .

»انصاری فرد« در مسیر اردویژه هلند
جدایی دو ملی پوش ایرانی تیم المپیاکوس با توجه به عدم اعتقاد سرمربی پرتغالی به آنها محتمل به نظر می رسد.

کریم انصاری فرد به دنبال یک تیم خارجی است و دو  تیم حاضر در لیگ فوتبال هلند )اردویژه( تمایل خود برای 
جذب این ملی پوش ایرانی ابراز کردند.تیم هیرنوین که در دو فصل اخیر اردویژه هلند رضا قوچان نژاد، مهاجم 
ایرانی را در اختیار داشت خواهان به خدمت گرفتن کریم انصاری فرد از المپیاکوس است. اوترخت نیز دیگر تیم 
هلندی اســت که به جذب انصاری فرد تمایل دارد.کریم انصاری فرد در بازی بروز دوشنبه المپیاکوس در هفته 
نخست سوپر لیگ یونان با تصمیم غیرمنتظره پدرو مارتینس، سرمربی پرتغالی از فهرست 1۸ نفره خارج شد و 
از روی سکوها نظاره گر پیروزی یک بر صفر تیمش برابر لوادیاکوس بود.رسانه یونانی درباره احسان حاج صفی نیز 

نوشت: عالوه بر سپاهان، تیم تراکتورسازی تبریز نیز خواهان انتقال احسان حاج صفی به این تیم است.

پایان عصر »اشکانی« در کشتی فرنگی؟
در حالی که کمتر از 2 ماه تا آغاز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 201۸ در مجارستان زمان 
باقی  است، به نظر می رسد شورای فنی یا قصد تغییر ســرمربی تیم ملی را دارد یا اینکه می خواهد 
برخی موارد را به او گوشزد کند!اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی در حالی برای حضور در رقابت 
های قهرمانی جهان 201۸ در خانه کشتی آغاز می شود که تیم ملی سرمربی ندارد و ادامه کار یا کنار 
رفتن علی اشکانی از سرمربیگری تیم ملی به تصمیم اعضای شورای فنی کشتی فرنگی موکول شده 
است.علی اشکانی پس از المپیک ریو و ناکامی فرنگی کاران ایران در این رقابت ها جایگزین محمد بنا 
شد و در حالی که به نظر نمی رسد بحث نحوه نتیجه گیری تیم ملی در رویدادهای بین المللی در میان 
باشد، شورای فنی تصمیم گرفته پس از برگزاری جلسه و بررسی موارد مختلف درباره ادامه همکاری 
یا قطع همکاری با اشکانی تصمیم گیری کند.اشکانی در حالی پس از سرمربیگری 
رده نوجوانان به عنوان جانشین محمد بنا انتخاب شد که این انتخاب انتقادهای 
زیادی را به دنبال داشت و برخی از کارشناسان سرمربیگری تیم ملی بزرگساالن 
را برای این مربی جوان زود می دانستند؛ اما فدراسیون پای اشکانی ایستاد و این 
مربی توانست تا حدی به این اعتماد فدراسیون کشتی پاسخ دهد. به نظر 
می رسد برخی موفقیت های فرنگی کاران تیم ملی که با حمایت خوب 
فدراسیون کشتی انجام شد، در نحوه تعامل و دیدگاه این مربی جوان 
تغییراتی را در پی داشته تا جایی که در نهایت شورای فنی را به تصمیم 
گیری جدید وادار کرده است.تیم ملی کشــتی فرنگی هفته گذشته با 
کسب 2 مدال طال و 2 برنز عنوان قهرمانی بازی های آسیایی 201۸ را از 
آن خود کرد و کار سختی در رقابت های جهانی مجارستان پیش رو خواهد 

داشت.

استقالل ایران- السد قطر، 
یاران ژاوی در محاصره آبی ها

مهاجم ایرانی و جدید باشــگاه کلوپ بروژ پس از اولین بازی 
برای تیمش گفت:بازی ســختی را داشتیم؛ اما 3 امتیاز بازی 
حق ما بود که به دست آوردیم.در  هفته پنجم رقابت های لیگ 
بلژیک، کلوپ بروژ میزبان اندرلخت، صدرنشین لیگ بلژیک 

بود و با نتیجه دو بر یک پیروز شد.

در این بازی کاوه رضایی اولین بــازی اش را برای کلوپ بروژ 
انجام داد و از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه 

2+90 تعویض شد.
رضایی پس از اولین حضورش گفت: بازی سختی را داشتیم اما 
3 امتیاز بازی حق ما بود که به دست آوردیم. شاید از حضورم 
در ترکیب اصلی تیم به این زودی غافلگیر شــده باشید ولی 
من برای بازی کامال آماده بودم. من فقط 3 هفته تمرین کردم 
و هنوز به آمادگی 100 درصد نرسیدم اما در هفته های آینده 

بهتر خواهم شد.
وی افزود: در سال گذشته فرصتی داشتیم تا شارلروا را ترک 
کنم ولی نمی خواســتم فرصتم برای حضور در جام جهانی 
2018 را از دســت دهم و به خطر بیندازم. البته در نهایت به 
جام جهانی نرفتــم ولی تصمیم گرفتم کــه گام بلندتری را 
بردارم. می خواهم به تیمم کمک کنــم اگر اینجا خوب بازی 
 کنم فرصتم برای حضــور در تیم ملی ایــران افزایش پیدا 

می کند.

 فرصت خوب کاوه رضایی
 برای حضور در تیم ملی

سرمربی پرسپولیس: 
می دانیم بازی سختی مقابل 
بهترین تیم آسیا پیش رو داریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست 
خبری پیش از دیدار تیم هــای الدحیل و 
پرسپولیس در بازی رفت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا در قطر اظهار 
داشــت: در مرحله ای قرار داریم که همه 
تیم های حاضر در آن از تیم های قدرتمند 
آسیا هستند و طبیعی اســت هیچ تیمی 
دوســت ندارد در این مرحله حذف شود.

برانکو ایوانکوویچ افزود: مــا فصل پیش با 
تیم الدحیل بازی کردیم و پیروز شــدیم، 
اما االن شــرایط این تیم نسبت به گذشته 
کامال تغییر کرده و با تیمی جدید وارد این 
دوره از مسابقات شده است. آنها بازیکنان 
زیادی نسبت به دوره قبل بازی ها به لیست 
خود اضافه کرده اند. بازی های الدحیل را به 
خوبی آنالیز کردیــم و نقاط ضعفی در این 
تیم ندیدیم و خیلی خوب می دانیم که بازی 
ســختی پیش رو داریم. بهترین راه را برای 
این بازی انتخاب کرده و سعی خواهیم کرد 

نتیجه الزم را بگیریم.
برانکو در پاسخ به این سوال که آیا شانسی 
برای تیمش در بازی مقابل تیمی که هشت 
بازیکن جدید به خدمت گرفته، قائل است 
یا نه، عنوان کرد: ما فصل پیش همین تیم 
را شکست دادیم، اما االن شرایط الدحیل 
با دوره قبل مســابقات کامال تفاوت دارد. 
می توانــم بگویــم بــا 
بهترین تیم آسیا بازی 
داریم، امــا ما هم با 
هدف خاص خودمان 
راهی این مســابقات 
شــده ایم و بــرای 
رســیدن به این 
نهایت  هــدف 
ن  ش مــا تال
انجــام  را 

می دهیم.

سمیه مصور

  کاریکاتور روز
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»جهان نما« هتلدار می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
خبر داد:

ابالغ نخستین قرارداد برنامه 
جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: نخســتین قرارداد برنامه جامع شــهر 
با رویکــرد نوین در کالن شــهر اصفهان ابالغ 
شد.ســیداحمد حســینی نیا اظهارکــرد: از 
مهم ترین نارسایی  ها و کاستی  های طرح  های 
توسعه شــهری ایران و به خصوص کالن شهر 
اصفهــان، وکالتی بــودن یا نبود مشــارکت 
مســتقیم ذی نفعان در فرآیند تالیف و تدوین 
آنها بوده اســت. بخش عمده این نقص متوجه 
نبود ســازوکار تعریف شــده بود که در برنامه 
جامع جدید این نقص برطرف شــده اســت.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با مشارکت 
شورای اسالمی شهر و اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان در حال تدوین ســاز و کار و ساختار 
شــورای راهبری برنامه جامع جدید هستند و 
خروجی آن به تایید وزارت راه و شهرســازی 

خواهد رسید.
وی با بیــان اینکــه در ســاختار جدید نقش 
نماینــدگان ســمن  ها و ســازمان  های مردم 
نهــاد، انجمن های صنفی و حرفــه  ای پررنگ 
تر خواهد شــد، اظهارکرد: در ایــن فرآیند به 
معنای واقعی برنامه  ریزی مشــارکتی شــکل 
می گیرد و برنامه  ریزی با مــردم و برای مردم 
انجام می پذیرد.حســینی نیا ادامه داد: با ابالغ 
قرارداد برنامه جامع شــهر اصفهان با رویکرد 
نوین و انجام آن، صدای کسانی شنیده خواهد 
شــد که در فرآیند برنامه  ریزی شهری به آنها 

توجه نشده و نادیده گرفته شده  اند.

 یک کارشناس ارشد شهرسازی
 مطرح کرد:

 بازآفرینی محالت شهری
 با رویکرد هویت بخشی

یک کارشــناس ارشد شهرســازی گفت: در 
بازآفرینــی محالت شــهری توجــه ویژه به 
ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی 
مردم بسیار پر رنگ تر از مباحث کالبدی است.

فرزاد مومنی اظهارکرد: محیط ســاخت یک 
نظام سیاســی، اجتماعی با قوانیــن و حقوق 
خاص خودش اســت، در حقیقت آن چه که از 
مادیات یک ساختمان و حتی یک شهر سر بر 
می آورد، ماهیت یک مقوله سیاسی اجتماعی 

محسوب می شود.
وی افزود: متاســفانه در عصــر الکترونیک و 
ارتباطات این فضاها به شــکل مجازی تعریف 
شده  و در واقع تمام رفتارها در محیطی مجازی 
اتفاق می افتد، بنابراین رنگ تعلق بخشــیدن، 
حس تعلق داشــتن و در نهایــت ایجاد هویت 
در مکانی خاص در این عصر بســیار پیچیده 

خواهد بود.
وی افزود: زمانی که با توجه به شرایط اقتصادی 
به جای خرید خانه، خانه ای اجاره می شــود، 
ارتباطات به جای صله رحم در بســتر شبکه 
مجازی اتفاق می افتد و یــا بازی های کودکان 
به جای کوچــه و خیابان ها به شــکل گیم در 
رایانه انجام شود آنگاه هیچ خاطره ای در واقع 
ثبت نخواهد شــد و در نتیجــه هویتی وجود 
نخواهد داشت. این کارشناس ارشد شهرسازی 
با بیان اینکه در تعریــف بازآفرینی توجه ویژه 
به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی 
مردم بسیار پر رنگ تر از مباحث کالبدی است، 
گفت: طراحی خالقانه برای اینکه مردم به زدن 
نشــان خویش بر مکان هایی که کار و زندگی 
می کنند، تشویق شــوند، از حداقل اقداماتی 
اســت که مدیران شــهری می توانند در این 
خصوص برنامه ریزی کــرده و در گام بعدی با 
تعریف پروژه های موضوعی مختلف، مردم را به 

مشارکت در پروژه ها دعوت کنند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:
 دولت

 دست از اشرافی گری بردارد
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در مراسم گرامیداشت روز بسیج اصناف 
اظهار کرد: استکبار جهانی از اول انقالب از انجام هر 
اقدامی درنگ نکرده؛ اما ظرفیت و توان بازدارندگی 
ایران افزایش پیدا کرده اســت، توان موشــکی 
جمهوری اسالمی بسیار باالســت، قاعده امنیت 
کشــور افزایش پیدا کرده و هزار کیلومتر دور تر با 
دشمن درگیر شده ایم؛ در  چند سال گذشته روزی 
نبوده که افرادی به دنبال بمب گذاری و ترور باشند؛ 

اما همگی منهدم و دستگیر شده اند.
فدا اضافه کرد: دشــمن به دنبال مشغول کردن 
جمهوری اسالمی از طریق فشار روانی با استفاده 
از فضای مجازی، تبلیغات مسموم و ترویج دروغ 
با امپراتوری رسانه ای است. مشــکالت به دلیل 
سوءمدیریت و عدم نظارت وجود دارد و منکر آنها 
نیستیم؛ مردم با وجود مشکالت عدیده صف خود 
را از ضد انقالب ها جدا کردند، دشــمن به دنبال 
فشار بر جمهوری اســالمی در چهلمین سالگرد 

انقالب است.
وی ادامــه داد: باید از ظرفیــت اقتصاد مقاومتی 
اســتفاده کنیم و اگر این اتفاق افتــاده بود مانند 
توان موشکی به شکوفایی اقتصادی رسیده بودیم. 
مجتبی فدا افزود: به ظرفیت های درونی کشــور 
توجه نشده است، دولت دســت از اشرافی گری و 
تجمالت بردارد و به جوانان اعتماد شود.ما مدافع 
مطالبات مردمی از مســیر قانونی هســتیم، نه با 
آســیب به اموال عمومی.فدا همچنین بیان کرد: 
دشمن بعد از حوادث دی ماه بیشترین توان خود 
را بر جدایــی، تفرقه، دو قطبــی و جدایی مردم و 
نظام گذاشته  و به دنبال اقدام عملی است، جامعه 
اصناف نقش ویژه و موثری را دارد، انقالب به راحتی 
به دست نیامده که با چند خبر دروغ و اشتباه در 
رسانه ها آن را از دست بدهیم.وی در پایان افزود: 
آمریکا به دنبال سوءاستفاده از هر موضوعی است 
اما می توانیم با تقوا، پشتکار و همدلی از این گذر گاه 
اقتصادی عبور کنیم تا ایران ابر قدرت ها را به خاک 

مذلت بنشاند.

 رییس کمیسیون امور اقتصادی
 شورای شهر:

خزانه داری متمرکز در 
شهرداری در حال انجام است

رییس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
مراحل اجــرای راه اندازی خزانــه داری متمرکز 
در شــهرداری اصفهان با اضافه شــدن مناطق 
شهرداری به این بخش در حال انجام است.نصیر 
ملت، در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی خزانه 
داری متمرکز در شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
در این زمینه گام های خوبی برداشته شده است 
و باید مناطق شهرداری در این زمینه با شهرداری 

مرکزی هم گام تر عمل کنند.
وی افزود: در گام نخســت مناطق شــهرداری و 
در گام بعدی سازمان ها و شــرکت های وابسته 
به شــهرداری بر اســاس دســتورالعمل وزارت 
کشور در خزانه داری متمرکز مشارکت خواهند 
داشت.رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی 
و گردشــگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
همچنین در خصوص آخریــن وضعیت اجرای 
چارت جدید سازمان شــهرداری اصفهان گفت: 
تعیین تکلیف ســازمان های شــهرداری و نحوه 
مدیریت و نوع فعالیت این ســازمان ها می تواند 
در تســریع اجرای این طرح تاثیرگذار باشد.وی 
با بیان اینکه تعیین تکلیف سازمان های وابسته 
به شــهرداری منجر به ایجاد نظم و انضباط در 
آمدهای شهرداری خواهد شــد، افزود: این امر 
در اولویت برنامه های مدیریت شــهری اصفهان 

قرار دارد.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان از بازگشت مالکیت هتل 
ارگ جهان نمــا به ایــن ارگان و قرارگیری احیای 
 کاربری آن در دســتور کار مدیریت شــهری خبر

 داد. 
 هتل ارگ جهان نما، بخشی از  عمارت بزرگ جهان 
نماست که کلنگ بهره برداری آن در سال 1375 بر 
زمین زده شد؛ سازه ای که شهرداری اصفهان برای 
ســاخت آن اقدام به تخریب بافت تاریخی حوالی 
میدان امام حســین )دروازه دولــت(، کارگاه های 
نقره کوبی و نقره ســازی و به خصوص کاروانسرای 
تحدید که در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، کرد. 
این عمارت که با الهام از معماری دوره سلجوقی روبه 
روی شهرداری مرکزی اصفهان و با اندک خطا روی 
پایه های یک ارگ قدیمی بنا شد در مسیر ساخت 
خود با چالش های بسیاری روبه رو بود به طوری که 
به دلیل تهدید یونسکو مبنی بر خطر حذف میدان 
نقش جهان از فهرست میراث جهانی طبقات باالیی 

این برج اداری- تجاری تخریب شد.
به دنبــال تخریــب قســمت هایی از ایــن ارگ، 
تکمیل این پروژه بــا اما و اگرهایی همراه شــد و 
کار تــا جایی پیش رفت که ســاخت هتــل آن از 
اختیار شــهرداری در ســال 88 خارج و به بنیاد 
ناجا واگــذار شــد تــا بهره بــرداری از این طرح 
ســرعت بگیرد ولی به گفته مهدی مزروعی، عضو 
پنجمین دوره شورای شــهر با گذشت بیش از ده 
ســال از واگذاری احداث این هتل به بنیاد تعاون 
 ناجا هیچ اقــدام موثــری در این زمینــه صورت

 نگرفته است .
نیمه کار بودن اجرای این طرح سبب شد تا بازگشت 

ســاخت پروژه هتل ارگ جهان نما در دســتورکار 
مدیریت شــهری قرار بگیرد به طوری که به گفته 
مزروعی، پس از انجام بررسی های الزم و هماهنگی 
با نیروی انتظامی،  الیحه فســخ قرار داد شهرداری 
و نیروی انتظامی در  شــورای شــهر مصوب شد و 
مالکیت این هتــل دوباره به شــهرداری اصفهان 

بازگشت.
مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به این که ساخت 
یک هتل در فاز یک و دو این ساختمان پیش بینی 
شــده بودگفت: مدیریت جدید شــهری با توجه 
به موقعیت مناســب احداث این هتــل، زیربنای 
3۰ هزار متر مربعی آن و فراهم بودن زیرســاخت 
های الزم، احیــای کاربری هتل جهــان نما را در 
دســتور کار خود قرار داد.وی با تاکید بر استفاده از 
توانمندی و پتانسیل بخش خصوصی برای احداث 

هتل جهان نمــا اظهار کرد: تمام ســرمایه گذاران 
عالقه مند به ســاخت هتل می توانند در این بخش، 
 ســرمایه گذاری کنند تا رونق به این ســاختمان

 بازگردد.
رییســی اظهار امیــدواری کرد: در مــدت زمان 
مشــخص و با برنامه ریزی درســت و با مشارکت 
 بخــش خصوصی ســاخت هتل جهان نمــا انجام

 شود.

»جهان نما« هتلدار می شود

به مناسبت هفته والیت و امامت، جشــن بزرگ تجلی غدیر در 
منطقه 1۰ شهرداری اصفهان برگزار می  شود.

بزرگداشت اعیاد بزرگ مسلمانان و دهه والیت از جایگاه خاصی 
در میان شهروندان برخوردار است، بر این اساس و به مناسبت عید 
غدیرخم شهرداری اصفهان عالوه بر جشن های مردمی، برپایی 
جشن های مختلفی را در محالت مختلف شهر برنامه ریزی کرده 
است. جشن بزرگ تجلی غدیر نیز از سوی شهرداری منطقه 1۰ 
شهرداری اصفهان در محل پارکینگ این شهرداری برگزار خواهد 

شد.عبدالرسول امامی، مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان در این 
باره گفت: جشن بزرگ تجلی غدیر روز چهارشنبه )فردا( از نماز 
مغرب و عشاء به مناسبت هفته والیت با حضور »نیکدستی« قاری 
بین المللی قرآن، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت)ع( و همراهی 
هیئت های مذهبی شــهر اصفهان در محل پارکینگ شهرداری 

منطقه 1۰ برپا می شود.
وی با اشاره به دیگر ویژه برنامه های هفته والیت و امامت افزود: 
فرهنگسرای استاد همایی وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی 

شــهرداری منطقه 1۰ با همکاری گروه فرهنگی هنری اصفهان 
پاک، جشــن والیت را همراه با برنامه های متنوع و شاد از جمله 
دف نوازی، تئاتر طنز، تقلید صدا و ... برپــا می کند.مدیر منطقه 
1۰ شــهرداری اصفهان ادامه داد: جشن باشــکوه والیت از روز 
چهارم تا هشــتم شــهریور ماه از ســاعت ۲۰ در فرهنگسرای 
اســتاد همایی برگزار می شــود و شــهروندان جهــت دریافت 
 بلیت شــرکت در جشــن می توانند به این فرهنگســرا مراجعه 

کنند.

مدیر منطقه 10 شهرداری:
جشن بزرگ تجلی غدیر در منطقه ۱۰ برپا می شود

بازگشت مالکیت به شهرداری؛

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139703902004000213 آگهــی:  شــماره   6 /117
139604002004000013 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9600037 
، 1- تمامی و همگی ششــدانگ کارگاه پالک 2204 فرعی از 411 اصلی به مساحت 
3416 متر مربع واقع در محمودآباد بخش 16 ثبت اصفهان با کلیه ملحقات و مشترکات 
و منصوبات آن بانضمام تمامی ماشــین آالت، تاسیســات، تجهیزات و مستحدثات 
منصوبه به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی شــهرک صنعتی محمودآباد که اسناد 
مالکیت آن با شماره الکترونیک 139620302026004627سه دانگ مشاع از شش 
دانگ به شماره چاپی 822857 و با شــماره الکترونیک 139620302026004628 
سه دانگ مشاع دیگر از ششدانگ به شــماره چاپی 822858 به نام فتح اله غالمعلی 
خمسه ثبت و صادر شده اســت با حدود: شمااًل: شیاریســت به پالک 2207 به طول 
94/9 متر شــرقًا: خط مستقیم مفروض است به قســمتی از دیوار موجود به مقدار پنج 
متر در مسیر تعریض جاده محمودآباد قرار خواهد گرفت به طول 41/90 متر به خیابان 
جنوبًا: شیاریست به پالک 2203 به طول 76/31 متر غربا: شیاریست به پالک 2205 
به طول 38/27 متر حقوق ارتفاقی معرفی نشده است که طبق نظر کارشناس رسمی 

ملک موصوف یک واحد کارگاهی که در زمان بازدید مورد استفاده تولید و بسته بندی 
روغن نباتی بوده به مســاحت حدود 2895 متر مربع و دارای پروانه ساختمانی شماره 
12/88/70618-88/12/20 و فاقد پایان کار می باشد و شامل موارد زیر می باشد: - 
ساختمان سوله اصلی به مساحت حدود 1380 متر مربع دارای اسکلت فلزی با تیر ورق 
دهانه حدود 20 متر و ارتفاع 10 به 12/5 متر، پوشش سقف توری مرغی و پشم شیشه و 
ورق، پوشش کف بتن مسلح، دیوارها پیرامونی آجر سوراخدار، درب فلزی. - ساختمان 
سوله مجاور به مساحت حدود 1145 متر مربع دارای اســکلت فلزی با تیر ورق دهانه 
حدود 18 متر و ارتفاع 10 به 12/5 متر، که مســاحت حدود 236 متر مربع از سقف آن 
دارای پوشــش توری مرغی پشم شیشــه و ورق بوده و مابقی بصورت سوله روباز می 
باشد، پوشش کف بتن مسلح، دیوارهای پیرامونی آجر سوراخدار می باشد. - ساختمان 
اداری مشتمل بر 2 طبقه به مساحت حدود 315 متر مربع دارای اسکلت بتنی، پوشش 
بدنه گچ و رنگ و دیوار کوب و در همکف تا 1/20 متر ســنگ می باشــد پوشش کف 
سنگ و ســرامیک بوده آشــپزخانه کابینت ام دی اف، سیستم ســرمایش کولرآبی و 
سیستم گرمایش پکیج می باشد و دارای سرویس بهداشتی نیز می باشد. - ساختمان 
 نگهبانی دارای سقف تیرچه بلوک به مساحت حدود 55 متر مربع و دارای دربهای فلزی 

می باشــد. - پوشــش کف محوطه همانند کف ســوله ها بتن مســلح بوده و دارای 
دیوارهای پیرامونی آجر ســوراخدار می باشــد.- ملک موصوف دارای مشــترکات 
آب و برق و گاز می باشــد. 2- امــوال منقول: الــف- جرثقیل )30( تنی، ســقفی با 
دهانــه )19( متر ســاخت شــرکت دماوند ســال ســاخت )1392( یک دســتگاه، 
 آماده بهــره بــرداری ســه میلیــارد و نهصــد میلیــون )3/900/000/000 ریال( 
ب- جرثقیــل )25 تنی(، ســقفی با دهانه )20( مترســاخت شــرکت دماوند ســال 
ســاخت )1392( یک دســتگاه آماده بهره برداری ســه میلیارد و دویســت میلیون 
)3/200/000/000 ریال(  مورد الف و ب جمعًا بــه مبلغ هفت میلیارد و یکصد میلیون 
ریال ) 7/100/000/000 ریال( که طبق ســند رهنی شــماره 154291- 93/7/19 
تنظیمی در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 12 اصفهان در قبال بدهی شرکت تدافع 
سپاهان در رهن بانک صادرات واقع می باشد و تا تاریخ 98/1/18 دارای بیمه است و از 
ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/6/25 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 47/000/000/000 ریال 
)چهل و هفت میلیارد ریال( )بابت ششدانگ کارگاه پالک 411/2204 واقع در بخش 16 

ثبت اصفهان( و مبلغ 7/100/000/000 ریال )هفت میلیارد و یکصد میلیون ریال)بابت 
جرثقیل 30 تنی و 25 تنی( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
97/6/6 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 
 ســپرده نماید.  م الف:234062 اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان)810 کلمه،

 8 کادر(

سرپرســت معاونت خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان در جلسه شورای هماهنگی این معاونت 
با اشاره به اینکه خشکســالی های شدید در دهه 
آتی و عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود که به 

طبع  کاهش شدید سطح چاه های آب 
را به همراه دارد اظهار داشت:مدیریت 
بهینه منابع آبی در جهت حفظ فضای 
سبز شــهر اصفهان در دستور کار این 
معاونت قرار گرفته اســت و به همین 
دلیــل بودجه حوزه آب در ســال 97 
نسبت به سال 94، ۲86 درصد و نسبت 
به سال 96 نزدیک به 61 درصد رشد 

داشته اســت. بهزاد حقانی افزود: در سال جاری 
مبلغ 134 میلیاردتومان به حوزه آب فضای سبز 
در9 ســر فصل مجزا اختصاص یافته اســت و به 
کارگیری روش های نوین آبیاری،احداث مخازن و 
 خطوط کلکتور جهت مدیریت یکپارچه منابع آبی و

 بهره برداری حداکثری منابع خاکستری جزو برنامه 
های این حوزه می باشد. حقانی در ادامه با تاکید بر 
اینکه تغییرات اقلیمی در شــهر اصفهان و کاهش 
نزوالت آسمانی باعث شده است که کاشت برخی 
گونه های گیاهی در شهر اصفهان دیگر امکان پذیر 
نباشد تصریح کرد:شناسایی ،تکثیر و کاشت گونه 
های متناسب با اقلیم شهر اصفهان صورت گرفته 
و به مرور در حال انجام می باشــد و همچنین به 

دلیل مدیریت بهینه مصــرف آب حذف چمن در 
عرصه های غیرتفرجگاهی در سطح شهر اصفهان 
در حال اجراست.سرپرست معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان گفت: با توجه به سرعت پیشرفت 

فناوری ، الزم است در ارائه خدمات شهری منطبق و 
همگام با تکنولوژی روز پیش برویم ،به همین خاطر 
برنامه ریزی الزم در این خصــوص در حال انجام 
است.حقانی افزود:در  حال حاضر امکان مدیریت 
تاسیسات شــهری با روش های نوین پیاده سازی 
شــده و در یکی از مناطق شهر اصفهان به صورت 
آزمایشــی در حال اجرا می باشــد.وی با اشاره به 
اینکه برای مدیریت و نظارت بر حدود 377۰ هکتار 
فضای سبز در اختیار شهرداری اصفهان نیز پروژه 
مطالعاتی برداشت اطالعات فضای سبز تعریف و 
توسط سازمان فاوا شهرداری در حال پیگیری است 
افزود: اطالعات معابر شــهر اصفهان نیز تاکنون 

نزدیک به 7۰ درصد پیشرفت داشته است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

تکنولوژی در ارائه خدمات شهری
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه امسال مدیران 
شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب استان 
همکاری های خوبی با سازمان پارک ها و فضای 

سبز شهرداری اصفهان داشتند، اظهار کرد: سال 
آینده باید دســتگاه های اجرایی، آب مورد نیاز 
برای آبیاری فضای سبز و درختان شهر را تامین 
کنند.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه در تابستان 
امسال شهرداری با اعتبار سنگین تامین مخازن 
و کلکتور فضای سبز شــهر را انجام داد، اظهار 
امیدواری کرد که سال آینده با پیش بینی مخازن، 
آبیاری منظمی برای درختان و فضاهای ســبز 
شهر داشته باشــیم.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: در 
تابســتان ســال جاری تعداد ۲۰ هزار سرویس 
تانکر، فضای ســبز شــهر را آبیاری کرد که این 
اقدام برای توزیع یکنواخت و منظم فضاهای سبز 

الزم است از طریق ورود به مخازن و کلکتورهای 
مناطق 15 گانه آبیاری را بــه نحو مطلوب تری 
انجام شــود.وی با تاکید بر اینکه باید آب پایدار 
تامین شــود تا مخازن امکان آب گیری داشته 
باشند، گفت: ســال آینده مخازن و 
کلکتورهــای بیشــتری پیش بینی 
شده تا آبیاری به صرفه تر و منظم تر 
انجام شــود.مرتضایی نژاد با اشاره به 
خشکی درختان حاشیه مادی های 
شــهر تصریح کرد: طبق برآوردهای 
انجام شده توسط سازمان پارک ها، با 
تحقق حداقل1۰ میلیون متر مکعب 
حقابه زاینده رود می توان بخشی از 33۰ کیلومتر 
مادی شهر را آبگیری کرد.وی افزود: تمام گونه 
های درختی شــهر را نمی توان با پساب تصفیه 
شــده آبیاری کرد، به خصوص درختان حاشیه 
مادی ها که باید بــا اســتفاده از آب مطلوب و 
منظم با روش غرقابی آبیاری شــوند.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: اگر آبیاری درختان با پساب تصفیه 
شده ادامه پیدا کند، عناصر سنگین وارد خاک 
شــده و به درختان حساس آســیب می رساند، 
البته برخــی از درختان مقاوم پیشــنهادی در 
 سال جاری، نسبت به عناصر سنگین زیاد حساس

 نیستند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

تامین آب پایدار برای حفظ فضای سبز شهر ضروری است

دیدگاه
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  امام هادی علیه السالم:
  دنیا بازاری است ؛ گروهى در آن سود برند و 

گروهى ديگر ، زيان ببینند
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یادداشت

بســیاری از پدر و مادرها امروزه، به مجرد رسیدن کودکان شان به سنین 
خاص، او را راهــی کالس های مختلف می کنند؛کالس زبان انگلیســی، 
قرآن، کامپیوتر یا کالس های دیگر که برای سنین زیر هفت سال توسط 
فرهنگسراها گذاشته شده است.آنها معموال می خواهند فرزندان شان از 
بقیه هم سن و ساالنش جلوتر باشد.برخی دیگر صرفا به تقلید از این افراد 
و به خاطر عقب نماندن کودکان شان ازبقیه به این کار می پردازند.بعضی 
مهدکودک ها هم به آموزش کودکان همت گذاشته و دوره های آموزشی را 
تبلیغ کارشان می کنند.حال این سوال مطرح است که آیا آموزش قبل از 
دوران مدرسه و قبل از ۷ سالگی برای کودک الزم است؟آیا این آموزش ها 
می تواند ضررهایی برای کودک به دنبال داشته باشد؟در چند سال اخیر 
به جای مهد کودک، مهد بازی هایی طراحی شــده کــه کودک به جای 
هرگونه آموزش در آن، صرفا به بازی و تفریح می پردازد و هیچ گونه آموزش 
مستقیمی داده نمی شود.نظر افرادی که موسس یا حامی این مهد بازی ها 
هستند این است که هرگونه آموزش مستقیم به کودک در این سن نه تنها 
الزم نیست بلکه گاهی به ضرر اوست.با توجه به احادیثی که دوران زندگی 
انسان را سه قسمت می کنند و هفت سال اول زندگی او را سال های تفریح 
و آزادی او می دانند و آموزش و تعلیم را به هفت سال دوم زندگی کودک 
اختصاص می دهند، شاید بتوان گفت که آموزش زیر هفت سال برای کودک 
الزم نیست.از طرفی کودک وقتی وارد دوران آموزش اصلی، یعنی مدرسه 
می شود؛ بسیاری از مطالبی را که بقیه هم ساالنش در جهت فراگیری آن 
هستند را می داند؛ پس کالس برای او تکراری می شود و این موضوع عالوه 
بر این که باعث غرور وی می شود، انگیزه او را جهت تالش، کمتر می کند.

عالوه بر این آموزش زود هنگام کودک باعث خستگی بیشتری او از درس 
می شود و عالقه ای که باید در کودک ایجاد شــود را به وجود نمی آورد. 
همچنین بســیاری از روش های آموزش مربی قبل از مدرسه، با معلمان 
مدرسه متفاوت است و این باعث سردرگمی کودک می شود.به همین دلیل 
شاید ایده جایگزینی مهدهای بازی به جای مهدکودک، البته بعد از اولویت 
خانواده مناسب به نظر برسد. مطلبی که گفتیم در مورد آموزش مستقیم 
صدق می کند؛ اما در مورد آموزش غیر مستقیم این مطلب درست نیست. 
مثال کودکی که با نگاه کردن به پدر و مادرش وضو گرفتن را یاد می گیرد 
در حالی که قصد آموزش در کار نیست؛ یا کودکی که کارهای منزل را با 
توجه کردن به مادر فرا می گیرد، این آموزش کــه ناخودآگاه صورت می 
گیرد عالوه بر این که اشکالی ندارد بسیار خوب است و به نقش الگو گیری 

از پدر و مادر بر می گردد.

آموزش کودکان، آری یا نه؟

ریحانه علی عسگری

کاخ زیبای 
شهرداری رشت

کاخ شهرداری رشت یا عمارت 
شــهرداری رشت ساختمانی 
است که بین سال های ۱۲۸۶ تا 
۱۳۰۵ خورشیدی به دستور اداره 
بلدیه رشت، با الهام از معماری 
ســن پترزبورگ توسط آرتم 
سرداراف، معمار ارمنی-آلمانی 

مقیم رشت ساخته شد.

عکس روز

دوخط کتاب

درخور کسانیســت که اهرم 
های مثبتــی در زندگی شــما 
هستند. احساسات خود را برای 
کســانی نگه دارید که نسبت 
به شــما با مهربانــی و احترام 
و منزلــت رفتــار می کننــد. 
احساسات خود را خرج کسانی 
که سعی در تخریب شما دارند 
و نمی خواهنــد به شــما اجازه 

رشد دهند، نکنید!

»آدم های سمی«
لیلیان گالس

احساسات  خود را خرج 
هر کسی نکنید!

وقتی فــردی شــما را آزار می 
دهد، شما را کوچک می کند و 
اجازه نمی دهد شما در بهترین 
حالتی که می توانید باشــید و 
دائما حال شــما را مــی گیرد، 
دیگر جایی برای احساســاتی 
بــودن نمی مانــد. احساســات 
درخور عشق و مهربانی است، 

جزیره »ججو« در کره جنوبی مشهور است و مسیر هوایی ججو به سئول 
پر تردد ترین مسیر در کل کره جنوبی است؛ اما این جزیره جاذیه دیگری 
نیز در خود دارد که مورد توجه است.زنان دریا یا در حقیقت آخرین نسل 
بازمانده از غواصان»Haenyo« ،زنانی مســتقل ،بی باک ،باشــهامت و 
دارای اراده آهنین هستند که تا عمق 20 متری آب بدون مخازن اکسیژن 
می روند. سن بیشتر آنها بیش از ۷0 سال است و آخرین نسلی هستند که 
هنوز این کار را ادامه داده اند و جوان ترها این روزها به قصد درس خواندن 

جزیره را ترک می کنند.

»زنان دریا« مشهورترین جاذبه توریستی یک جزیره

یک ســاعت جیبی متعلق به یک مهاجر روس یهودی که در حادثه غرق 
شدن کشتی تایتانیک جان خود را از دست داد، به حراج گذاشته شد.روی 
این ساعت با حروف عبری نوشته شده است. پشت این ساعت هم تصویری 
از حضرت موسی )ع( قرار داد که فهرستی از »ده فرمان« را در دست گرفته 
است. ده فرمان فهرســتی از دستورهای مذهبی اســت که بر موسی )ع( 
در محلی به نام کوه سینا وحی شــد. به عقیده یهودیان و مسیحیان، این 
 احکام بر دو لوح ســنگی حک شد و موســی آنها را برای قوم بنی اسرائیل

 خواند.

ساعت جیبی مسافر تایتانیک به حراج گذاشته شد!

میشل وایت و اسکات پالمی به مدت دو سال نامزد بودند؛ اما ناگهان بررسی های 
پزشکی نشان داد که زخم معده اسکات به سرطان معده وخیم تبدیل شده است 
و چند روز بیشتر زنده نخواهد ماند.میشل تصمیم گرفت تا یک روزه، عشقش 
را به آرزویش برساند، بنابراین در شرایطی که نامزدش در بیمارستان بستری 
بود مراسم ازدواج را بر پا کرد. میشل تمامی دوستان و آشنایان را دعوت و مامور 
اداره ثبت را متقاعد کرد تا برای ثبت ازدواج شان به بیمارستان بیاید. اسکات 

13 ساعت بعد از ازدواج در گذشت و به زندگی مشترک کوتاه شان خاتمه داد.

ازدواجی که 13 ساعت بیشتر دوام نداشت!

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بیســت و یکمین جشنواره شهید 
رجایی ،برای چهارمین سال متوالی موفق به کســب رتبه برتر در شاخص 
های  اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان شد. در این مراسم دکتر 
حکمتیان، معاون مهندسی و توسعه و عاطفه افشاری، کارشناس ارزیابی و 
عملکرد شرکت آبفای اســتان اصفهان به عنوان برگزیدگان خدمت در این 
جشــنواره مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین مهندس صالح، مدیر آبفای 
شــهرضا و مهندس فاضلی، مدیر آبفای منطقه 3 اصفهان به عنوان مدیران 
برتر آبفا در سال 96 معرفی و تقدیر شدند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به برخی از دالیل کسب مقام برتر برای چهارمین سال متوالی 
در دستگاه های اجرایی استان اصفهان پرداخت و عنوان کرد:تمامی فعاالن 
صنعت آبفا در استان اصفهان به رغم مشکالت موجود از جمله کمبود منابع 
آبی با تمام وجود درصدد خدمت رسانی پایدار به مردم هستندکه در این میان  

می توان به تامین آب شرب مردم در فصل بهار و تابستان اشاره کرد.
مهندس هاشم امینی با اشــاره به چگونگی تامین آب شرب مردم در فصل 
تابستان اعالم کرد : امسال حجم آورد آب به پشت سد به 465 میلیون متر 
مکعب کاهش یافته به طوری که مدیریت آب استان و وزارت نیرو برا ی پشت 
سرگذاشتن این شرایط سخت، محدودیت هایی برای تخصیص آب شرب  قائل 
شد تا بتوانیم به فصل بارش برسیم . مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان  
گفت:میزان آب تخصیصی به شرکت آبفای استان در مواقعی از سال تا حدود 
40 درصد کم می شد . این شرایط سخت البته فرصت هایی هم پیش روی 
شرکت گذاشت ازجمله  می توان به تالش مجموعه شرکت آبفای استان به 

منظور برون رفت مردم  از چالش کم آبی اشاره کرد.
  وی خاطرنشان ساخت:در حال حاضر گستردگی سامانه تله متری و مدیریت 
فشارکه شرکت آب استان اصفهان  از آن برخوردار است در هیچ کدام از استان 
های کشور وجود ندارد،به طوریکه تاکنون توانستیم از طریق این تکنولوژی 

تبعات بحران کم آبی را مهار کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفا به یکی دیگر از راه های مهار بحران کم آبی در استان 
اشاره کرد و بیان داشت: توانستیم از طریق استفاده و توزیع  لوازم کاهنده که 
یک روش علمی برای مدیریت مصرف آب در منازل است، مصرف را در استان 
تا حدودی بهینه کنیم  به طوری که لوازم کاهنده را در اختیار مردم قرار داده 

و هزینه آن را به صورت اقساطی از مردم دریافت کنیم.
مهندس امینی با اشاره به رعایت الگوی مصرف از سوی اصفهانی ها  ادامه داد: 
اعداد و ارقام گویای این است که در زمینه مدیریت  مصرف آب در چندسال 
گذشته اقدامات   بســیار خوبی داشــته ایم و اکنون حدود 90 درصد مردم 
اصفهان زیر 20 متــر مکعب در ماه مصرف می کنند کــه کمتر از میانگین 

کشوری است. 
مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان افزود: کارگروه سازگاری با کم آبی در کشور 
درصدد است استاندارد سرانه مصرف آب را از 20 متر به 15 متر تقلیل دهد، 
اما همچنان در استان اصفهان این رقم حدود 11 و نیم مترمکعب برای یک 

خانوار در ماه است . 
وی با اعالم اینکه کاهش سرانه مصرف آب به معنای به خطر انداختن بهداشت 
و سالمت مردم نیست و این در حالی است که در کشورهای پرآب  وتوسعه 

یافته ،ســرانه مصرف بسیار پایین تر اســت.مهندس امینی بیان داشت: در 
اســتان اصفهان میزان مصرف 154 لیتر برای هر نفر در شبانه روز است که 
باید این مقدار را تا 110 لیتر کاهش دهیم و این موضوع در سایه تغییر رفتار 
مصرفی و استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف آب است.این در حالیست که هم 
اکنون  در برخی از شهرستان های استان مصرف سرانه آب به حدود 110لیتر 
 در شــبانه روز کاهش یافت که در این زمینه می توان به شــهرهای نایین و

 نجف آباد اشاره کرد. 
وی افزود: در بخش  صنایع نیز شرکت ذوب آهن اصفهان میزان مصرف خود 
را از 2 هزار لیتر به زیر 500 لیتر رسانده است، همچنین شرکت فوالد مبارکه 
و پاالیشگاه اصفهان درحال استفاده از پساب فاضالب شهری هستند و بقیه 
صنایع بزرگ استان نیز درحال حرکت در این راســتا هستند و این رویداد 

فرصت خوبی برای بهره برداران از زاینده رود  است.
مدیرعامل  شرکت آبفای استان با اشاره به توزیع عادالنه آب در  اصفهان گفت: 
اکنون آبرسانی به 56 شهر از طریق سامانه تله متری  مدیریت می شود تا میان 
همه شهرها آب عادالنه توزیع شود  این در حالیســت که امسال آبفا توجه 

ویژه ای به  عدالت توزیع آب شرب بین مشترکین داشته است.
وی افزود: در شرکت آبفای استان اصفهان برخورداری از زیرساخت تله متری 
باعث شده  که دقیقا سهم آب در هرساعت که میان شهرها و نقاط مختلف شهر 
در شبانه روز  توزیع می شود،  مشخص باشد و امسال کامال به این موضوع توجه 
داشته ایم. مهندس امینی  با اعالم اینکه زیرساخت های اساسی تله متری 
در شهر اصفهان و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده تصریح کرد: در 
بسیاری از شهرهای کشور سامانه تله متری داریم، ولی سامانه ای که فرمان 
بگیرد و بتوان آن را  از راه دور هدایت کرد نداریم. براین اساس اقدامات اساسی 
و زیرساختی در شبکه آب استان انجام شده که امروز توانسته ایم با حداقل 

چالش از شرایط  بحران عبور کنیم.
وی با بیان اینکه  حدود یک دهه است خشکسالی بر کشور و استان اصفهان 
حاکم شده است اعالم کرد: وقوع پدیده خشکسالی در بسیاری از نقاط کشور 
و به ویژه در استان اصفهان منجر شــد  به مرور زمان شرایط تامین آب  بدتر 
شود و ما اقدامات اساسی جهت تامین منابع جدید  انجام دادیم که بتوانیم در 

شرایط بحران منابع و مصارف  را بهتر مدیریت کنیم. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان خاطرنشــان کرد: سال 88، حدود  1۷ متر 
مکعب برثانیه آب به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تخصیص می یافت که امروز 
این رقم  به 10 متر مکعب کاهش یافته است همچنین در سال گذشته حدود 
8 دهم متر مکعب آب بر ثانیه آبدهی  چاه های فلمن بوده که االن چاه های 

فلمن را در مدار نداریم. 
وی با اشاره به دیگر منابع آبی زیرزمینی عنوان کرد:درحال حاضر آبدهی دیگر  
منابع زیرزمینی همانند چاه های متفرقه  که می تواند بخشــی از نیاز آبی را 
تامین کند ،بسیار کاهش یافته به عنوان مثال آبدهی چاه های متفرقه که در 
گذشته 2 و نیم متر مکعب بر ثانیه بوده امروز به کمتر از یک متر مکعب رسیده 
است.مهندس هاشم امینی  اظهارداشت:در نیمه اول سال جاری  حدود 100 
چاه  بررسی کیفی و شیمیایی آن انجام و مورد تایید دستگاه های ذی صالح  
 قرار گرفت و متناسب با استانداردهای تعریف شده از لحاظ کیفی  وارد شبکه

 می شود، البته با شبکه بهداشت اصفهان هماهنگی کامل داریم و امکان ندارد 
چاهی که دچار مشکل باشد بدون تایید بهداشت وارد شبکه شود.وی افزود: 
سال 88، هدررفت شبکه آب بیش از 30 درصد بوده که رقم باالیی به حساب  
می آمد  که اکنون  این رقم به 16/2درصد رسیده  است که این امر  به خاطر 

اقدامات اساسی از جمله اصالح شبکه فرسوده  حاصل شد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: وضعیت بهداشتی آب 
شرب اصفهان همچنان مانند  قبل، از نظر بهداشت و سالمت مورد تایید مرکز 
بهداشت استان  است  این درحالیست که با کاهش تخصیص آب طرح اصفهان 
بزرگ و با در مدار قرار گرفتن چاه های اجاره ای و متفرقه ،آب  شرب استان 

دارای شاخص های استاندارد از لحاظ 
سالمت  و بهداشت است .

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان  بر کاهش 20 درصدی 
مصرف  آب تاکید کــرد و ادامه داد: 
مدیریت هوشــمند و باالنس کردن 
فشــار تمام نقاط شــبکه و فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف آب با استفاده 
از ظرفیت رســانه هــای مکتوب ، 

دیداری و شنیداری ملی و استانی و شبکه های مجازی، برگزاری  کارگاه های 
آموزشی ویژه مهدهای  کودک و برپایی کارگاه ابزار و تجهیزات کاهنده مصرف  
درخانه فرهنگ آب و تشــکیل  اکیپ 100 نفره  مروجین مصرف بهینه آب 

برخی از فعالیت ها در زمینه بوده است.
وی به دیگر اقدامات  فرهنگی پیرامون ترویــج مصرف بهینه آب در جامعه 
پرداخت و تصریح  کرد: برگزاری جشنواره نخستین واژه آب در سطح مدارس 
استان، برگزاری جشــنواره طنین زنگ آب ، برگزاری مسابقه نقاشی آب= 
زندگی ، برگزاری طرح آموزش ضمن خدمت معلمان مقطع اول ابتدایی در 
سطح استان، بسته فرهنگی  مدیریت مصرف با عنوان»تو میدونی اخمولک 
چطوری خندونک شد« و استمرار برگزاری جشنواره های مرتبط با مدیریت 

مصرف  در سال جاری  از جمله اقدامات فرهنگی بوده است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  با توجه به موقعیت جغرافیایی 
کشور خاطر نشان کرد: کشور ایران از لحاظ جغرافیایي در منطقه خشک و 
نیمه خشــک و در مجاورت دو کویر پهناور لوت و مرکزي واقع شده است.  
متوسط بارندگي در ایران یک سوم متوسط میزان بارندگي جهان و حدود 220 
میلیمتر در سال است که خود مؤید این حقیقت است که کشور ما در اقلیم 
خشک جهان واقع شده است، به گونه اي که 84 درصد از مساحت کشورمان 
 در منطقه نیمه خشک، خشــک و بیاباني قرار گرفته و تنها 16 درصد از آن 

جزو مناطق مرطوب و نیمه مرطوب است.
وی با بیان اینکه  شرکت آبفای اســتان اصفهان ،تاکنون با واگذاری بیش از 
1.100.000فقره انشــعاب آب، جمعیتی بالغ بر 4،000،000 نفر را در 92 
شهر استان تحت پوشش خدمات آبرســانی قرار داده است، اظهارداشت: با 
توجه به کاهش منابع آبی ،سازگاری با کم آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب 
شرب است،پس می طلبد مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.

در چهارمین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی  صورت گرفت؛

کسب مقام برتر شرکت آبفای استان اصفهان درشاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان
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