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مجالی برای دختران مجرد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در گفت و گو با »زاینده رود« تاکید کرد که مناسب بودن شرایط اقتصادی، 
اجتماعی، روانی و شخصیتی از شروط اصلی برای متقاضیان  فرزندخواندگی است؛

وقتی نارضایتی ها به گوش مسئوالن شهری نمی رسد؛

  مسکن بی ِمهر! 

صنایع دستی اصفهان، آستین باال زد
برای جلوگیری از نوسان قیمت؛
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کشف شبکه بزرگ جعل  مدارک تحصیلی و پزشکی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
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نسخه ما و نسخه اون ها!
 وقتی  سه دهه پس از پخش »اوشین«، شایعات دوباره زنده می شود؛ 

اجرای موسیقی سنتی ژرفا
 سالن نگارستان شهرداری 
شاهین شهر / 13 شهریور

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی؛
»بیرونی« ازبزرگ ترین 

دانشمندان مسلمان  و 
 فارسی زبان است. امروز 
 در مورد زندگی و آثار ش 

بیشتر مطالعه کنیم.

    در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین 
کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری مطرح شد؛  

درآمد 1۲۰۰ میلیارد تومانی کشور از حوزه نانوتکنولوژی
 مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری 
صبح دیروز برای نخســتین بار به میزبانی جمهوری اسالمی ایران و توسط شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. در این کنفرانس جهانی که با حمایت وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری تا چهاردهم شــهریورماه در اصفهان در حال برگزاری اســت، وزیر علوم خطاب به 
صفحه  11میهمانان این همایش، با بیان اینکه »خوشحالیم که میزبان شما در اصفهان...
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 سي و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم کودکان و نوجوانان

پردیس چهارباغ/ سینما فلسطین/ 
پردیس سیتی سنتر اصفهان

8 الی 14 شهریور

)Ted Talks( ســخنرانی، هــای تــد
مجموعه ویدئوهایی اســت که در زمان 
تقریبا کمتر از 18، دقیقه ایده های بزرگی 

را معرفی می کند.

سخنرانی های تد
یکشنبه تا سه شنبه ساعت 14:15
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لجبازی هایی که تمام نمی شود
باز هم انتشار یک لیست پرحاشیه؛   
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روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان در سفری به 
دمشق به رایزنی با مقامات سوری نشست؛ هر چند 
که محمد جواد ظریف هدف از این سفر را رایزنی با 
مقامات سوری در مورد آخرین تحوالت این  کشور 
و  مناسبات دوجانبه عنوان کرد؛ اما بی شک اجالس 
آینده سران ترکیه، روسیه و ایران در تبریز یکی از 
مهم ترین ســر فصل های این مذاکره خواهد بود. 
در هفته های اخیر روابط ایران و ســوریه در هاله 
ای از شــایعات و حرف و حدیث ها در مورد خروج 
ایران از سوریه قرار داشته است. موجی از خبرها از 
توافق سوریه و روسیه برای خروج ایران از خاک این 
کشــور تا ماندگاری و عدم توانایی بشار اسد برای 
خروج نیروهای ایرانی در فضــای خبری میان دو 
کشور بوده  اســت که البته هیچ کدام از این حدس 
و گمان ها از ســوی طرفین تایید و یا تکذیب نشد؛ 
اما در شــرایط کنونی، ایران تالش دارد تا عالوه بر 
پایداری مذاکرات در زمینه آینده ســوریه و حضور 
در محور مهم ترکیه، روسیه و سوریه ، نقش تعیین 
کننده تری در آینده این کشور ایفا کند. گمانه زنی 
در مورد سفر اخیر ظریف به سوریه نیز این حدس را 
تقویت می کند که آیا ایران تالش دارد تا قدرت خود 
در سوریه را به رخ رقبا بکشد و آیا ایران می تواند این 
برتری را نمایان کند یا خیر؟ شاید مصداق بارز این 
تالش را می توان در رایزنی ها برای سفر بشار اسد 
به ایران دانســت. در دوره قبلی نشست سران سه 
کشور در ترکیه، دولت روسیه و ترکیه تالش کردند 
تا بشار اسد را برای سفر به ترکیه و حضور در اجالس 
ســوریه مجاب کنند؛ اما این تالش ها ناموفق بود و 

اسد حاضر نشد بدون دعوت رسمی از سوی اردوغان 
به این کشور سفر کند؛  اما شاید این بار ظریف بتواند 
او را برای سفر و حضو ردر اجالس تهران مجاب نماید 
و بدون شــک این حضور می تواند نمایش قدرتی 
برای ایران محسوب شود. بشار اسد که این روزها به 
شدت از سوی روسیه برای ایجاد یک دولت آشتی 
ملی و از سر گیری روابط به اعراب تحت فشار است 
می داند که بدون حمایت ایران نمی تواند به بقای 
عمر دولت خود امیدوار باشد و از سوی دیگر روسیه 

و ایران در سوریه وارد رقابتی آشکار شده اند؛ این را 
می توان از توافق های پشت پرده روس ها با برخی 
از اعراب و حتی اســرائیل فهمید. هر چند در ظاهر 
روسیه تالش می کند تا به خصوص پس ار برجام از 
ایران حمایت کند  و همسو با سیاست های آن باشد؛  
اما این اختالف و دوری آشکار است و در نهایت روس 
ها حضور ایران در خاک سوریه را منوط به نظر بشار 
اســد کردند. چند روز پیش  معــاون وزیر خارجه 
روسیه به موضوع حضور ایران در ســوریه اشاره و 

تاکید کرده بود این رییس جمهور سوریه است که 
درباره حضور نیروهای ایرانی تصمیم می گیرد؛ اما 
مروری بر مواضع بشار اســد، رییس جمهور سوریه 
به خوبی مشخص می کند که اســد تا چه میزان بر 
لزوم حضور ایران در کشــورش تاکید دارد و حاال 
وی در آســتانه یک تصمیم گیری سرنوشــت ساز 
باید میان اعراب یــا ایران یکــی را انتخاب کند و 
ایران برای ماندن در سوریه به نظر مثبت بشار اسد 

امیدوار است.

ائتالف متجاوز سعودی: 
در اتوبوسی که ما هدف 

گرفتیم، کودکی نبوده است!
سخنگوی ائتالف متجاوز به یمن به رغم مدارک 
آشکار، حضور دانش آموزان یمنی در اتوبوسی 
که متجاوزان در ماه اوت آن را هدف حمله قرار 

دادند، رد کرد.
»ترکی المالکی« سخنگوی ائتالف متجاوز به 
یمن، با وجود مدارک و شــواهد درباره حمله 
این ائتالف به اتوبوس دانش آموزان یمنی در 
اســتان صعده، حضور دانش آمــوزان در این 
اتوبوس را رد کرده است!المالکی پس از اینکه 
دیدبان حقوق بشــر بیانیه ای منتشــر کرد و 
حمله بــه دانش آموزان یمنــی را یک جنایت 
 جنگی واضح توصیف کرد، این اظهارات را بیان

 کرد.
او در مصاحبه با ســی ان ان گفت: اتوبوســی 
که در ۹ اوت بــه آن حمله شــد یک »هدف 
قانونی« بوده اســت. این سخنگو در اظهاراتی 
برای شــانه خالی کــردن از جنایت آشــکار 
متجاوزان گفت: اطالعات به دست آمده نشان 
می دهد این اتوبــوس یک اتوبوس مدرســه 
 نبوده، چون در آن ساعت مدرسه ای باز نبوده

 است.
این مقام نظامی ســعودی مدی شد: »ما هیچ 
کودکی در اتوبوس مشــاهده نکردیم و حمله 
را علیه فرمانده هــای حوثی )جنبش انصارا...( 

انجام دادیم.« 
او همچنین اعتبــار تصاویــر و فیلم هایی که 
از این حادثه در دســت اســت را زیر ســوال 
برد. این در حالی اســت که ســازمان دیدبان 
حقوق بشــر و وزارت بهداشــت یمــن اعالم 
 کرده انــد قربانیان این حادثــه دانش آموزان

 بوده اند.

ماکرون:
به »پوتین« احترام می گذارم

رییس جمهور فرانســه گفت: با وجود اینکه بر 
این باورم »والدیمیر پوتیــن« رویای انحالل 
 اتحادیــه اروپا را در ســر دارد، بــه او احترام 

می گذارم.
امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانســه اعالم 
کرد: مذاکره با روســیه الزم و ضروری است و 
ما به رویکردهای جدید با روسیه برای تامین 
امنیت نیاز داریم. وی در گفت و گو با یک رسانه 
سوئدی درباره روابط با مسکو ادامه داد: من به 
طور مداوم با پوتین ارتباط دارم و به او احترام 
می گذارم.ماکرون، فرانسه را باالتر از روسیه در 
احترام به اصول حقوق بشر و دموکراسی اعالم 
کرد و گفت: روسیه مثالی برای وضعیت خوب 

حقوق بشر نیست.

وزیر امور خارجه سوریه:
 سوریه به طور مستقل 

خود را بازسازی می کند
وزیر امور خارجه سوریه از روند بازسازی سوریه 
به صورت مستقل و با کمک کشورهای دوست 
خبر داد.ولید معلم ، وزیر امور خارجه ســوریه 
در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی راشاتودی، 
از منابعی که بــه موجب آن ســوریه به طور 
مســتقل به بازسازی زیرســاخت های ویران 
شــده خود در جریان درگیری های مسلحانه 
این کشور می پردازد سخن گفت.این دیپلمات 
گفت: »ما در دریا و خشــکی نفت داریم. نفت 
در سواحل الذقیه و بانیاس. این ذخایر بسیار 
 غنی تــر از مناطق دیگــر دریــای مدیترانه

 هستند«.
در عین حال وزیر تاکید کرد که برای ادامه روند 
بازسازی سوریه این دولت نیازمند کمک های 

خارجی است.

بیم و امیدهای ایران برای حضور در سوریه

واکنش آستان قدس رضوی به کلیپ 
درگیری در حرم امام رضا)ع(: 

هیچ زائر ایرانی در نزاع 
دخالت نداشته است

معاون اماکن متبرکه آســتان قدس رضوی 
نسبت به کلیپ منتشر شده در فضای مجازی 
پیرامون درگیری در حرم امام رضا)ع( واکنش 
نشان داد.ســید خلیل منبتی اظهار داشت: 
فیلمی که مربوط به نزاع در حرم منور رضوی 
است و در شــبکه های اجتماعی نیز منتشر 
شــده، ارتباطی با زائران ایرانی ندارد.معاون 
اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با اشاره به 
اینکه این مسئله مربوط به درگیری چند نفر 
از اتباع عراقی در شب عید غدیر است، گفت: 
مسئوالن انتظامات آستان قدس رضوی پس از 
اطالع از این رخداد به این موضوع ورود کرده و 
مانع تشدید درگیری شدند و زائران ایرانی نیز 
در این درگیری و مشاجره دخالتی نداشته اند.

 برنامه افشاگرانه وزیر ارتباطات
 در تلویزیون لغو شد؛

مجری، بیمار بود!
برنامــه تلویزیونی وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با موضوع امضا های طالیی لغو شد. 
»محمدجواد آذری جهرمی« بیماری مجری 
را دلیل این اتفاق اعالم و تاکید کرد »فشاری 
وجود نداشت و من کســی نیستم که در برابر 
فشار های بیرونی کوتاه بیایم«. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات دوم شــهریورماه امسال 
در یکی از شــبکه های اجتماعی خود نوشت: 
آماده ام؛ اگر ســیمای ملی وقت کافی دهد، 
به تشــریح فرآیند های مافیاپرور و امضا های 
طالیی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح 
دهم چگونه دولــت الکترونیکــی راهکاری 
برای جلوگیری از فســاد اســت و چرا دولت 
الکترونیکی آن گونه کــه باید پیش نمی رود. 
آذری جهرمی افزود: باید اژد های هفت ســر 
فســاد را با همه ۱۳۰۰ امضــای طالیی اش، 
به مســلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این 
تنها راه باقی مانده برای اصــالح فرآیند های 

فسادزاست.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب 
اسالمی:

ارزنده ترین شعار تجمع 
طالب» استخر فرح« بود!

رییس بنیاد تاریخ پژوهی انقالب اســالمی، 
شعار »ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در 
انتظارت«را شعار مقدس و فوق العاده اخالقی 
خواند.به گزارش ایسنا، حجت االسالم حمید 
روحانی در نشست خبری با رسانه ها با اشاره 
به شعار حاشــیه ســاز تجمع طالب در قم، 
گفت: ارزنده ترین شعار این تجمع اما شعار 
»ای آنکه مذاکره شعارت، اســتخر فرح در 
انتظارت« بود که به کســانی کــه در قدرت 
هســتند و در برج عاج نشســته اند و قدرت 
مست شان کرده است، نهیب زد و هشداری 
بســیار اخالقی و عظیم داد کــه حواس تان 
باشد که شما نیز روزی از دنیا می روید. شما 
از مرحوم هاشمی رفسنجانی باالتر نیستید 
که با آن دبدبه و کبکبه، عزرائیل جانش را در 
استخر گرفت. پس به خود آیید و حواس تان 

باشد که همیشه در این جایگاه قرار ندارید.
روحانی ادامه داد: این یک شــعار مقدس و 
فوق العاده اخالقی بود، اما دیدیم که چگونه 
عده ای که زبان شــان در دهان آمریکاست 
چنین شــعاری را اینگونه تفسیر کردند که 

هاشمی رفسنجانی را کشته اند.

 عبدا... ناصری 
 فعال سیاسی اصالح طلب:

سخنگوی وزارت خارجه نشســت آتی سران سه 
کشور ایران، روســیه و ترکیه در ایران را در ادامه 
نشســت های قبلی روند آســتانه برای حل بحران 
سوریه اعالم کرد .بهرام قاسمی در نشست هفتگی 
با خبرنگاران با بیان اینکه روند آستانه ، روند موفقی 
بوده است،  خاطر نشــان کرد : نشست سران سه 
کشور در تهران  می تواند  در ادامه مسیرقبلی  روند 
آستانه به برداشتن گام های بیشتر برای حل نهایی 
موضوع سوریه ، مبارزه با تروریسم و بازگشت صلح 

و آرامش  به این کشور کمک کند . 
وی افزود: به نتایج این اجالس خوش بین  هستیم  و 

امیدواریم اجالسی موفق و کارآمد باشد.
ســخنگوی وزارت خارجه با رد برخی اظهار نظرها 
در مورد دخالت ایران در امــور داخلی عراق گفت 
: ما به انتخاب مردم عراق احتــرام می گذاریم و با 
 هر دولتی از هرجناح و حزبــی در  عراق همکاری 
می کنیم ؛ چرا که ما همســایه هســتیم و باید با 

یکدیگر تعامل داشته باشیم.

 با هر دولتی در عراق 
همکاری می کنیم

قاسمی: 

کافه سیاست

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خط قرمزی وجود  ندارد

پیشنهاد سردبیر:

یک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفت: 
هرچقدر که مدیران دهه اول و دوم انقالب 
کارآمد باشــند، امروز دیگــر توانایی جدی 
بــرای اداره کشــور را ندارند و بــه نظر من 
قانون منع بــه کارگیری بازنشســتگان در 
سمت های مدیریتی، امر بسیار مثبتی است.

عبدا... ناصری ، در ارتباط بــا قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان و فواید این قانون 
جهت گسترش جوان گرایی در کشور، اظهار 
کرد: از نیمه دوم 4۰ ســاله انقالب اسالمی، 
از ســوی نظام مدیریتی جمهوری اسالمی 
اشــتباهی صورت گرفت و آن کم توجهی 
به کارکرد جوانگرایی اســت.وی ادامه داد: 
ما بعد از انقالب شاهد تولد دو نسل هستیم 
که تحصیالت عالیه دارند و می خواهند وارد 
بازار کار شــوند و توانایی کسب سمت های 

مدیریتی را دارند.

مدیران قدیمی توانایی جدی 
برای اداره کشور را ندارند

 حمید قزوینی 
سخنگوی مجمع نیروی های خط امام)ره(:

یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اقتدار قوه 
قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی باید به صورت 
مستمر و دائم باشــد.علی بختیار ، با اشاره به تاثیر 
برگزاری دادگاه های مفسدان اقتصادی در جامعه 
بیان کرد: یک معضل بزرگی که در کشور ما وجود 
دارد این اســت که هرازگاهی تعدادی از مفسدان 
و اخالل گران اقتصادی را دســتگیر می کنیم؛ اما 
با دســتگیری این افراد فســاد تمام نمی شود چرا 
 که راه از بین بردن فســاد، ایجاد ســالمت اداری

 است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح 
کرد: مقابله با فساد بخشی از راه از بین بردن مفاسد 
است. البته مسیر برخورد با هر کسی که به حقوق 
عمومی دســت اندازی می کند باید به شکل جدی 
ادامه یابد. هیچ خط قرمزی نبایــد برای مبارزه با 
فساد وجود داشته باشد. با هر کسی در هر منصب 
و پستی و با هر گرایش سیاسی که به حقوق مردم 

دست اندازی کند باید برخورد شود.

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی 
خط قرمزی وجود  ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

حمید قزوینی، سخنگوی مجمع نیروی های 
خط امــام)ره( در گفت وگو بــا خبرگزاری 
تســنیم، درباره آغاز به کار مجدد شــورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان، اظهار داشت: 
ما در جلسات این شــورا شرکت نمی کنیم 
و بــه اتفاقاتی که در شــورای موســوم به 
سیاســتگذاری اصالح طلبان رخ می دهد، 
توجهی نداریم.وی درباره چرایی عدم حضور  
مجمع نیروهای خط امام)ره( در شــورای 
سیاســت گذاری اصالح طلبان، خاطرنشان 
کرد: علت عــدم حضور مــا بحث های دراز  
مدت و دامنه دار اســت. تنها در چند جلسه 
حضور داشتیم و بعد از آن در جلسات شرکت 
نکردیم؛ در واقع بیش از  2 یا ۳ سال است که 
در جلسات شورا شرکت نمی کنیم. بحث های 
مفصلی است ولی به طور کل رسمیتی برای 

این شورا قائل نیستیم.

 شورای اصالح طلبان را
 به رسمیت نمی شناسیم

پیشخوان

بین الملل

وزیر خارجه اسبق آمریکا با بیان اینکه آنچه ایران برای پایبندی 
به برجام انجام داده در جهان ســابقه نداشــته، گفت: این توافق 
بدون حضور آمریکا هم دارد کار می کند و کشــورهای دیگر در 
تالش هســتند تا آن را حفظ کنند. »جان کــری« وزیر خارجه 
اسبق آمریکا بار دیگر از »دونالد ترامپ« رییس جمهور کنونی این 
کشور به دلیل خروج از توافق هسته ای با ایران انتقاد کرد و گفت: 
کارشناسان دولت ترامپ هم معتقد بودند که او باید برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( را حفظ کند. وی که با برنامه »در پیشگاه 
ملت« شبکه »سی.بی.اس« صحبت می کرد، در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه ترامپ برجام را »بدترین توافق« توصیف کرده، گفت: 
»بله، اما گفتن این حرف باعث نمی شود که واقعا اینطور باشد. این 
توافق نامه از منظر بازرسی ها، پاسخگویی و آنچه ایران باید انجام 
می داد، سختگیرانه ترین توافق بود و برای مدتی طوالنی تر از هر 
توافق نامه هســته ای روی کره زمین، بیشترین شفافیت را ایجاد 

می کرد. هیچ کشوری، آن کاری را که ایران کرده تا به این ]توافق[ 
پایبند باشد، انجام نداده اســت. « کری افزود: »اما با کنار رفتن 
]آمریکا[، روسیه، چین، فرانســه، آلمان و بریتانیا همگی دارند و 
تالش می کنند که این توافق نامه را حفظ کنند. تنها ایاالت متحده 
و دونالد ترامپ، کنار رفت. بنابراین، فکر می کنم که کارشناسان 
درک می کنند. وزارت دفاع، وزیر دفاع او، معتقد بودند که او باید 

این ]توافق[ را حفظ کند. «

جان کری: 
آنچه ایران انجام داده، بی سابقه است

آیا ظریف می تواند» بشار اسد« را به ایران بیاورد؟

عوام فریبی اسفندیار

مشــرق: رهبرمعظم انقالب در دیداری که اخیرا و به مناسبت هفته 
دولت بــا رییس و اعضای دولت دوازدهم داشــتند، ضمــن انتقاد از 
رفتار های خارج از وظیفه بانک ها، نســبت به بنــگاه داری و تصاحب 
امالک برخی از بانک هــا فرمودند:» چرا بانک ها مشــکل نقدینگی 
پیدا می کنند برای اینکه شــعبه زیاد می کنند. برای اینکه آسایشگاه 
برای افراد خودشــان می ســازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی 
عبور می کردم، دیواری طوالنی بود که هرچی می رفتیم ادامه داشت! 
پرسیدم این تشکیالت عظیم برای کیســت؟ گفتند مال فالن بانک 
است، بانک غلط می کند که چنین کاری کند. حاال اینکه تشکیالتی 

اســت که البد برای تفریح و این حرف هاســت. بانک هــا بنگاه داری 
می کنند. جلوی بنگاه داری بانک هــا را بگیرید. بانک برای بنگاه داری 
نیست«.ماجرای این بخش از بیانات ایشان این است که یکی از دفعاتی 
که حضرت آیت ا... خامنه ای برای کوهپیمایی، عازم ارتفاعات تهران 
بودند، در مسیر از یکی از همراهان نسبت به این محوطه محصور سوال 
می پرسند که به ایشــان اطالع می دهند این مجموعه متعلق به یک 
بانک دولتی اســت.پیگیری های خبرنگار مشرق نشان می دهد اشاره 
اخیر رهبرمعظــم انقالب، احتماال مربوط به یــک مجتمع تفریحی- 
رفاهی در خیابان آجودانیه تهران، و معروف به »باشــگاه آجودانیه« 

اســت. مجموعه ای عظیم که متعلق به بانک ملی است.این مجتمع 
رفاهی عظیم شــامل چندین تاالر، رستوران و سالن های ورزشی اعم 
از زمین فوتبال و استخر شنا بوده که در محیطی به مساحت قریب به 
۷۰۰۰ متر مربع در آجودانیه تهران واقع شده که ارزش آن نیز چندین 
هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.عالوه بر این مجموعه که از سال 
۱۳۷4 تبدیل به مجتمع رفاهی یک بانک دولتی شــده، شرکت های 
زیادی نیز در حوزه های مختلف توســط این بانک اداره می شــود که 
مصداق بارز بنگاه داری است که رهبرانقالب بار ها نسبت به بنگاه داری 

بانک ها و تاثیرات سوئی که بر اقتصاد کشور دارد، هشدار دادند.

چهره ها

رهبر انقالب از مجموعه تفریحی کدام »بانک دولتی« انتقاد کردند؟

فضای مجازی

 من؛ پسرجهانگیری
 سرباز و ساکن ایرانم

پسر اسحاق جهانگیری در واکنش به فیلمی 
که در فضای مجازی به او منتسب شده است 
در اینستاگرام خود نوشت که ما نه »فِراری« 

داریم، نه از ایران عزیز »َفراری« هستیم.
اخیرا در فضای مجازی فیلمی از یک فِراری 
طالیی و سرنشــینان آن منتشر و ادعا شده 
است:» این بزرگوار پســر جهانگیری عزیزه 
که در اسپانیا با ماشین فراری طالییش داره 
با پول ملت بیچاره فخر می فروشه، فرزندت 
کجاســت آقای جهانگیری؟البد میگه بیکار 

و االف«.

فرمانــده کل قوا: احتمال 
وقوع جنگ نظامی وجود ندارد

انتظــار مــردم از رییس 
جمهــور، پاســخ عملی به 
پرسش های بی پاسخ نمایندگان

بوی بد احتکار از پوشک 
نوزادان

مرضیه محب رسول
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خرید و فروش لوازم التحریر خارجی 
درمدارس؛ مشکل اساسی بازار

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

سوژه

 پیش فروش خبرساز
 1500 گوشی  هواوی لغو شد

چهارماه قبل 1500 گوشــی از برند »هواوی« 
در کمپینی پرهیاهو پیش فروش اینترنتی شد. 
امروز همان گوشی 700 هزار تومانی یک میلیون 
و 800 هزارتومان شــده و ســفارش خریداران 
متضرر نیــز بی نتیجه لغو شــد.چند روز پیش 
گزارشی درباره ماجرای پیش فروش بحث برانگیز 
یک مدل گوشــی به مناســبت رونمایی از یک 
محصول جدید منتشــر شــد که در این ماجرا، 
در خردادماه امســال پیش فروش غیرحضوری 
گوشــی هــواوی prime y5 2018 از طریق 
فروشگاه های  اینترنتی با قیمت 729 هزار تومان 
با موعد تحویل تیر 97 انجام شد و این کاالها در 
مردادماه هنوز تحویل خریداران نشده اند.فروشگاه 
اینترنتی »بامیلو« به عنوان فروشگاه اصلی برای 
پیش فروش به مشتریان معرفی شده بود که پس 
از تاخیر در تحویل کاال، درتماس مکرر خریداران 
برای پیگیری ارسال کاال، نوسان نرخ ارز و تامین 
نشــدن کاال توسط شــرکت واردکننده را دلیل 
ارسال نشــدن کاال عنوان کرده است. در نهایت 
فروشــگاه در مردادماه 97 به خریــداران اعالم 
می کند که امکان تامین کاال تا 6 ماه آینده وجود 

ندارد و خریداران می توانند سفارش را لغو کنند.
بامیلو در واکنش به این مشکل گفت: »در رابطه با 
کمپین Y5، متاسفانه به علت مشکالت پیش آمده 
برای تامین کننده کاال، تاکنون امکان تحویل کاال 

توسط ایشان محقق نشده است.
اگرچه هم چنان سفارش ها پا برجا بوده و به محض 
تامین کاال توســط تامین کننده، به مشــتریان 
محترم تحویل خواهد شــد و این موضوع کامال 
خارج از اراده و اختیار بامیلو بوده است.« به رغم 
اینکه فروشگاه وعده داده بودسفارش ها پا برجا 
هستند، اما دو روز پس از انتشار گزارش، خریداران 
این محصول در تماس با خبرگزاری فارس از لغو 

تمام سفارش ها توسط فروشگاه خبر دادند.

بامشارکتدربرپایینمایشگاه
ساختمانکنیاوسیمانامارات؛
 نمایشگاه اصفهان برای 

فعاالن صنعت ساختمان، بازار 
بین المللی ایجاد می کند

شرکت  نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با مشارکت در برپایی نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان آفریقا در کشــور کنیا و نمایشــگاه 
بین المللی تخصصی صنعت ســیمان امارات در 
دبی، بازارهــای بین المللی جدیدی برای فعاالن 
صنعت ســاختمان کشــورمان ایجاد می کند.

نمایشگاه بین المللی صنعت ســاختمان آفریقا 
طی روزهای 16 تا 18 آبان ماه  امســال در کشور 
»کنیا« و نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت 
سیمان امارات طی روزهای پنجم تا هشتم آذرماه 

در شهر »دبی« برگزار خواهد شد.
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با مدنظر قرار دادن شرایط کنونی اقتصاد جهان، 
نیاز رو به رشد بازار ساخت و ساز دنیا و پتانسیل 
باالی شرکت های ایرانی در تولید و صادرات انواع 
تجهیزات و مصالح ســاختمانی به ویژه صنعت 
ســیمان و بتن، اقدام به سازماندهی پاویون ملی 
ایران در این دو نمایشــگاه به عنوان معتبرترین 
نمایشــگاه های بین المللی صنعت ساختمان در 
خاورمیانه و شمال و شــرق آفریقا خواهد کرد. 
در این راستا شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان، تمام شــرکت های توانمند در صنعت 
ساختمان به خصوص صنعت ســیمان و بتن را 

جهت حضور در این رویدادها دعوت می کند.

مدیرکلدامپزشکیاصفهان:
خسارت آنفوالنزای مرغی در 
اصفهان 110 میلیارد برآورد شد

مدیرکل دامپزشــکی اصفهان با تاکید بر رعایت 
دســتورالعمل های پیشــگیرانه گفت: تاکنون 
خسارت صنعت مرغداری این استان از بیماری 
آنفوالنزای فــوق پرندگان 110میلیــارد ریال 

برآورد شد.
»شهرام موحدی« با بیان اینکه 265 هزار و 10 
قطعه پرنده در کانون های آلوده اســتان معدوم 
شدند، افزود: مبلغی که باید برای جبران خسارت 
به مرغداران پرداخت شــود، حدود 9 میلیارد و 
300 میلیون ریال اســت. وی اظهارداشت: این 
بیماری از چهــارم ماه تیر به مــدت 30 روز در 
استان شیوع یافت و 183 هزار و 110 قطعه پرنده 
در شهرستان نجف آباد و 81 هزار و 900 قطعه در 
تیران و کرون را درگیر کرد. موحدی با بیان اینکه 
با اقدامات پیشگیری و مراقبتی از 38 روز گذشته 
تاکنون موردی از بیمــاری آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان در منطقه مشــاهده نشده است ، گفت: 
مطابق قانون اگر اســتانی به مدت 21 روز هیچ 
موردی از ابتال به این بیماری را نداشته باشد، پاک 
محسوب می شود. مدیرکل دامپزشکی اصفهان به 
شهروندان توصیه کرد مرغ و تخم مرغ را از مراکز 
مجاز عرضه این محصوالت که تحت نظارت این 

اداره کل هستند، تهیه کنند. 

سخنگویانجمنتولیدکنندگان
لوازمخانگی:

منتظر قیمت های جدید 
لوازم خانگی باشید!

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، 
از ساماندهی قیمت لوازم خانگی خبر داد و اعالم 
کرد که پس از ابالغیه وزیر صنعت، قیمت تمام 
شــده محصوالت با در نظر گرفتن سود متعارف 

محاسبه خواهد شد.
»حمیدرضا غزنوی« اظهار کرد: این تصمیم گیری 
موجب منطقی شــدن قیمت لــوازم خانگی در 
بازار خواهد شــد و بر همین اســاس، محاسبه 
قیمت تمام شده محصوالت این صنعت در دست 
بررســی قرار می گیرد تا با در نظر گرفتن سودی 
متعارف میــزان افزایش قیمت لــوازم خانگی 
تعیین شود. وی ادامه داد: افزایش تا صددرصدی 
برخی اقالم ازجمله فوالد، اســتیل و محصوالت 
پتروشــیمی منجر به کاهش ۴0 درصدی تولید 
در چند ماهــه اخیر شــده و ضرر باالیــی را به 
تولیدکنندگان وارد آورده اســت کــه با ابالغیه 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش 
غیرمتعارف لوازم خانگی جلوگیری خواهد شد. 
غزنوی با بیان اینکــه ماموریت واردات در بخش 
لوازم خانگی به صورت CBU کارســاز نیســت، 
گفت: این ممنوعیت درگذشته نیز وجود داشته 
اســت؛ باید بدانیم که واردکننــدگان، قطعاتی 
را به صورت نیمــه منفصلــه وارد می کنند که 
 واردات آن ممنوع نبوده و مشمول تعرفه کمتری 

می شود.

علیرضاکریمیان

»مسکن مهر« جزو معدود پروژه های عظیم اقتصادی است که با فوریت 
تصویب و اجرا شــد. البته به رغم تمام هزینه ها و تبلیغاتی که برای آن 
شد، نتوانست انتظارات را برآورده سازد. مســکن مهر نه بی خانه ها را 
خانه دار کرد و نه توانست کمکی به اقتصاد و معیشت شهرهای کوچک 
کند و نه جمعیت فشرده و متراکم شهرهای بزرگ را به اطراف پراکنده 
کرد. این روزها مســکن مهر مانند اســتخوانی در گلوی اقتصاد ایران 
 شده است که نه می توان آن را حذف و نه می توان مشکالت آن را رفع 

کرد.
 وضعیت فرهنگی، معیشــتی و امنیتی در ایــن مجتمع ها نه مطلوب 
است و نه ایده آل؛ این در حالی است که مدیر راه و شهرسازی اصفهان 
 تلویحا اعالم کرده اســت همه از مســکن مهر راضی هستند و تجمع

 نداشتیم.
مسکنمهروبیمهریهاییکهپایانندارد

بنا بر آمار منتشر شده توســط اداره راه و شهرسازی اصفهان، در این 
اســتان  از 150 هزار و 352 واحد مســکن مهر دارای متقاضی وجود 
داد که قرار بود تا انتهای ســال 96 همه آنها اتمــام و به بهره برداری 
برســد. با وجود میزان و تعداد باالی واحدهای ساخته شده در استان 
 اما امکانات و میــزان رضایت از این واحدها چندان مطلوب نیســت. 
بزرگ ترین رســالت ایــن طــرح، خانه دارکردن زوج هــای جوان و 
خانواده های شــهرهای بزرگی بود کــه به علت گرانــی، توان خرید 
مسکن را ندارند؛ اما بررســی صاحبان این واحدهای مسکونی نشان 
می دهد که زوج های جــوان، به خصوص خانواده هــای دارای فرزند، 
کمترین میزان صاحبان این واحدها را تشکیل می دهند آن هم بابت 
شرایطی که به دلیل دوری از شهرهای بزرگ و نبود امکانات آموزشی، 
برای سکونت خانواده ها مناسب نیســت . عالوه بر این، نقایصی مانند 
 استاندارد نبودن آسانســورها، فضای سبز، امنیت بسیار پایین، گرانی

 خانه هــا به دســت دالالن، وجــود ســگ های ولگــرد، خطــوط 
شــلوغ حمــل و نقــل و نبــود فضــای فرهنگــی و ورزشــی، 
 ســختی های بســیاری را بــرای ســاکنان در این مناطــق فراهم

 کرده است.
چالشمدرسهدرمسکنمهر

یکی از اصلی ترین گالیه های ساکنان »مســکن مهر« مربوط به نبود 
فضاها و سرانه های آموزشــی است. در سال های گذشــته نیز بارها 
مسئوالن آموزش و پرورش اصفهان نسبت به نبود فضاهای آموزشی  
مدرسه در مسکن مهر هشدار داده بودند؛ موضوعی که به عنوان یک 
چالش جدی در سال های اخیر مطرح بوده است و به نظر می رسد این 
مسئله تا امروز پابرجاست. البته در برخی از مناطق مانند مسکن مهر 
»شهر مجلســی« این وضعیت بهتر و در برخی دیگر از مناطق مانند 
»فوالدشهر« و »شاهین شهر«، این چالش جدی تر است. هر چند در 

آستانه ســال جدید با بهره برداری از طرح های فرهنگی و افتتاح چند 
مردسه، به نظر می رسد که بخشی از مشــکالت مربوط به سرانه های 
آموزشی تا حدودی مرتفع شود، اما بدون شک این موضوع نمی تواند 

راه حل ریشه ای باشد.
در جریان افتتاح فضاهای آموزشــی در مسکن مهر فوالدشهر، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: مدارس احداث شده در 
مسکن مهر فوالدشهر، منطبق با زمان بندی اعالم شده، ظرف 18 ماه 
ساخته شد و به بهره برداری رسید و حدود سه هزار دانش آموز را در خود 

جای خواهد داد.
»علی مقدس زاده« اظهار کرد: اتفاقی که امروز در مسکن مهر فوالدشهر 
شاهد آن هستیم، نشان از آن دارد که این پروژه عظیم در مسیر و روند 
توسعه قرار گرفته اســت. باید به این نکته توجه داشت که پروژه های 
مدرسه سازی که به بهره برداری رسیدند، از یک ویژگی منحصربه فرد 
برخوردار بودند و آن اینکه طرح ها، هم پروژه عمرانی هســتند که در 
راستای توسعه اســتان و منطقه نقش آفرینی می کنند و هم مدرسه 

هستند که مبانی توسعه نرم افزاری یک جامعه را تشکیل می دهند.
معاون هماهنگــی امور عمرانــی اســتاندار اصفهــان تصریح کرد: 
بهره برداری از پروژه های عمرانی وقتی طوالنی شود، دو عارضه افزایش 

هزینه اجرایی پروژه و مطالبه گری مردم درخصوص افتتاح آن را ایجاد 
می کند؛ زیرا هدف از اجرای پروژه های عمرانــی، بهره مندی مردم از 

خدمات است.
مقدس زاده اضافه کرد: اقدامات انجام شــده در مسکن مهر فوالدشهر 
با اراده و همت مســئوالن منطقه و منطبق با برنامه ها و سیاست های 
وزارت راه وشهرســازی به منصه ظهور رســید و این روند قطعا ادامه 

خواهد داشت.
سکونتیاسرمایهگذاری؛چالشاینروزهایمسکنمهر

نکته ای که طی این ســال ها مســکن مهر و فضاهــای آن را از رونق 
انداخت این است که بســیاری از خریداران این واحدها تنها به قصد 
سرمایه گذاری و نه ســکونت، اقدام به خرید این واحدها کرده اند. این 
موضوع موجب شده تا فضای امنیتی این مجتمع ها نیز فضای مناسب 
و امنی برای سکونت خانواده ها نباشــد؛ البته این گالیه به خصوص در 
میان ساکنان بخشی از مجتمع های ساخته شــده در »بهارستان« و 
»فوالدشهر« بیشــتر اســت؛ زیرا افراد مجرد یا نه چندان موجهی در 
واحدهای ارزان قیمت مسکن مهر ساکن هستند، زیرا برخی خریداران 
ترجیح می دهند این واحدها را به عنوان ســرمایه نگــه دارند تا اینکه 

خودشان در آن سکونت کنند.

  مسکن بی ِمهر!
وقتینارضایتیهابهگوشمسئوالنشهرینمیرسد؛

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس گفت: درحال حاضر میزان تولید و مصرف بنزین در کشور سر به سر است؛ 
یعنی هرچه تولید می کنیم مصرف می شود.»اسدا... قره خانی« با اشاره به زمان از سرگیری تولید بنزین سوپر به 
میزان قبلی درکشور اظهار داشت: تا پایان شهریور که اوج ســفرها به پایان می رسد، تولید بنزین سوپر به میزان 
قبل بازمی گردد.وی افزود: از مهرماه و با کاهش مصرف بنزین، تولید بنزین سوپر به میزان قبلی آغاز خواهد شد. 
بنزین بیشتر پاالیشگاه های کشور با عدد اکتان 91 تولید می شــود که با توجه به کیفیت آن تفاوت چندانی با 
بنزین سوپر ندارد و با همه خودروها سازگار است.الزم به ذکر اســت میزان روزانه مصرف بنزین سوپر در کشور 

حدود چهار میلیون لیتر است.

تولید بنزین سوپر از 
مهرماه به میزان قبلی 

باز می گردد

سخنگویکمیسیونانرژی:

خبر
  

  عکس روز

رژ ه موتورهای سنگین در تهران

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به توسعه کشت GAP در 
گلخانه ها در آینده، گفت: کشــتGAP  موجب بهره وری بهتر، مصرف بهینه آب، کود و سموم در زمان 

مناسب می شود.
»اصغر محسن زاده کرمانی« درخصوص کشت GAP پیاز، اظهار کرد: پیاز محصولی است که امکان وجود 
باقی مانده نیترات در آن تقریبا پرخطر اســت؛ بنابراین برای حل این مشکل، دستورالعمل عملیات خوب 
کشاورزی به نام  GAPرا تهیه کردیم. وی با بیان اینکه این دستورالعمل را با همکاری مرکز تحقیقات جهاد 
کشاورزی و بخش اجرا فراهم ساختیم، افزود: تمام مراحل شــامل قبل از کشت همچون انتخاب منطقه 
مناسب هر محصول، انتخاب زمین، نوع کود، زمان بندی آبیاری و کوددهی، تامین مواد معدنی، مبارزه با 
آفات، کنترل بیماری تا مراحل بعد از برداشت محصول در این دستور العمل ذکر شده است. محسن زاده اظهار 
کرد:  سال گذشته به صورت آزمایشی کشت GAP در دو مزرعه به وسعت یک هکتار در شهرستان فریدن 
و فالورجان اجرا و محصول آن به صورت آزاد فروخته شد. در ابتدای سال جاری نیز با نظارت کارشناسان 
تحقیقات، اجرا و همت سازمان تعاون روستایی، اتحادیه و مشارکت کشاورزان فریدون شهر، گلپایگان، بویین 
و میاندشت، فریدن و سمیرم سطح هایی در حدود 30 هکتار برای کشت پیاز به روش  GAPدر نظر گرفتیم.

کرمانی افزود: در نخستین مزرعه بهره برداری شده گلپایگان در سطح پنج هکتار، آنالیزهای ابتدایی برای 
تغذیه و... انجام و دستورالعمل های کودی بر اساس آن داده شد. مزرعه تا انتهای برداشت تحت نظارت قرار 
گرفت و نمونه برداری محصول انجام شد و محصول سالم مورد نظر با توجه به آنالیزهای مورد نظر ارائه شده به 
آزمایشگاه به دست آمد. وی افزود: در این روش، بذرهای مناسب هر منطقه انتخاب می شود، همچنین عناصر 

غذایی خاک قبل و حین کشت، اندازگیری و کمبودهای مواد معدنی خاک تامین شد.

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزیاستان:

کشت GAP را به گلخانه ها توسعه می دهیم

رییساتحادیهلوازمالتحریر؛
خرید و فروش لوازم التحریر خارجی درمدارس؛ مشکل اساسی بازار

رییس اتحادیه لوازم التحریر گفت: مشکل بازار لوازم التحریر، خرید و فروش لوازم التحریر در مدارس و مهد 
کودک هاست. »اکبر چیت ساز« با اشاره به افزایش قیمت لوازم التحریر در بازار عنوان کرد: تولید کنندگان 
 و وارد کنندگان لوازم التحریر تعیین کننده قیمت این لوازم در بازار هســتند. وی با اشاره به شعار سال که 
»حمایت از کاالی ایرانی« اســت، اظهار کرد: وظیفه  هر ایرانی به گــردش درآوردن چرخ اقتصاد مملکت 
اســت. چیت ســاز با انتقاد ازبعضی مدیران و معلمان که اقدام  به خرید لوازم خارجی و توزیع در مدارس 
دارند،گله کرد و گفت: پیرو صحبت های وزیر آموزش و پرورش، مشــکل بازار لوازم التحریر خرید و فروش 
لوازم التحریر در مدارس و مهد کودک هاست.چیت ســاز با اشــاره به هزینه  مالیات، اجاره بها و... در کتاب 
 فروشــی ها عنوان کرد و گفت: در این فروشــگاه ها، فروش به صورت عادالنه و طبق فاکتور معتبر انجام 

می شود.

برایجلوگیریازنوسانقیمت؛
صنایع دستی اصفهان آستین باال زد

معاون صنایع دستی استان اصفهان از مکاتبه با ستاد مرکزی مواد اولیه مس و برنج برای تسهیل کار هنرمندانی 
که برای تهیه این مواد مشــکل دارند، خبر داد. »جعفر جعفرصالحی« توضیح داد: نوسان قیمت در تهیه مواد 
اولیه گریبان هنرمندان این استان را هم گرفته است که به طورطبیعی روی قیمت محصول تمام شده نیز تاثیر 
می گذارد. به رغم اینکه وظیفه معاونت صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه 
مواد اولیه برای هنرمندان این حوزه نیست، با ستاد مرکزی مکاتبه کردیم و میزان نیاز مواد اولیه را از صنف های 
مختلف از جمله خاتم، قلمزنی و مینا که بخش عمده ای در تولید دارند، گرفتیم. بعد از کارشناسی در این زمینه، 
شرکت های تعاونی میزان نیاز ساالنه را پیش بینی کردند و چند روز پیش در بحث  مس و برنج،  نامه ای صادر شد تا 
هنرمندان فعال در حوزه مس بدون واسطه با مس کرمان معرفی شدند تا خارج از بورس بتوانند مواد اولیه مربوط 

به کارشان را تامین کنند.اگر این حرکت در کل کشور اعمال شود،کنترل خوبی روی قیمت ها خواهیم داشت.

بازار

لوستر

چراغ آویز آرام مدل 
Aram A7020/08

 118,000
تومان

چراغ آویز نجم 3 شعله کد 4207

 98,000
تومان

لوستر چشمه نور 
3 شعله کد 504

 240,000
تومان

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,482,000
تومان

2,101,000 نیم سکه
تومان

1,061,000 ربع سکه
تومان

551,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

334,500
تومان

      قیمت سکه و طال
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 نقش زاون در میدان جلفا 
ثبت می شود

پیشنهاد سردبیر:

در شهرخبر

مفاد آراء
6/152 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديــده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشــار آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي 
گردد تا شخص يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار 
اولين آگهي  و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يک ماه مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي 
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه اســت. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکيت مي نمايد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نيست: 
1- راي شــماره 139760302021000048 مورخ 97/05/22- آقاي غالم مرتضی زاده 
فرزند علی به شماره ملي 1189142856 ششــدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
مزرعه درقه 100 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 317/44 متر 

مربع خريداری رسمی از ورثه مرحوم هدايت اله مرتضی زاده. 
2- راي شماره 139760302021000049 مورخ 97/05/22- آقاي محمدرضا قاسمی 
اميرآبادی فرزند عباس به شــماره ملي 1180058178 تمامت يکصد و دوازده سهم و نيم 
مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه ســعادت آباد 23 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ  به مساحت 243000 متر مربع خريداری عادی از آقايان اسماعيل 

عابدی و حسين يداله پور و محمود باقری. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/13

م الف:230745 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

6/153 شــماره صادره : 1397/42/517351-1397/6/7 نظر بــه اينکه تحديد حدود 
ششــدانگ يکباب خانه پالک شــماره 4073 فرعی از 4483/131 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام آقای صفرعلی رزمجــو فرزند جمعه در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به 
دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/7/11 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
صم الف: 234965 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)144 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/154 شــماره صادره : 1397/42/517361-1397/6/7 نظر بــه اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 2789 فرعی از 4348/240 و 4348/241 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محسن حاجيانی دستجردی 
فرزند حسنعلی و ساير شرکاء در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/7/11 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
م الف: 235056 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)150 کلمه، 

1 کادر(

مزایده
6/183 شماره نامه: 1397009000823874 شــماره پرونده: 9509982505600508 
شــماره بايگانی شــعبه: 970080 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان چادگان 
در نظر دارد در جهــت اجرای مقررات قانون اجــرای احکام مدنی و اســتيفاء محکوم به 
موضوع محکوميت آقای حســين جعفری فرزند صفرعلی يکباب ســاختمان مسکونی 
قديمی به مســاحت کل 198 متر مربع دارای حدودا 110 متر مربع عرصه و 88 متر مربع 
اعيانی با مصالح آجر و ســيمان و دارای امتيازات چهارگانه می باشــد با قيمت کل ملک 
1/070/000/000 ريال را از طريق مزايده به فروش رساند لذا از کليه کسانی که مايل به 
شرکت در مزايده هستند دعوت ميشود در تاريخ 1397/7/1 لغايت 1397/7/17 با همکاری 
کالنتری 12 رزوه و محکوم له آقای اکبر فرياد پور و ناصر بابائی مقدم از ملک مذکور بازديد 
ودر جلسه مزايده حضوری که در تاريخ 1397/7/18 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری تشکيل ميشود حاضر شوند هر کس باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده 
مزايده خواهد بود و موظف است ده درصد قيمت پيشــنهادی را در همان تاريخ به حساب 
 سپرده دادگســتری واريز ومابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه پرداخت نمايد. 
م الف: 235550 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان )191 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز

6/184  شماره: 1397/04/517327-97/6/7  نظر به اينکه آقای حسين محمدی طامه 
فرزند مرتضی احدی از مالکين مشــاعی ششدانگ قطعه زمين مشــجر دوازده قفيزی به 
شماره پالک 1013 فرعی از شــماره 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز خواهان افراز سهم مشــاعی خود به طرفيت ساير مالکين مشاعی پالک 
مرقوم )به طرفيت آقايان محمود و رحمت و ماشــاا... و محمــد و احمد و رحمان همگی 
محمدی طامه و علی کشــميری و خانم ها مريم محمدی طامه و پروين عرب عامری و 
سکينه بيگم ناظميان( نموده است و اعالم نموده که آدرسی از خانم سکينه بيگم ناظميان 
ندارند و دسترســی به ايشان مقدور نمی باشــد نهايتا منجر به صدور نظريه رد درخواست 
افراز به شــماره 1397/04/516387 مورخه 1397/6/4 اداره ثبت اســناد وامالک نطنز 
گرديده است. لذا بدينوسيله به نامبرده ابالغ می گردد تا چنانچه به نظريه مزبور اعتراضی 
داريد اعتراض خود را به ظرف مدت ده روز از طريق نشــر آگهــی مطابق ماده 5 و 6 آيين 
نامه افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه ســال 1357 به دادگستری شهرستان 
 نطنز تســليم نمايند. م الف: 235370 اداره ثبت اســناد و امالک نطنز )182 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

6/186  خانم سميه سليمی افجانی دارای شناسنامه شماره 43  به شرح دادخواست به کالسه 
383/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اصغر سليمی افجانی به شناسنامه 28 در تاريخ 76/5/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سميه سليمی افجانی، ش.ش 43، 
ت.ت 1362/9/26 فرزند دختر 2- زکيه ســليمی افجانــی، ش.ش 57، ت.ت 64/11/7 
فرزند دختر 3- مرضيه سليمی افجانی، ش.ش 5490023686 ، ت.ت 1371/2/30 فرزند 
دختر 4- عشرت ســليمی افجانی، ش.ش20، ت.ت 1341/3/12 همسر 5- ليال سليمی 
افجانی، ش.ش 2، ت.ت 1319/4/4 مادر 6- صادق سليمی افجانی، ش.ش 370، ت.ت 
1309/1/16 پدر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 236586 کاظمی 

رئيس شعبه  شورای حل اختالف بخش کرون )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/187  آقای بيژن باتوانی دارای شناسنامه شماره 1129627489 به شرح دادخواست به 
کالسه  243/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان رمضانعلی باتوانی به شناســنامه 43 در تاريخ 97/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر به نام های 1- بيژن 
باتوانی،ش.ش 1129627489، 2- ياســين باتوانی، ش.ش 1120147549 و دو فرزند 
دختر به نام های 1- مريــم باتوانــی، ش.ش 1129887715، 2- اعظم باتوانی، ش.ش 
1129895955 و يک همســر دائمی به نام: قدم خير مليانيان، ش.ش 1129568199 و 
به غير از نامبردگان فوق وارت ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 

مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يــا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 236353 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فريدونشهر)157 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

6/188 شماره نامه: 9710113648600235 شــماره پرونده: 9209983648600820 
شــماره بايگانی شــعبه: 930881 با توجه به جنبه عمومی جرم و مجهول المکان بودن 
متهم بدينوســيله به پيمان عيدی وند فرزند قدرت اله وفق ماده 115 قانون آيين دادرسی 
کيفری ابالغ می گردد در خصوص اتهام شما مبنی بر جعل و اســتفاده از سند مجعول از 
طريق ارايه پروانه گمرکی مجعول در پرونده کالسه 930881 شعبه دوم دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرضا الزمست جهت رسيدگی و دفاع از خود ظرف مهلت يک ماه پس 
از انتشار اين آگهی در اين شعبه حاضر در غير اين صورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد 
شد.)آدرس: اصفهان شهرستان شهرضا سروســتان ميدان هفت تير دادگستری شهرضا 
کدپستی 8615744342(  م الف:234987 شــعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان شهرضا )122 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

6/189 آقای ابوذر تذرو فرزند ناصر قلی به نشــانی مجهول المکان، محل حضور شــعبه 
سوم شــورای حل اختالف تيران واقع در پشــت دادگســتری، وقت حضور: 97/7/30 
ســاعت 9/30 صبح ، علت حضور: در خصوص دعوی مطروحه آقای حســن پارسا منش 
 به طرفيت شــما مبنی بر مطالبه وجه در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر شــويد. 
 م الف: 234968 شــعبه ســوم شــورای حل اختالف تيــران و کــرون )66 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

6/196 شماره دادنامه: 9709976836400758 شماره پرونده: 9709986836400052 
شماره بايگانی شــعبه: 970062 خواهان: آقای جعفر واعظ فرزند اکبر به نشانی اصفهان 
خيابــان زينبيه کوچه دباغيان بن بســت الله پــالک 34، خوانــدگان: 1- خانم نرگس 
واعظی فرزند اکبر 2- آقای مهدی واعظی فرزند اکبــر 3- آقای ناصر واعظی فرزند اکبر 
4- آقای رزاق واعظی فرزند اکبر 5- آقای حميد واعظی فرزند اکبر 6- خانم زهره واعظی 
 فرزند اکبر 7 -آقــای رضا واعظی فرزند اکبر همگی به نشــانی مجهول المکان8 - خانم 
هناء واعظی فرزند اکبر به نشــانی اصفهان خيابان زينبيه خيابان آيت اله غفاری شهرک 
امام حسين کوچه مصطفی خمينی پالک 127، 9- خانم ليال واعظی کيا فرزند علی اکبر 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خيابان زينبيه شهرک امام حسين کوچه کرباسيون 
بن بست عسکری پالک 34 کدپســتی 8197146847 با تلفن همراه 09334615554 
 ، 10- آقای محمد واعظی کيا فرزند علی اکبر به نشــانی اســتان اصفهان شهر اصفهان 
خ آيت ا... غفاری شــهرک امام حســين ک مصطفی خمينی پ 127، خواســته: اثبات 
 نســب، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جعفر واعظ فرزند اکبــر به طرفيت آقايان و 
خانم ها 1- ليال واعظی کيــا فرزند علی اکبــر 2- هناء واعظی فرزنــد اکبر 3-  محمد 
واعظی کيا 4- ناصر واعظی کيا فرزنــد علی اکبر 5- رزاق واعظــی فرزند اکبر 6- رضا 
واعظی فرزند اکبــر 7- حميد واعظی فرزند اکبر 8- مهدی واعظــی فرزند اکبر 9- زهره 
واعظی فرزند اکبــر 10- نرگس واعظی فرزند اکبر به خواســته اثبات نســب برادری با 
خواندگان با ايــن توضيح که خواهان اظهار داشــته پدرش از تبعه ايــران با خانم نرگس 
واعظی تبعه ايران ازدواج نموده که نام خانوادگی خود را از وحشــتی به واعظی تغيير داده 
است تقاضای رابطه برادری با خواندگان و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه دارم. 
دادگاه نظر به اظهارات خواهان در جلسه دادرســی و توجه به اسناد و مدارک ارائه شده که 
حکايت از صحت اظهارات خواهــان دارد و خواندگان رديف اول و دوم و ســوم نيز تاييد 
نموده و خواندگان ديگر نيز ايــرادی ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانســته 
به اســتناد مواد 995، 1275 و 1259 قانون مدنی و ماده 202 قانون آئين دادرســی مدنی 
حکم به اثبات رابطــه برادری خواهان با خوانــدگان و الزام اداره ثبت احــوال به درج نام 
مورث خواندگان در اسناد سجلی خواهان پس از ســير مراحل و اخذ تابعيت ايرانی صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره نسبت به خواندگان رديف اول و دوم و سوم حضوری و قطعی 
است و نسبت به ساير خواندگان غيابی و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 همين دادگاه می باشد. م الف:231090 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهيد قدوسی( )426 کلمه، 4 کادر(

ابالغ اجراییه
6/185 شماره پرونده: 139704002135000009/1 شماره بايگانی پرونده: 9700015   
شــماره ابالغيه 139705102135000152 بدينوســيله به محمد حسين نوری بدهکار 
 پرونده کالسه 139704002135000009/1 که برابر گزارش مامور ابالغ پست شناخته 
نگرديده ايد  ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 119545389 بين شما و بانک 
سپه منطقه اصفهان مبلغ  142/800/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 31/400/000 ريال 
بابت سود و مبلغ 55/893/107 ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 230/093/107 
ريال که روزانه مبلغ 133632 ريال به آن افزوده می گردد بدهکار می باشيد که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونی اجراييه صادر 
و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشــار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجراييه محسوب 
است و فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات 
اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف: 235001  اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/62 شماره ابالغنامه: 9710106836603588 شماره پرونده: 9709986836600192 
شماره بايگانی شعبه: 970210  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
حميرا ذبيحی سامانی فرزند خســرو، خواهان  آقای مجتبی رياحی چلوانی با وکالت خانم 
نفيسه صادقی و مهدی کاظمی دادخواستی به طرفيت  خوانده خانم حميرا ذبيحی سامانی 
فرزند خســرو به خواســته صدور گواهی عدم امکان سازش که به اين شــعبه ) اصفهان 
خ ميرفندرســکی)خ مير(- حدفاصل چهار باغ بــاال و پل مير- مجتمع قضايی شــهيد 
قدوسی- طبقه 2 - اتاق 202(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836600192 
شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهيد قدوسی( ثبت و  وقت رسيدگی  
مورخ  1397/07/17 و ســاعت 9/30 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:231092 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد قدوسی( 

)174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/197 آقای ســيد ماشــااله يدالهی نوش آبادی  دارای شناسنامه شــماره 90  به شرح 
دادخواست به کالســه 536/97 ش  از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان راضيه سادات يدالهی نوش آبادی بشناسنامه 6190034446  
در تاريخ 95/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مصطفی شبستانی نوش آبادی به ش ش 64 همسر متوفی 2- مرضيه ناظمی 
نوش آبادی به ش ش 4630 مادر متوفی 3- سيد ماشــااله يدالهی نوش آبادی به ش ش 
90 پدر متوفی و ال غير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
پی در پی  يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنمامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر  نخســتين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد . م الف: 236666 رئيس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و 

بيدگل)156 کلمه،2 کادر(  
احضار متهم

6/182 شماره نامه: 1397009000783634 شــماره پرونده: 9709983621200082 
شــماره بايگانی پرونده: 970089 بدينوســيله به آقای احمد اصغر زاده فرزند محمد فعال 
مجهول المکان با اتهام تصرف عدوانی موضوع شــکايت اداره منابع طبيعی شهرســتان 
آران و بيــدگل ابالغ می گــردد در اجرای مــاده 174 قانون آئين دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کيفــری ظرف يک ماه از انتشــار آگهی جهت دفــاع از اتهام 
وارده فوق الذکر در شــعبه دوم دادســرای عمومی و انقالب آران و بيدگل حاضر شويد. 
 در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصميم قانونی خواهد شــد. 
م الف: 234702 شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آران و بيدگل 

)107 کلمه، 1 کادر(

اینستاگردی

 از پیکر نحیف ۵۳ کیلویی 
تا ورزشکاری نیرومند

»اشــکان خطیبــی« تصویــری از خــود در 
فیلم »ســینما نیمکــت« را که بســیار الغر 
 شــده و وزنش به 53 کیلوگرم رســیده بود، 
در کنار تصویری از شرایط جسمانی امروزش 
در اینســتاگرام منتشــر کــرد و در توضیح 
آن نوشــت: »با کمک آناهیتا )همســرش( و 
 مربیم شــهرام بانکی دوباره ســامتی ام را به

دست آوردم.«

معاون فرهنگی- هنــری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی اســتان اصفهان گفت: یکی از 
دالیل تاخیر در برگزاری ســی امین جشنواره 
تئاتر استان، انتخابات انجمن هنرهای نمایشی 
اســت و با برگزاری این انتخابات در آینده ای 
نزدیک، آبان ماه شــاهد برپایی جشنواره تئاتر 

استان خواهیم بود.
»محمدعلی جعفری« اظهار کــرد: برگزاری 
جشنواره تئاتر استان اصفهان به دلیل نیاز به 
تامات بیشــتر، به آبان ماه موکول شده و این 
تاخیر فقط مختص اصفهان نیست؛ بلکه تاریخ 
برگزاری جشنواره تئاتر چند استان دیگر نیز 

در آبان ماه است.

همزمان با سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان؛

 نقش زاون در میدان جلفا 
ثبت شد

همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، تندیس زنده یاد 
»زاون قوکاسیان« دیروز در میدان جلفای شهر 

اصفهان رونمایی شد.
»حسن موذنی« مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه رونمایی از 
تندیس زاون قوکاســیان در ســی و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان اظهار کرد: تندیس »زاون قوکاسیان« 
از سینماگران برجسته و پژوهشگران فقید این 
عرصه توســط »جعفر نجیبی« ساخته شده 
است. این تندیس یک و نیم برابر مقیاس واقعی 
است و از جنس فایبرگاس و ژتیمه کریستال 

ساخته شده است.
وی ادامه داد: تندیس زنده یاد زاون قوکاسیان 
 دوشــنبه ۱۲ شــهریورماه_ در حاشــیه 
سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانــان  ســاعت ۱۷ در میدان 
جلفای اصفهان رونمایی شــد. گفتنی است، 
همزمان با سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانان،جایزه زاون 
قوکاسیان برای نخستین بار به سینماگران اهدا 
می شود؛ همچنین نمایشگاهی از پوسترهای 
قدیمی آرشیو شخصی این چهره سینمایی در 

موزه هنرهای معاصر 
اصفهــان برپا 

شده است.

سارا بهرامی

در هیاهوی به راه افتادن هشتگ #من و سانسورچی 
که »امیرمهــدی ژوله« مبتکر آن بــود)!(، بحث داغ 
سانسورها در رسانه ملی حســابی داغ شد. از همین 
رهگذر به »اوشــین« رســیدیم که شــاید خیلی ها 
نمی دانســتند یا هنوز هم نمی دانند که این سریال 
محبوب دهه شصت نیز از تیغ تیز سانسور در تلویزیون 

بی نصیب نمانده است. 
پیــش از ایــن از برخــی سانســورهای عجیــب و 
 غریب در تلویزیون باخبر شــده بودیــم. مثا اینکه

»جولز و جولــی« یا همان »دوقلوهای افســانه ای« 
خواهر و بــرادر نبودند یا عموی سوباســا در کارتون 
فوتبالیست ها، واقعا عموی او نبود! اما اینکه شنیدیم 
»اوشین« هم همانی نبوده که می دیدیم یا به ما نشان 

دادند، راستش توی ذوقمان زد! 
»اوشــین« همــان بانــوی نجیــب، زحمتکش و 
دوست داشتنی که همیشه برنج سق می زد و کلفتی 

می کرد تا خرج زندگی اش را دربیاورد. 
آن روزها مثل این روزها نبود. در دهه شصت ما بودیم و 
یک تلویزیون و دو شبکه که در ساعت های مشخصی از 
شبانه روز برنامه پخش می کرد. سریال های تلویزیونی 
هم به صورت هفتگی پخش می شــد. دوران جنگ، 
آژیر قرمــز، پناهگاه و ترس و هراس هــای هرروزه از 
آوار بمب های صــدام بــود. در آن روزها جنگ تمام 
ذهن مردم را به خود مشغول کرده بود و این سریال ها 
می توانست کمی آنها را از سختی های روزانه رها کند.

همین شد که »اوشین« یا »سلطان و شبان« بخشی 
از زندگی ما شــد. مردم به جز تماشای  این سریال ها 
گزینه دیگری نداشتند. البته موضوع این سریال ها هم 
آن قدر جذاب و متفاوت بود و با سریال هایی که قبل از 
انقاب از تلویزیون پخش می شد، فرق داشت که مردم 

را سال های زیادی درگیر خود کرد.
در آن دوره نه اینترنتی وجود داشت، نه فضای مجازی و 
نه روزنامه های زرد آن چنانی که آب در آسیاب شایعات 
بریزند؛ اما درباره سریال»ســال های دورازخانه«، آن 
قدر شایعات جورواجوری دهان به دهان می چرخید 
که برخی اوقات اصل سریال را در حاشیه قرار می داد 

و این شائبه را در ذهن ها ایجاد می کرد که سریالی که 
مردم تماشــا می کنند با اصل آن تفاوت های اساسی 

دارد.
در  همان روزها برخی می گفتند که سریال سال های 
دور از خانه، همزمان با ایــران از تلویزیون عراق هم 
پخش می شود و مردم جنوب کشور اصل این سریال 
را تماشــا می کنند و می گویند، اوشــینی که مردم 
می بینند با اوشین واقعی خیلی فرق دارد؛ حاالبماند 
در آن زمان که مردم جنوب کشور درگیر جنگ بودند، 
کجا دل و دماغ این را داشتند که اوشین تماشا کنند! 
از طرفی کشوری مثل عراق که در آن زمان هم هزاران 
مشکل داشت و تلویزیون درست و حسابی هم نداشت، 
چگونه سریال اوشین را با فرستنده های قوی پخش 
می کرد که مردم شــهرهای مرزی ایران هم بتوانند 

آن را ببینند!
شایعه قوی دیگر درباره سریال سال های دور از خانه 
که رگه ای طنزآمیز هم داشــت، این بود که ژاپنی ها 
اصل این سریال را به ایران فروخته اند و بعد از دوبله و 
آماده سازی برای پخش و نمایش این سریال، از ایران 
درخواســت کرده اند که سریال »اوشــین ایرانی« را 
به آنها بفروشند تا این ســریال تدوین شده که بسیار 
اخاقی تر از سریال اصلی است، بار دیگر از تلویزیون 

ژاپن پخش شود!
همه این شایعات که معلوم نیســت چگونه دهان به 
دهان می چرخید و در سراسر کشور تقریبا به یک شکل 
پخش می شد، موجب شد تا بیشتر مردم بپذیرند که 
اوشین، قهرمان سریال سال های دور از خانه، همسرش 
»ریوزو«، دوســتش »کایو« و حتی مــادرش از نظر 
اخاقی آدم های درستی نبودند و تدوینگران ایرانی با 
چیره دستی از اوشین اصل، اوشینی ایرانی ساختند که 
او و اطرافیانش را آدم هایی بااخاق و متعهد به اصول 

خانواده نشان می دهد!
حاال چندهفته ای است که سریال به یاد ماندنی دهه 
شصت از شــبکه تماشا بازپخش می شــود و همین  
موضوع بهانه ای شــد تا همزمــان با بــه راه افتادن 
هشتگ»#من و سانسورچی«، شایعات دهه شصت 

دوباره زنده شود. 

خبرگزاری »ایسنا« در گزارشی در همین باره نوشت: 
برخی ها می گویند در نسخه اصلی این سریال، اوشین 
هرگز یک آرایشگر معمولی نبوده و مشتری هایش هم 
مشتری های ساده ای نبوده اند. در واقع او آرایشگر یک 
شرکت »گیشاگری« است و پس از ورشکست شدن 

شوهرش، او در یک خانه فساد کار می کند.
واکنــش هــا بــه ایــن ادعــا هــم جالــب 
بود.»حمیدسرافرازی« مدیر تامین برنامه شبکه تماشا 
با یادآوری اینکه هیچ کدام از شایعاتی که در دهه 60 

درباره این سریال مطرح شد، درست نیست 
و اوشین و همه شخصیت های اصلی 

این ســریال آدم های درستکار و 
بااخاقی بودند، گفت: در آن زمان 
شایع شــده بود که این سریال 
با نام فقر و فحشــا از تلویزیون 
دیگر کشورها پخش شده که این 

گفته کامانادرست است.
»ژالــه علــو« )سرپرســت گویندگان 
سریال( هم تنها تحریف های انجام شده 

در سریال را درخصوص دیدگاه های 
سیاســی و ضدجنــگ 

اوشــین معرفی 
که  کــرده 

بنابر مقتضیات دهه 60 ایران، تحریف شــد. »مریم 
شیرزاد« )صداپیشه اوشین( هم با تایید وجود برخی 
تغییرات در سریال، گفته بود که آدم ها و احساساتشان 
تغییری نکرده انــد و »خط اصلــی« و »بافت کلِی« 

سریال دست نخورده باقی مانده است.
و آخریــن واکنــش جالب بــه این موضــوع را هم 
»ترانه علیدوستی« بازیگر سینمای کشورمان داشت 
که در توئیتی نوشت: »من این ماجرای اصلی اوشین 
رو پارسال که ژاپن بودم ســوال کردم، شایعه بود که 
شــغلش چیز دیگه س، ژاپنی ها گفتن 
اوشین اونجا هم نماد نجابت بوده 
و هیچ ریگی به کفش نداشته. 
وقتی گفتم تو ایــران ما فکر 
می کردیم اوشــین سانسور 
شده و داستانش عوض شده، 

غش غش خندیدن.«

نسخه اصلی ما و اون ها!
 وقتی  سه دهه پس از پخش »اوشین«، شایعات دوباره زنده می شود؛ 

آبان ماه؛ موعد برگزاری 
سی امین جشنواره تئاتر اصفهان
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هواپیمای جدید ایرباس، رکورد ارتفاع پرواز 
را شکست

پیشنهاد سردبیر:

کاهش فعالیت خورشید با بروز عصر یخی جدید
به گفته دانشمندان، در ۱۳۳ روز از سال جاری، لکه های خورشیدی در سطح 
ستاره ها دیده نشده است و این امر نشان می دهد فعالیت خورشید کاهش یافته 
و آب و هوای زمین خنک تر خواهد شد. این درحالی است که تنها ۲۴۱ روز از 
۲۰۱۸ میالدی گذشته و این بدان معناست که خورشید در بیشتر سال، فعالیت 
چندانی نداشته است. چنین رویدادی پیامدهای مختلفی برای زمین دربر خواهد 
 داشت.کارشناسان هشدار داده اند این امر نشان می دهد پدیده »کاهش عظیم«
)solar minimum ( در راه است. »کاهش عظیم« بازه زمانی است که فعالیت 
خورشید در چرخه ۱۱ ساله این ستاره کاهش می یابد. در این بازه زمانی لکه ها و 
اشعه های خورشید کاهش می یابند و این روند ممکن است حتی چند روز طول بکشد. 
وب سایت Space Weather در این باره می نویسد: خورشید دوباره بدون لکه است. 
آخرین بار در سال ۲۰۰۹ میالدی خورشید نیز لکه های کمتری داشت. در آن زمان 
خورشید دچار عمیق ترین »کاهش عظیم« قرن شد. پدیده »کاهش عظیم« دوباره 
بازگشته و اشعه های کیهانی، حفره هایی عمیق و طوالنی در اتمسفر خورشید و شفق 
قطبی عجیب و صورتی رنگی را همراه خود آورده است. به گفته محققان، کاهش دما در 
پدیده »کاهش عظیم« به دلیل کاهش امواج مغناطیسی است. این درحالی است که 
دانشمندان تخمین نمی زدند خورشید تا ۲۰۲۰ میالدی وارد بازه »کاهش عظیم« شود، 
اما به نظر می رسد زودتر از حد معمول به این سمت می رود و این خود خبر بدی است.

چند روز از آغاز نمایشگاه IFA ۲۰۱۸ گذشته است. طی روزهای گذشته تولیدکنندگان 
موبایل محصوالت جدید خود را رونمایی کردند. هرچند در نمایشگاه های بزرگ فناوری مانند 
IFA بیشتر تولید کنندگان محصوالت میان رده خود را معرفی می کنند؛ اما برخی از شرکت های 
تولید کننده موبایل در نمایشگاه برلین بهترین محصوالت خود را به نمایش گذاشته اند که در 

زیر به آنها نگاهی می کنیم:

  سونی اکسپریا XZ۳ مناسب طرفداران تماشای فیلم
طراحی این پرچمدار »ســونی« درحقیقت نســخه بهبود یافته اکســپریا XZ۲ اســت و اکنون لبه های 
نازک تری دارد. همچنین این نخستین دستگاه سونی با نمایشگر OLED است. نمایشگر ۶ اینچی دستگاه 
با بلندگوهایی که قسمت جلوی دستگاه قرار دارند، سبب شده این مدل برای طرفداران تماشای فیلم گزینه 
مناسبی باشد. دوربین اصلی دستگاه ۱۹ مگاپیکسل است اما دوربین سلفی نسبت به نسخه قبلی ارتقا یافته 

و به ۱۳ مگاپیکسل رسیده است.

ZTE AXON ۹ PRO با دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی
شرکت »زد تی ای« AXON ۹ PRO پرچمدار جدید خود را در IFA۲۰۱۸ معرفی کرد. دستگاه مذکور 
نسخه جدید ZTE AXON۷ است. این دستگاه نمایشگر ۶/۲۱ اینچی آمولد دارد و  ویدئو را با قابلیت بهتری 
 RAM مجهز به تراشه »اسنپ دراگون ۸۴۵ «با ۶ گیگابایت ZTE AXON ۹ PRO نمایش می دهد. موبایل
و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره و باتری ۴ هزار میلی آمپری است.  دوربین سلفی دستگاه ۲۰ مگا پیکسلی 

است. قفل دستگاه با فناوری شناسایی صورت باز می شود.

 هواوی میت ۲۰ الیت با بریدگی شبیه آیفون
 Kirin۷۱۰ این موبایل دارای نمایشــگری ۶/۳ اینچی و بریدگی شبیه آیفون اســت. در آن از پردازشگر
استفاده شده و ۴گیگابایت RAM دارد. جلوی موبایل دو دوربین با لنزهای ۲۴ و ۲ مگاپیکسل وجود دارد. 

پشت دستگاه نیز دو دوربین ۲۰ و۲ مگاپیکسلی است.
Honor Play مجهز به هوش مصنوعی

این دستگاه نمایشگر ۶/۳ اینچی، پردازشگر Kirin ۹۷۰ و ۴ گیگابایت RAM دارد. این موبایل با توجه به 
بازی های رایانه ای ساخته شده است. دســتگاه دو دوربین ۱۶ مگاپیکسلی دارد؛ همچنین در آن از هوش 

مصنوعی استفاده شده تا محیط و اشیا را به طور هوشمند شناسایی کند.

 HTC U۱۲ LIFE با باتری ۳۶۰۰ میلی آمپری
این موبایل شبیه HTC U۱۲ Plus است که نمایشگری ۶ اینچی، پردازشگر میان رده ۶۳۶ و ۴ گیگابایت 
RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه یا ۶ گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابایت حافظه دارد. باتری این دستگاه ۳۶۰۰ 

میلی آمپری و دوربین آن ۱۶ مگاپیکسل است.

 بلک بری KEY ۲ LE با بدنه ای از پلی کربنات
 این موبایل دارای کیبورد QWERTY است و بدنه ای از جنس پلی کربنات دارد. در دستگاه از پردازشگر 

۶۳۶ اسنپ دراگون و ۴ گیگابایت RAM استفاده شده است.

 برترین موبایل هایی که  درنمایشگاه »IFA ۲۰۱۸« رونمایی شدند
تازه ها

هواپیمای جدید ایرباس، رکورد ارتفاع پرواز را شکست
تازه ترین هواپیمای تولیدی شــرکت ایرباس به نام »پــرالن ۲« که یک هواپیمای 
گالیدر و بی موتور است، با شکستن رکوردهای قبلی توانســت در ارتفاع ۲۳ هزار 

متری پرواز کند.
هدف ایرباس از تولیــد این هواپیما، غلبه بر برخــی محدودیت های فنی و به پرواز 
درآوردن هواپیماهای بی موتور در باالترین ارتفاع ممکن و در حدی است که وضعیت 
جوی زمین اجازه می دهد. در ارتفاع بســیار باال از سطح زمین، جریان های هوایی 
قدرتمندی وجود دارند که در اثر برخورد باد با کوه های مرتفع و بازگشت این بادها به 
وجود می آیند و تثبیت وضعیت حرکت هواپیماهای بدون موتور در چنین شرایطی 
کار بسیار دشواری است. مهندسان ایرباس با طراحی هواپیمای »پرالن ۲« به شکلی 
بسیار باریک و نازک موفق شدند بر این محدودیت غلبه کنند. نکته جالب دیگر وزن 
کِم این هواپیماست که به تنها ۵۰۰ کیلوگرم می رسد. طول بال هواپیمای یادشده 
هم ۲۷ متر است. مدل اولیه این هواپیما توانست در ارتفاع ۱۵۸۰۰ متری پرواز کند 
و حاال بعد از یک ماه، رکورد ۲۳ هزار متری برای آن ثبت شده است. قرار است بعد از 
انجام بررسی های بیشتر رکورد پرواز هواپیمای مذکور به ۲۷۴۰۰ متر افزایش یابد 
تا بتوان از آن برای انجام مراحل اولیه برخی ماموریت های فضایی نیز استفاده کرد. 
این هواپیما رکورد هواپیمای جاسوسی »یو ۲ الکهید مارتین« را نیز که در حداکثر 

ارتفاع ۲۲۴۷۵ متری پرواز کرده، شکسته است.

مرورگر »کروم« ۱۰ ساله شد
»مرورگر کروم«  ۱۰ ساله شــد. این مرورگر زمانی ارائه شــد که برنامه نویسان از 

مرورگرهای موجود خسته شده بودند.
گوگل نخســتین بار ۱۰ ســال قبل مرورگر کروم را رونمایی کرد. کروم به عنوان 
 »یک مرورگر تازه« معرفی شــد و نخســتین مرورگری بود که این شرکت تولید

 می کرد.
جالب آنکه مرورگر کروم در اصل به عنوان یک اپلیکیشن  ویندوز نسخه بتا عرضه و 

یک سال بعد برای »لینوکس« 
و »مــک اوس« نیز ارائه 
شد. این درحالی است 
کــه مرورگــر کــروم 
زمانــی عرضــه شــد 
کــه برنامه نویســان و 
کاربران از مرورگرهای 
 internet Explorer
و Firefox خسته شده 

بودند.

با این مینی هتل هوشمند، جهانگردی کنید
مینی هتل هوشــمند ویژه جهانگردی یکی از برترین محصوالت مســافرتی است 
که به تازگی  رونمایی شده است. این مینی هتل هوشمند می تواند روند سفرهای 
درون شهری و برون شهری کاربران را متحول سازد. استفاده از مینی هتل هوشمند 
می تواند برای اغلب افرادی که به جهانگردی عالقه مند هســتند، جذاب باشد.این 
محصول را  شــرکت »هیتچ« معرفی کرده اســت. در این هتل خبری از پرسنل یا 
افرادی نیست که به شما خدمات ارائه کنند. این محصول یک تریلر مسافرتی بدون 
چرخ است که مشکل اقامت مسافران را در طول سفر برطرف می سازد. برای حمل 
و اتصال این هتل کوچک به خودروی خود، الزم نیســت نگران قوانین راهنمایی و 
رانندگی باشید، زیرا تریلر کوچک و باریک هیتچ به آسانی و به طور مطمئن به خودرو 
وصل می شود. درحال حاضر »مینی هتل هیتچ« دارای یک سقف و دو پنجره برای 
تهویه هواست.این مینی هتل  دارای  یک پورت USB و یک پریز برق ۱۲ ولتی است. 
قیمت مینی هتل هیتچ در ایاالت متحده ۳۴۹۹ 

دالر است.

  عکس روز

رونمایی از اتاق و VIP در خودروهای لوکس رولزرویس
شرکت خودروسازی »رولزرویس« به تازگی از اتاق وی. آی. پی جدیدش روی اتومبیل های 
فانتوم  رونمایی کرده است. این اتاق ها از امنیت و امکانات منحصر به فردی برخوردارند که 

موجب می شود به گزینه ای جذاب برای افراد مشهور و ثروتمند مبدل شوند.

خبر

 شبکه ربات های کارگر
 نیروی کار آتی جهان را تشکیل می دهند
شــرکت »ال جی« در کنار عرضه محصوالت الکترونیک فوق 
دقیق خود، در اندیشــه راه اندازی شبکه ای از ربات هاست که 
در آینده بخش زیادی از نیــروی کار دنیا را به خود اختصاص 
خواهند داد. یکی از ربات های تولیدی »ال جی« که با استقبال 
مواجه شده، رباتی به نام »ســوئیت بات« است که در قالب دو 
بازوی قدرتمند به پای کاربر متصل می شود و توانایی و قدرت 
وی را افزایش می دهد. ســوئیت بات به افــراد کمک می کند 
تا بتوانند بســته های ســنگین تری را بلند کننــد و وظایفی 
 را انجام دهند که افراد عــادی به تنهایی قادر بــه انجام آنها 

نیستند.

 ایران به عضویت فدراسیون 
بین المللی فضانوردی در می آید

موضوع عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی در 
دستور بررسی کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت.

الیحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی 
فضانوردی عصر یکشنبه ۱۱ شهریورماه در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گرفت. این 
الیحه در مجلس شورای اسالمی مطرح شــد و برای بررسی 
به کمیســیون صنایع مجلس ارجاع شده اســت. فدراسیون 
 International Astronautical( بین المللی فضانوردی
Federation( که با نام کوتاه IAF نیز شــناخته می شود، 
یک ســازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بین المللی است که در 
سال ۱۹۵۱ میالدی بنیان نهاده شــده و دفتر مرکزی آن در 
»پاریس« قرار دارد. فدراســیون بین المللی فضانوردی دارای 
۲۰۰ عضو است و ســازمان های فضایی، شرکت های صنایع 
فضایی، انجمن ها و موسساتی که در زمینه های مربوط به فضا و 
فضانوردی فعالیت می کنند، اعضای این فدراسیون را تشکیل 
می دهند. تاکنون نیز پژوهشــگاه هوافضــای ایران عضو این 

فدراسیون بوده است.

 هوش مصنوعی 
افسردگی را شناسایی می کند

محققان MIT با کمک »هوش مصنوعی«، مدلی رایانه ای برای 
شناسایی افسردگی ابداع کرده اند. پزشــکان برای شناسایی 
افسردگی، از بیماران پرسش های خاصی درباره حالت روحی، 
بیماری ذهنی، سبک زندگی و تاریخچه شخصی آنها می پرسند 
و با کمک پرسش ها، تشخیص خود را اعالم می کنند. به گفته 
»توکا الهانای« محقق ارشــد این پروژه، نخســتین نشانه های 
ردیابی وضعیت روحی یک فرد، ســخنان اوست. این مدل در 
آزمایش ها با ۷۷ درصد موفقیت، افســردگی را تشخیص داده 
است. در آینده این مدل میتواند در اپلیکیشن های موبایل برای 
ردیابی اختالالت ذهنی و ارسال پیام هشدار به کار گرفته شود.

 ارائه آخرین دستاوردهای پارک های علم و فناوری
 ۴کشور در هتل عباسی

رییس کمیته نمایشگاه سی و پنجمین اجالس جهانی پارک های علم و فناوری گفت: آخرین دستاوردهای 
فناوری چهارکشــور از دیروز در کنار ۱۸ پارک علم و فناوری ایران در »هتل عباسی« به نمایش درآمد. 
»امین نوری« پیش از ظهر دوشنبه ۱۲ شهریورماه در حاشــیه برگزاری سی و پنجمین اجالس جهانی 
پارک های علم و فناوری در هتل عباسی اصفهان درخصوص برگزاری نمایشگاه اظهار داشت: در حاشیه 
سی و پنجمین اجالس جهانی پارک های علم و فناوری در هتل عباسی، آخرین دستاوردهای پارک های 
علم و فناوری داخلی و چهار پارک علم و فناوری خارجی در معرض دید عموم قرار گرفت. وی بیان داشت: 
در این نمایشــگاه پارک های علم و فناوری از کشورهای فرانسه، اســپانیا و چین مشارکت دارند. رییس 
کمیته نمایشگاه سی و پنجمین اجالس جهانی پارک های علم و فناوری اظهار داشت: در این 

نمایشگاه ۲۲ غرفه داریم که شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز در کنار 
پارک های علم و فناوری ایالم، یزد، اراک، هرمزگان، گیالن، کرمانشــاه، 

سمنان، لرســتان، آذربایجان غربی، پردیس تهران، پارک دانشگاه تهران و 
فارس، اقدام به ارائه آخرین دستاوردهای علم و فناوری می کند.
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۲۸۰هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت به بهره برداری رسید

پیشنهاد سردبیر:

افتتاح ۱۴ پروژه با ۱۴ میلیارد تومان اعتبار در مسکن مهر فوالدشهر

۲۸۰هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت به بهره برداری رسید 
معاون وزیر راه و شهرسازی در اصفهان خبر داد:

حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی میهمان 
اصفهان بود و در این سفر با حضور معاون وزیر از برخی 
پروژه ها رونمایی و بهره برداری شــد.حبیب اله طاهرخانی، در حاشیه 
افتتاح پروژه های شهرستان مبارکه با بیان اینکه ساخت ۴۰۰هزار واحد 
مسکونی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور، برنامه ریزی شده است، 
اظهار کــرد: ۲۸۰هزار واحد مســکن مهر در هفته دولت امســال به 

بهره برداری رســید و ۷۰هزار واحد نیز جزو تعهدات شــرکت عمران 
شهرهای جدید اســت که باید تحویل داده شود. پرونده مسکن مهر تا 
واگذاری تمام واحدهای مسکونی و ایجاد محیطی با کیفیت مناسب بسته 
نمی شود. وی با بیان اینکه تعدادی از این واحدها بدون متقاضی است، 
گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تحویل این واحدها به متقاضیان، برنامه  
دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی واحدهای مسکن 

مهر دارای متقاضی در اســتان اصفهان تحویل داده شده است، افزود: 
تمامی مســکن های مهر در سه شهر جدید  مجلســی، فوالد شهر و 
بهارستان، که دارای متقاضی بوده اند تحویل داده شده  و تمرکز بیشتر بر 
 تکمیل خدمــات و کمبودهای موجود در ســایت های مســکن مهر

 است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر فقط تحویل خانه 

ها به مردم نیست، بلکه تامین خدمات مهم ترین اقدام است که باید با 
جدیت همچنان ادامه پیدا کند، تصریح کرد: در حوزه مسکن مهر، ارتقای 
شرایط اجتماعی، توانمندسازی، ایجاد زیربناها و زیرساخت ها به خصوص 
در مورد فضاهای ورزشی برای ساکنان آن است که برای توسعه فضاهای 
ورزشی سایت های مسکن مهر اقداماتی صورت گرفته و در هفته دولت، 

در مجموعه شهرهای جدید، ۲۵ فضای روباز ورزشی افتتاح می شود.

پنج پروژه عمرانی در شهر جدید مجلسی همزمان با میالد امام موسی کاظم)ع( 
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در این شهر به بهره برداری رسید.    

طاهرخانی با اشــاره به متروی شــهر مجلســی گفت: متروی شــهر مجلسی 
ردیف دار شــده و مطالعات آن به انجام رســیده و امیدواریم با همکاری بخش 
 خصوصی و راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید به 

سرانجام برسد.
وی  با بیان اینکه مترو، پروژه سنگینی است که ساخت آن حداقل دو تا سه سال 
به طول می انجامد، گفت: عملیات اجرایی متروی مجلسی را امسال آغاز خواهیم 

کرد و امیدواریم تا سه سال آینده بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.  
طاهرخانی در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پنج طرح عمرانی در شهر 
جدید مجلسی اظهار کرد: برای دستیابی به زندگی بهتر در شهر جدید مجلسی 
راه طوالنی در پیش داریم و باید برنامه ریزی دقیق برای جبران کمبودها انجام 

داده و روی مباحث اصلی تمرکز کنیم.  
وی گفت: برنامه ریزی و مطالعات زیادی برای دسترسی به حمل و نقل ریلی بین 

شهرهای جدید و شهرهای اصلی انجام شده است.  
طاهرخانی با بیان اینکه برای احداث مسیر مترو تا مبارکه با فوالد مبارکه و راه 
آهن به توافق رسیده ایم، گفت: برنامه ریزی برای احداث ۱۷ کیلومتر از مسیر 
مترو از محل فوالد مبارکه تا میدان دفاع مقدس مبارکه توسط فوالد انجام شده 

اســت.  طاهرخانی با بیان اینکه با آغاز فعالیت های عمرانی در این زمینه شهر 
جدید مجلسی به ایستگاه متروی بهارســتان متصل خواهد شد، گفت: اتصال 
شهر مجلسی به متروی اصفهان – بهارستان تاثیر ویژه ای بر توسعه این شهر و 
شهرستان مبارکه خواهد داشت و باعث جذب جمعیت بیشتری در این شهر می 
شود. معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه اقدامات الزم در این زمینه باید 
زودتر انجام می گرفت، تصریح کرد: مباحث مالی و هماهنگی های بین بخشی 

در سال های گذشته تا حدودی مانع انجام این کار شده بود.  
وی افزود: کیفیت زندگی در شهر مجلسی با جذب جمعیت بیشتر در این شهر 

ارتقا می یابد و بسیاری از فعالیت ها اقتصادی تر خواهد شد.  
طاهرخانی گفت: با ســرمایه گذاری عالوه بر جذب جمعیت کنونی، می توانیم 

جذابیت الزم را برای استقبال جمعیت جدید فراهم کنیم.  
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید اظهار کرد: آمادگــی کامل برای 
همکاری با شهرداری شهر جدید مجلســی را در خصوص برنامه ریزی و حفظ 

فضای سبز این شهر داریم.  
وی با اشــاره به ضرورت قطره ای کردن آبیاری فضای ســبز شــهر مجلسی 
گفت: حداکثر مشــارکت مالــی را در این زمینه با مجموعه مدیریت شــهری 
 مجلســی داریم تا ســال آینده شــاهد بروز خسارت به فضای ســبز این شهر

 نباشیم.  

طاهرخانی همچنین در آیین بهره برداری از پروژه های آموزشــی، 
فرهنگی، مذهبی و خدماتی شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
اظهار کرد: امروز یکی از سیاست های شرکت عمران شهرهای جدید 
برنامه ریزی و حرکت به سمت ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای 
جدید بوده؛ چراکه بهره برداری از واحدهای مسکونی در سایت های 
مســکن مهر آن هم بدون تامیــن خدمات مورد نیاز شــهروندان 

مهم ترین مشکل این مجموعه ها به شمار می آید.
وی افزود: با توجه به تحقیقاتی که انجام شده مهم ترین مشکل در 
سایت مسکن مهر این است که در گذشته مرتبا تاکید بر ساخت واحد 
مسکونی بود درحالی که تحویل محله به جای واحد مسکونی به مردم 
راه حل اصلی مشکالت موجود است، از این جهت باید به جای واحد، 
یک محله که ریشه در هویت شهرسازی دارد به مردم تحویل دهیم.

معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: شــاهد افتتاح چندین 
پروژه در شهر جدید فوالدشــهر بودیم که تمرکز آنها روی یکی از 
کمبودهای اصلی سایت مسکن مهر فوالدشــهر؛ یعنی واحدهای 

آموزشی بود.
وی ادامه داد: باید به این مهم توجه داشــت که واحدهای آموزشی 

یک وجه عمرانی دارد که بســیار ارزشمند بوده و ارزش سرمایه ای 
برای کشور ایجاد می کند؛ اما مراکز آموزشی جدای از وجه عمرانی، 
زمینه تربیت نسل های آینده را مهیا می کند و برهمین اساس حق 
نداریم فضای آموزشی درخور را در اختیار دانش آموزان قرار ندهیم.

وی اضافه کرد: در ســال های اخیر ســعی شــده کمبود فضاهای 
آموزشی در شــهرهای جدید به خصوص ســایت های مسکن مهر 
جبران شود از این رو وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی 
عمران شــهرهای جدید بالغ بر ۱۰۰ مدرســه جدید را در دســت 

احداث دارد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید عنوان کرد: ســایت 
های مســکن مهر در مدت بســیار کوتاهی بارگذاری بسیار باالی 
جمعیتی را در شــهرهای جدید رقم زد و ۳۵ هزار واحد مسکونی 
 تنها در فوالدشهر ساخته شد که حداقل میزان خانواری که در این

 سایت ســکونت پیدا خواهند کرد، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار نفر 
است.

وی خاطرنشــان کرد: این مســئله در حالی اســت که بسیاری از 
شهرهای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشــور قدمتی طوالنی دارند و به 

تدریج شکل گرفته و بر همین اساس زیرساخت های مورد نیاز آن 
نیز طی مدت طوالنی تامین مالی شده است؛ اما در شهرهای جدید 
ما با جمعیت مستقر شده در مسکن مهر مواجه هستیم که کمبود 

خدمات نیز در سایت ها خود نمایی می کند.
وی با دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور فعالیت 
در سایت مسکن مهر فوالدشهر، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تعداد 
قابل توجهی از مراکز خدماتی سایت های مسکن مهر با استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی آغاز شده و در شهر فوالدشهر نیز این مسئله 
باید به صورت جدی دنبال شود و انتظار می رود با مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری آنها تمام مراکز خدماتی محالت سایت 

مسکن مهر تا سال آینده واگذار شده باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چشــم انداز مسکن مهر 
فوالدشهر بسیار روشن است، یادآور شد: طی یک سال  گذشته شاهد 
استقرار بخشداری در فوالدشهر بوده ایم و مشکل دیگر مسکن مهر 
فوالدشهر بحث کمبود مدارس بود که این مورد هم مرتفع شد، بر 
همین اساس باید امید بین مردم حفظ شود و در حد مقدورات تالش 

کنیم، تعهدات خود را به مرحله اجرا درآوریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ساخت مسکن اجتماعی را متعلق به پایین 
ترین طبقه اجتماعی کشور دانست و گفت: ساخت این واحدها نیازمند 
تامین اعتبار و تامین یارانه هاســت که برای آغاز و تامین اعتبار آن به 

حمایت دولت و مجلس نیاز است.
وی با اشاره به ساخت ۱۰۰مدرسه در مجموعه شهرهای جدید کشور 
گفت: کمبودهایی از نظر مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی در سایت های 

مســکن مهر وجود دارد که تامین خدمات در این زمینه باید با جدیت 
ادامه پیدا کند.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن مهر یکی از میراث های به یادگار مانده 
از دولت های قبلی اســت، تصریح کرد: بخش عمده تمرکز دولت های 
یازدهم و دوازدهم بر تکمیل واحدها و تحویل آنهــا به متقاضیان قرار 
داشت و بخش عمده منابع وزارت راه و شهرسازی و دولت در سال های 

گذشته به این سمت هدایت شــد و فضا برای شروع برنامه های مسکن 
جدید محدودتر شده بود.

پروژه هایی که توسط معاون وزیر راه و شهرســازی افتتاح شد، شامل 
هنرستان استاد فرشچیان، محوطه سازی مسکن مهر، افتتاح ۷۲ واحد 
مسکن مهر، بهره برداری از تجاری های محله هنر و سایت مهارت و بهره 

برداری از زمین های ورزشی روباز است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید بهارستان خبر داد:
بهره برداری از ۱۰ میلیارد تومان پروژه در شهر جدید بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید بهارستان گفت: این شــرکت در تکمیل پروژه های روبنایی پیشگام بوده و 
همواره سعی کرده تا برای جلب رضایت مردم گام های ارزشمندی بردارد.

محمد رضا احمدی در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان 
اینکه جمعیت شهر بهارستان در آستانه ۱۰۰ هزار نفر شدن است، اظهار کرد: امروز۱۰ میلیارد تومان پروژه در 

شهر جدید بهارستان مورد بهره برداری قرار گرفته و ۲۵۰ میلیارد تومان پروژه جدید نیز آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید بهارســتان تصریح کرد: با وجود تمام مشکالتی که در پروژه های عمرانی 
 وجود دارد شــرکت عمران، ششمین مدرســه این شــهر را در کمتر از یک ســال احداث و مورد بهره برداری

 قرار داد.
احمدی، سیاست مهم شــرکت عمران را کنترل بازار مسکن دانســت و افزود: باتوجه به احداث ۵۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای جدید کشور، هشت هزار و ۵۰۰ واحد در شــهر بهارستان با همراهی بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی ساخته شده و تعداد ۹ هزار واحد مسکونی نیز در حال طراحی است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نرم افزار سرمایه گذاری شــرکت عمران شهر جدید بهارستان رونمایی و فرصت های 

سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی و در دسترس آنها قرار می دهد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید بهارستان با اشاره به پروژه های عمرانی این شرکت تصریح کرد:  بهره برداری 
از پروژه های مسجد امام رضا )ع(، مدرسه مرحوم کازرونی، مدرسه شهید حججی، ساختمان کالنتری بهارستان، 
پارک جانبازان، روشنایی بلوارهای رسالت، پیاده رو سازی مسکن مهر جنوبی، آغاز عملیات احداث ایستگاه مترو، 
آغاز عملیات احداث پیاده رو سازی محورمیانی )محور پردیس( و آغاز عملیات اجرایی پروژه های مشارکتی از 

جمله این پروژه هاست.

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: پروژه های مسکن مهر 
فوالدشهر در مدت ۱۴ ماه و با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان 

احداث و به بهره برداری رسید.
حمیدرضا شیروانی در آیین بهره برداری از پروژه های آموزشی، 
فرهنگی، مذهبی و خدماتی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
با اشــاره به بهره برداری از پنج باب مرکز آموزشــی، اظهار کرد: 
 در گذشته مسکن مهر فوالدشــهر در حوزه آموزش با مشکالتی
 روبه رو بود، بر همین اساس در ابتدای سال ۹۶ به صورت همزمان 
آگهی ۶ مدرسه را به مناقصه گذاشتیم و بعد از انتخاب پیمانکاران 
بــــه مرحله اجرا درآمدند و هم اکنون پنج مدرسه که از لحاظ 
کیفیت، فضــای بازی و موقعیت قرارگیری مناســب هســتند، 

تکمیل شده اند.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشــهر تصریح کرد: خوشبختانه 
امروز با بهره برداری از مدرســه ۱۵ کالسه عدالت واقع  در مرکز 
برزن ایثار، مدرسه ۱۵ کالسه رســالت واقع در مرکز برزن ایثار، 
مدرسه ۱۲ کالســه والیت واقع در مرکز برزن فرهنگ، مدرسه 
۱۲ کالســه مهردانش واقع در محله فرهنگ پنج و  مدرسه ۱۲ 
کالســه نام آوران واقع درمحله فرهنگ شش یکی از مسائلی که 

می توانست در حوزه آموزش مسکن مهر را با چالش جدی مواجه 
کند، مرتفع شد.

وی ادامه داد: اتمام معابر اصلی و شریان های مسکن مهر فوالدشهر 
یکی دیگر از مهم ترین اولویت های شرکت عمران فوالدشهر به 
شمار می آمد، برهمین اساس این مهم در دستور کار قرار داده شد 
و پس برگزاری مناقصات، پیمانکاران انتخاب و توسط آنها اجرایی 
 شــد  و شــاهد تکمیل و بهره برداری از عملیات پیاده روسازی
  در شــمال برزن ایثار بــا اعتباری بالــغ بر دو میلیــارد تومان

 بودیم.
شــیروانی اضافه کرد: تکمیل ســفت کاری و انجام نازک کاری 
مساجد شهر جدید فوالدشهر از دیگر مناقصاتی است که توسط 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر انجام شــد تا با اجرای این 
پروژه ها رضایتمندی شهروندان رقم بخورد و شاهد بهره برداری 
از یک باب مسجد و همچنین پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا واقع 

در محله استاد شهریار بودیم.
وی با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در مسکن مهر فوالدشهر 
گفت: مسکن یک مقوله فرابخشی است و به خودی خود کارکرد و 
کارایی ندارد، برهمین اساس باید تمام خدمات آن اعم از خدمات 

زیربنایی و روبنایی فراهم شــود. باید گفت یکی از مسائلی که در 
مسکن مهر فوالدشهر به خوبی احســاس می شد، کمبود فضای 
ورزشــی بود و با توجه به اهمیت موضوع، این مهم در دستور کار 
قرار گرفت و شاهد بهره برداری از دو باب زمین ورزشی روباز  در  
 محله ایثار یک و ایثار  دو  با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان

 بودیم.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر با اشــاره به بهره برداری از 
دومخزن  ذخیره آب شرب مسکن مهر فوالدشهر تصریح کرد: با 
توجه به افزایش سکونت در مسکن مهر فوالدشهر، تامین آب شرب 
شهروندان با مشکل جدی مواجه می شد، بر همین اساس تامین 
آب شرب جزو اولویت های شرکت تعریف و به مرحله اجرا درآمد 
و احداث ایستگاه پمپ آب در فوالدشــهر در سال گذشته آغاز و 

اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد مواجه است.
وی افزود: خط انتقال آب شــرب نیز در فاز نخســت به طول سه 
کیلومتر رفت و برگشت اجرایی شد و فاز دوم آن از مسکن مهر تا 
مخزن ذخیره ۲۰ هزار متر مکعبی در دست اجراست؛ البته مخازن 
آب و ساختمان فیلتراسیون برزن ایثار و فرهنگ با اعتباری بالغ بر 

۱۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

ساخت مسکن اجتماعی، در گرو تامین اعتبار و یارانه
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ایجاد 5500 شغل در بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

اخبار

دیدگاه

شهرستان

امام جمعه فارسان:
علت عدم استقبال نمايندگان 

از طرح شفافيت آرا، چشم 
طمع آنها به رای مردم است

امام جمعه فارســان گفت: متاســفانه يکي از 
مهم ترين داليل عدم اســتقبال نمايندگان از 
شفافيت، چشم طمع داشتن آنها به آراي مردم 
در انتخابات هاي بعدي اســت که اين برخالف 
سوگندی است که در ابتداي نمايندگي به قرآن 

مجيد ياد مي کنند.
حجت االســالم محســن ملک پور، امام جمعه 
فارسان به ورود مجلس به سوال از رييس جمهور 
و استيضاح دو وزير پرداخت و گفت: اين واقعيت 
که نمايندگان مجلس بايد به فکر مشکالت مردم 
باشند و اراده الزم برای پيگيری مطالبات مردم را 

داشته باشند، بسيار تحسين برانگيز است.
 وي افزود: به طورقطع اگر مردم احساس کنند که 
نمايندگان آنها در مجلس متوجه مشکالت شان 
بوده و برای حل آنها از شديدترين ابزار نظارتى 
خود استفاده مى  کنند، احساس خوبى خواهند 
داشت.  ملک پور تصريح کرد: اما واقعيت ديگری 
که بايد به آن نيز توجه داشــت اين اســت که 
مشکالت ريشه در علت هايى دارد که اگر درست 
تشخيص داده نشود، هر راهکاری که ارائه شود، 
منجر به حل شدن آن نخواهد شد؛ مانند بيماری 
اســت که اگر علت بروز درد و تبش به درستي 
تشخيص داده نشود، هر نسخه  ای و هر دارويى 
که مصرف کند، منجر به بهبود کامل او نخواهد 
شد. وي بيان داشت: ريشــه گرانى  ها و افزايش 
قيمت ارز چيست؟ برای خلق نقدينگى و عدم 
هدايت آن به بخش توليد بايد راهکاري اساسي 

بينديشند.
 امام جمعه فارســان گفت: مطلــب بعدي که 
سوال بســياري از مردم بوده، اين است که چرا 
نمايندگان آنها از شفافيت استقبال نمي کنند و 

حاضر نيستند آرايشان علني شود؟
ملک پور ادامه داد: بي تعارف و با صراحت عرض 
مي کنم متاسفانه يکي از مهم ترين داليل عدم 
استقبال نمايندگان از شــفافيت، چشم طمع 
داشــتن آنها به آراي مــردم در انتخابات هاي 

بعدي است.

معدوم سازی فرآورده هاي خام 
دامي در لردگان

مدير دامپزشــکي شهرســتان لردگان گفت: 
بازرسي و نظارت بر مراکز عرضه اين شهرستان 
منجربه معدوم ســازي مقدار هزار و 130 کيلو 
گرم خوراک آبزيان، گوشت مرغ، گوشت گاو، 

تخم مرغ و تخم بلدرچين شده است.
بيژن حسين پور با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
اين مقدار شــامل يک تن خوراک آبزيان، ۵0 
کيلوگرم تخم مــرغ خوراکــي، ۶0 کيلوگرم 
تخــم بلدرچين ،1۵ کيلوگرم گوشــت مرغ و 
پنج کيلوگرم گوشت گاو بوده است که از نظر 
ظاهري و منقضي شدن تاريخ، غيرقابل مصرف 

تشخيص بوده و ضبط و معدوم سازي شد.

 دندانپزشک قالبی
 در لردگان دستگير شد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لــردگان گفت: بــر مبنای گزارشــات واصله 
مردمي مبني بر فعاليت غير مجاز افراد عادي 
و غيرپزشــک در منزل در امور دندانپزشکي، 
مســئول و کارشناســان امور درمان شبکه با 
هماهنگي نيــروي انتظامي بــه محل مذکور 
مراجعــه کردند و فــرد متخلف دســتگير و 
 جهت طي مراحــل قانوني بــه مراجع قضائي 

معرفي شد.
علي کريمــي اظهار کرد: به دنبال گزارشــات 
واصلــه مردمي مبنــي بر فعاليــت غير مجاز 
افراد عادي و غيرپزشــک در منــزل در امور 
دندانپزشکي، مسئول و کارشناسان امور درمان 
شــبکه با هماهنگي نيروي انتظامي به محل 
مذکور مراجعــه کردند و با انجــام تحقيقات 
پليسي و بازرسي کارشناسان درمان مشخص 
شــد که اين فرد بــدون مجوز اقدام بــه ارائه 
خدمات دندانپزشکي در منزل شخصي مي کند.

 دستگيري دو سارق
 در شهرستان بروجن

فرمانــده انتظامي شهرســتان بروجن گفت: 
در عمليات ماموران اين شهرســتان در بخش 
بلداجي، دو ســارق با هشــت فقره ســرقت 
موتورسيکلت دستگير شدند. غالمعلي شکري، 
فرمانــده انتظامي شهرســتان بروجن  گفت: 
متهم در بازجويي فني پليس به هشــت فقره 
سرقت موتورسيکلت با همدستي فرد ديگري 

اعتراف کرد.

دستگيری دو متخلف شکار 
غيرمجاز در چهارمحال

مديرکل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال 
و بختياری از دستگيری دو متخلف شکار و حمل 
اســلحه غيرمجاز در حاشيه منطقه حفاظت شده 

»هلن« در چهارمحال و بختياری خبر داد.
شهرام احمدی با اعالم اين خبر گفت: طى گزارش 
دوستداران محيط زيست و با برنامه ريزی و گشت 
شــبانه ماموران يــگان حفاظت محيط زيســت 
شهرســتان کيار بــا هماهنگى به عمــل آمده با 
دادستان، موفق به دستگيری دو شکارچى متخلف 
شدند که از اين متخلفان يک  قبضه سالح دولول 
غير مجاز، يک قبضه اسلحه متعلق به غير، اجزای 
يک قطعه کبک معمولى و يک سر خرگوش کشف 
و ضبط شد. وی عنوان کرد: اين متخلفان برای طى 
کردن مراحل قانونى پس از تشکيل پرونده تحويل 
مراجع قضائى شدند. احمدی خاطرنشان کرد: بر 
اساس بند الف ماده ۶ قانون مجازات، قاچاق اسلحه 
و مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غيرمجاز، 
هرکس به طور غيرمجاز سالح شکاری و يا مهمات 
آن را خريداری، نگهداری و يا حمل کند  به حبس از 
91 روز تا شش ماه و يا جزای نقدی تا سقف بيست 

ميليون ريال محکوم خواهد شد.

آغاز به کار يازدهمين جشنواره 
موسيقی مناطق زاگرس نشين

معاون امور هنری و ســينمايى اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى چهارمحال و بختياری گفت: 
يازدهمين جشنواره موسيقى مناطق زاگرس نشين 

از روز گذشته در بروجن کار خود را آغاز کرد.
شهرام فرجى اظهار کرد: اين جشنواره به مدت دو 

روز در بروجن کار خود را دنبال مى کند.
وی افزود: يازدهمين جشــنواره موسيقى محلى 
مناطق زاگرس نشين در راستای اعتالی فرهنگ 
واالی ايرانى اســالمى، کشــف و اســتعداديابى 
هنرمندان جــوان برگزار مى شــود. فرجى گفت: 
230 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد که پس 
از بازبينى 12 گروه نواز و 30 تک نواز از استان های 
لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربايجان شرقى، 
اصفهان، فارس، بوشهر، خوزســتان، هرمزگان و 

چهارمحال و بختياری برگزيده شدند.
وی بيان کرد: ســه نفر از داوران کشوری، داوری 
اين جشــنواره را بر عهده دارند که پس از داوری، 
افراد برگزيده به جشنواره بين المللى فجر در بخش 

موسيقى راه مى يابند.

رشد 38 درصدی تناژ حمل شده 
کاال در چهارمحال و بختياری

مديرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان 
چهارمحال و بختياری از رشــد 38 درصدی تناژ 
حمل کاال در بخش حمل  و نقــل کاالی جاده ای 
در چهارمحال و بختياری طــى چهارماه ابتدای 
سال جاری خبر داد. احمد جمشيدی در حاشيه 
نشست هم انديشى انجمن های صنفى رانندگان 
و شــرکت های حمل و نقل کاالی اســتان گفت: 
خوشبختانه با تعامل صورت گرفته در حوزه حمل 
و نقل بار در اســتان ميان رانندگان و شرکت های 
حمل و نقل کاال شاهد رشد 38 درصدی تناژ حمل 
انواع کاال از استان به ساير نقاط کشور در چهار ماهه 
نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 

گذشته در استان هستيم.
وي با بيان اينکه ميزان صدور بارنامه نيز در همين 
مدت با رشــد 2۵ درصدی روبه رو بوده اســت، 
خاطرنشــان کرد: در چهار ماه ابتدای سال جاری 
تعداد 11۵هزار و 710 فقره بارنامه در سطح استان 
صادر شده که در مدت مشابه آن در سال گذشته 
اين تعداد 9 هزار و 27۵  فقــره صدور بارنامه بوده 

است.
جمشيدی خاطرنشــان کرد: با تالش بيشتر برای 
کنترل و نظارت بر حمل کاال و يافتن راهکارهای 
افزايش صدور بارنامه مى توان از درآمد حاصله در 

توسعه راه ها و افزايش ايمنى استان بهره گرفت.

فرمانده سپاه حضرت قمربنى هاشم )ع( چهارمحال 
و بختيــاری گفت: رزمايــش سراســری اقتدار 
عاشورايى سپاهيان محمد رســول ا... )ص( 2 که 
از نهم شــهريور در بيشتر نقاط کشــور آغاز شده 
است ،1۴ شهريورماه در سراسر استان چهارمحال 
و بختياری نيز برگزار مى شــود. سردار على محمد 
اکبــری، فرمانده ســپاه حضرت قمربنى هاشــم 
)ع( چهارمحال و بختياری اظهــار کرد: رزمايش 
سراسری اقتدار عاشورايى سپاهيان محمد رسول ا... 
)ص( 2 از نهم شــهريور در بيشتر نقاط کشور آغاز 

شده است.
وی با بيان اينکه ايــن رزمايش فردا در سراســر 
اســتان چهارمحال و بختياری نيز برگزار مى شود 
افزود: هدف از برگزاری اين رزمايش نمايش اقتدار 
مدافعان حريم واليت و کيان اســالمى در سراسر 
استان مى باشد و نشان دهنده اتحاد، همدلى و اقتدار 

ملت بزرگ ايران به جهانيان است.
سردار اکبری خاطرنشان کرد: در رزمايش محمد 
رســول ا... )ص( 2، 20 گردان بيت المقدس بسيج 

حضور دارند و اجتماع 20 هزار نفری بسيجيان نيز 
در اين استان در يکى از روزهای هفته دفاع مقدس 
برگزار مى شود. فرمانده سپاه حضرت قمربنى هاشم 
)ع( چهارمحــال و بختياری از اعــزام 1۵0 گروه 
جهادی همزمان با برگزاری اين رزمايش برای ارائه 
خدمات رايگان خبر داد و يادآور شــد: اين گروه ها 
خدمات خود را در عرصه های مختلف، به مناطق 

محروم چهارمحال و بختياری ارائه مى دهند.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم )ع( چهارحال و بختیاری خبرداد:
برگزاری رزمايش محمد رسول ا... )ص( ۲ در سراسر چهارمحال 

رييس ســازمان صنعت،معــدن و تجارت اســتان 
چهارمحال و بختياری گفت: با توجه به نزديکى سال 
تحصيلى جديد و افزايش تقاضا برای خريد نوشت افزار 
و لــوازم درســى و به منظــور اعمــال نظارت های 
پيشــگيرانه و جلوگيــری از هرگونه سوءاســتفاده 
احتمالى توسط عرضه کنندگان اقالم، طرح نظارتى 
ويژه نوشت افزار از 1۵شــهريور ماه  آغاز مى شود و تا 

10مهرماه در اين استان تداوم دارد.
سيد نعيم امامى اظهار کرد: نظارت بر تامين و فروش 
دو محور اصلى در اين طرح است که بازرسان  استان 
عالوه بر شناســايى واحدهای اصلى و عمده توليدی 
و واردکننــده )خصوصا دريافت کننــده ارز( اقالم، 
قيمت محصوالت وارداتى با ارز رســمى را بررسى و 
در صورت وجود تخلف با متخلفان قانونى و ســريع 

برخورد مى کنند.
وی افزود: در اين طرح روند خدمات رسانى واحدهای 
تاميــن کننده اقالم لــوازم التحريــر از جمله دفاتر 
دانش آموزی، خودکار، مداد و ... از لحاظ ميزان توليد، 
فروش، واردات و قيمت محصوالت و مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل و علل افزايش، فراوانى، تنوع و قيمت 
در سطح بازار مورد تحليل و بررسى قرار مى گيرد.

رييس ســازمان صنعت،معــدن و تجارت اســتان 
همچنين نظارت دقيق بر واحدهای توليدی در زمان 
توليد و انجام آزمون های ادواری به منظور کنترل تعداد 
اوراق دفاتر با بررسى روی جلد آن )۴0، ۶0، 80 و 100 
برگ( و ديگر اقالم لوازم التحرير را از موارد مورد نظر 

در اين طرح اعالم  کرد. 

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

رصد ويژه بازار لوازم التحرير

 رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی چهارمحال و بختياری با حضور معاون توسعه منابع انسانى و پشتيبانى سازمان برنامه و بودجه کشور معرفى شد.  طهمورث 
الياسى بختياری در اين آيين، اظهار کرد: به رغم گام های موثری که در خصوص توسعه کشور برداشته شده تا رسيدن به شرايط مطلوب بايد تالش بيشتری شود و از 
ظرفيت های فيزيکى و ساير قابليت ها استفاده کرد.وی افزود: وظيفه ما مديريت مجموعه هايى است که بر عهده ما گذاشته شده و برنامه ريزی و هنر غلبه بر کمبود 
منابع است و بايد همواره به مردم خدمت کنيم. الياسى بختياری تصريح کرد: اگر کشور توسعه مى يابد در نتيجه فعاليت سازمان برنامه و بودجه است و برعکس آن 

نيز درست است که ما نيز اين امر را قبول داريم و دنبال مى کنيم.

رييس سازمان مديريت و 
برنامه ريزی چهارمحال 

و بختياری معرفی شد

خبر

با مسئوالن

حجت االسالم نکونام، نماینده 
ولــی فقیــه در چهارمحال و 
بختیاری  در ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
این استان گفت: مهم ترین بازوی هر مجموعه، 
شورای امر به معروف و نهی از منکر است که 
مطالبه ما از این شوراها بسیار مهم بوده و  باید 
در آنها انگیزه ایجاد شود که تنها با برگزاری 
جلسات نتیجه ای محقق نمی شود، بنابراین 

الزم است جلسات نتیجه بخش باشند. 
حجت االسالم محمدعلى نکونام اظهار کرد: محقق 
شدن هدف اصلى ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
بسيار مهم است در غير اين صورت هم به خود و هم 

به پايه گذاران اين امر جفا مى شود. 
وی با اشاره به نزديک شــدن ماه محرم، افزود: تبعا 
در اين ماه معروف و منکر بيشتر جلوه گری مى کند 
زيرا در اين ماه مهم ترين معــروف يعنى جهاد فى 
سبيل ا... و مهم ترين منکر يعنى مبارزه با حق در حد 

اعتال محقق شد. 
حجت االسالم نکونام گفت: درســى که از اين ماه 
گرفته مى شود اين است که عمده معروف آن بوده 
که حق و ارزش های واالی دينى را احيا و منکر آن 
اســت که هر چه باطل و در جهت شيطان بوده به 

سمت اضمحالل برود. 
نماينده ولى فقيه در استان گفت: متاسفانه امروز در 
فضای عمومى جامعه تساهل وجود دارد که از اين 

لحاظ آسيب های بسياری مشاهده مى شود. 
حجت االسالم نکونام با اشاره به لزوم جدی گرفتن 
اين شــوراها، تصريح کــرد: مهم ترين بــازوی هر 
مجموعه، شورای امر به معروف و نهى از منکر است 
که مطالبه ما از اين شــوراها بسيار مهم بوده و  بايد 
در آنها انگيزه ايجاد شود که تنها با برگزاری جلسات 

نتيجه ای محقق نمى شود، 
بنابراين الزم است جلسات 

نتيجه بخش باشند. 
از  افــزود:  وی 
فعال کننده های يک اداره 
کل، شورای امر به معروف 
و نهــى از منکر اســت و 
بايد آنهــا را جدی گرفت 

و ارتباط و مکاتبه با آنها را به صورت مستمر افزايش 
داد به گونه ای که نتايج کار در عرصه مشاهده شود. 

حجت االســالم نکونــام 
گفت: بايد شــورای امر به 
معروف و نهى از منکر در 
ادارات به عنــوان بازوان 
قوی ستاد باشــند تا امر 
به معروف و نهى از منکر 

محقق شود. 
وی با اشــاره به اينکه در 
شهرستان ها بايد دبيران ستاد امر به معروف و نهى از 
منکر بسيار فعال باشند، بيان کرد: ائمه جمعه بيش 

از رؤسای ستادها در اين عرصه نقش آفرين هستند 
که الزم است مدام و مستمر برنامه ريز و جهت دهنده 
کارهای ستاد باشند و ضعف ها و کاستى ها را رصد 
کنند، مباحث را در جلســات مطرح کنند و نتيجه 
را به ستاد شهرســتان اطالع دهند تا از اين طريق 

آرمان های ستاد عملى شود. 
نماينده ولى فقيه در اســتان افزود: در صورتى که 
ارزش های کشور در همه جا به صورت متوازن رشد 
کند و با منکرات برخورد شود، در کشور بدنه واحدی 

از نظر ارزش ها و ضد ارزش ها خواهيم داشت. 

مطالبه ما از شورای امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است

مديرکل کميتــه امداد چهارمحــال و بختياری گفت: جشــن 
عاطفه ها در ۴۴ پايگاه همــراه و تمامى مــدارس چهارمحال و 

بختياری برگزار مى شود.
على ملکپور اظهار داشت: امسال جشن عاطفه ها در 3 تاريخ زمانى 
1۵ و 1۶ شــهريورماه و 11 مهرماه در ۴۴ پايگاه همراه و تمامى 

مدارس استان برگزار مى شود.

وی افــزود: در تاريــخ 1۵ شــهريورماه 18 پايــگاه جمع آوری 
کمک های مردمى در ســطح اســتان داير مى شود و کمک های 

مردمى را جمع آوری مى کنند.
مديرکل کميته امداد چهارمحال و بختياری بيان کرد: در تاريخ 
1۶ شهريورماه نيز 2۶ پايگاه جشــن عاطفه ها در ميعادگاه های 

نماز جمعه برپا مى شود.

ملکپور خاطرنشان کرد: سال گذشــته مردم استان 19 ميليارد 
ريال به دانش آموزان بى بضاعت استان در جشن عاطفه ها کمک 
کردند که امسال پيش بينى مى شود 21 ميليارد ريال کمک کنند.

وی با اشــاره به نوع کمک ها گفت: مردم مــى توانند کمک های 
نقدی و در صورتى که تمايل به اهدای ساير اقالم دارند پوشاک و 

لوازم التحرير اهدا کنند.

4پايگاه جشن عاطفه ها در چهارمحال و بختياری داير می شود

  امام جمعه شهرکرد: 

متاسفانه امروز در فضای 
عمومی جامعه تساهل وجود 

دارد که از این لحاظ آسیب های 
بسیاری مشاهده می شود

پوستر سی امین جشنواره تئاتر 
چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

رييس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری با بيان اينکه در 
سه سال گذشته ۵۵00 اشتغال مستقيم در بخش کشاورزی داشتيم، 
گفت: رشد سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 1۵ به 22 درصد رسيده 

که اين امر نتيجه توجه برنامه ريزان و سازمان برنامه ريزی بوده است.
ذبيــح ا... غريب در آييــن معارفه رييــس جديد ســازمان مديريت 
و برنامه ريزی اســتان، اظهار کــرد: هماهنگى ســازمان مديريت و 
برنامه ريزی اســتان و جهاد کشــاورزی، اتفاقات خاصى را در بخش 

کشاورزی استان رقم زده است.

وی افزود: بخش کشاورزی به دليل توجه دولت تدبير و اميد در استان 
در سال 9۵ و 9۶ بيش از 2۵0 درصد رشــد در اعتبارات تخصيص و 

مصوب داشته است.
غريب تصريح کرد: توجه به سرمايه گذاری و ورود به بخش خصوصى 

در بخش کشاورزی استان با حمايت زيرساختى صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتى در طول يک سال بيش از ۵73 مورد 
تسهيالت برای بنگاه های توليدی استان با اعتبار بيش از 100 ميليارد 
تومان پرداخت شده که اين ميزان در بخش های صنايع تبديلى عدد 

بسيار باالتری است.
رييس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکيد کرد: در سه سال گذشته 
بيش از ۶2۵ پروژه با اعتباری بالغ بــر 391 ميليارد تومان در بخش 

کشاورزی به بهره برداری رسيده است.
غريب با بيان اينکه در سه سال گذشــته ۵۵00 اشتغال مستقيم در 
بخش کشاورزی داشتيم، گفت: رشد سهم اشتغال در بخش کشاورزی 
از 1۵ به 22 درصد رسيده و اين امر نتيجه توجه برنامه ريزان و سازمان 

برنامه ريزی بوده است.

طی سه سال گذشته محقق شد؛
ايجاد 5500 شغل در بخش کشاورزی در چهارمحال و بختياری
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فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
 کشف شبکه بزرگ جعل  
مدارک تحصیلی و پزشکی

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری 
اعضای باند بــزرگ جعل مــدارک تحصیلی و 
شناسایی دفاتر آنان خبر داد.مهدی معصوم بیگی 
اظهار کــرد: »مامــوران پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان با رصد دقیق پلیســی از فعالیت شبکه 
بزرگ جعل مدارک تحصیلی در اســتان مطلع 
شــدند و بالفاصله تحقیقات در ایــن زمینه در 
دستور کار قرار گرفت.«فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با بیان اینکه جاعــالن در زمینه مدرک 
دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، پزشکی، 
دندانپزشکی و طب ســنتی فعال بودند، افزود: 
»سرانجام با تالش شبانه روزی ماموران مخفیگاه 
این باند در یکی از مناطق شهر اصفهان شناسایی 
و در عملیات ضربتی پنج نفر از اعضای اصلی گروه 
دستگیر شــدند.«وی ادامه داد: »در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان 9 دستگاه لپ تاپ، سه دستگاه 
رایانه، دو پرینتر، دو عدد اســکنر و یک دستگاه 
زیراکس رنگی بزرگ و مجهز به همراه 86 مدرک 
آماده تحویــل و 200 مدرک خام جعل شــده 
کشف شد.«معصوم بیگی تصریح کرد: »تاکنون 
بیــش از 10 نفر از همدســتان و دالالن مرتبط 
با ایــن باند دســتگیر شــده اند و تالش ها برای 
 دستگیری سایر افراد مرتبط با باند در دستور کار 

قرار دارد.«

دستگیری سارقان داخل 
خودرو در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری 
دو سارق داخل خودرو و کشف 56 فقره سرقت 

خبر داد.
ســرهنگ »ســعید ســلیمیان« اظهار داشت: 
در پی شــکایت چند شــهروند مبنی بر سرقت 
داخل خودرو در شهر اصفهان ،شناسایی سارق 
یا ســارقان در دســتور کار کارآگاهــان پلیس 
آگاهی قــرار گرفت.وی تصریح کرد: با بررســی 
کارآگاهان مشــخص شــد دو ســارق با پرسه 
زنــی در خیابان ها، خودروهــای فاقد تجهیزات 
 ایمنی را شناســایی و اموال داخل آنها را سرقت

 می کردند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: ماموران سارقان 
را شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
کردند که در بازجویــی های به عمل آمده به 56 
فقره ســرقت اعتراف کردند.سرهنگ سلیمیان 
اضافه کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان 
 برای اقدامات قانونی به مراجــع قضائی تحویل

 داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرضا خبر داد:
کشف و توقیف 23 تن برنج 

قاچاق دراصفهان
محمولــه23 تن برنــج قاچــاق در بازرســی 
 از یــک کامیــون کشــنده کشــف و توقیــف

 شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان شهرضا گفت: یک 
محموله برنج قاچــاق به ارزش یــک میلیارد و 
500 میلیــون ریال در بازرســی از یک کامیون 
کشــنده کشــف شد.ســرهنگ محمد حسین 
باباکالنی گفــت: ماموران انتظامی شهرســتان 
شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک 
دستگاه کامیون کشــنده که از جنوب کشور به 
مقصد تهــران در حرکت بود مشــکوک و آن را 
متوقف کردند.وی ادامــه داد: این خودرو حامل 
23 تن برنج قاچاق بود که راننده مدارک گمرکی 
را ارائه نــداد و خودرو و محموله توقیف شــدند.
سرهنگ بابا کالنی با اشاره به دستگیری راننده 
در این رابطه بیان داشــت: ارزش محموله برنج 
قاچاق کشــف شــده توســط کارشناسان یک 
 میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم شــده است.

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا در پایان 
از تحویــل متهم بــه مراجع قضائــی خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلی 
کشور ضربه مســتقیم می زند که از تمام مردم 
تقاضا می شود هر گونه اخبار در خصوص کاالی 
قاچاق را از طریق شــماره تلفن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

کاریکاتور

90 درصد کودکان کار اصفهان، تبعه خارجی هستند

پیشنهاد سردبیر:

کشف 1/5میلیون بسته پوشک 
احتکار شده

دستگیری یک متخلف شکار 
در پارک ملی کاله قاضی 

یک متخلف شــکار و صید در پارک ملی کاله 
قاضی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.  
محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیســت 
حین گشــت وکنترل  در پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی اصفهان، یک متخلف 
شکار و صید را که در حال تعقیب یک آهو بود، 

شناسایی و دستگیر کردند.
این متخلف پس از تشــکیل پرونــده تحویل 
مراجع قضائی شد.گفتنی است؛ شکار و حتی 
اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده 
10 و 15 قانون شــکار و صید، متخلفان تحت 

تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

نجات یک بزغاله وحشی از 
مرگ توسط محیط بانان نایین

محیط بانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد 
نایین، یک رأس بزغاله وحشــی را از تله فلزی 
و مرگ حتمی نجــات دادند.علیرضا رضایی، 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نایین در این باره گفت:  در راســتای گشت و 
کنترل و حفاظت از تنوع زیستی پناهگاه حیات 
وحش عباس آبــاد، ماموران یــگان حفاظت 
محیط زیست شهرستان نایین متوجه گرفتار 
شدن یک رأس بزغاله وحشی در یک تله فلزی 
شــدند.وی گفت: محیط بانان ضمــن انجام 
اقدامــات و تهمیدات الزم جهــت جلوگیری 
از صدمات بیشــتر، نســبت به زنــده گیری 
آن اقدام و حیوان گرفتار شــده کــه از ناحیه 
 دست دچار مصدومیت شــده بود را از تله آزاد 
کردند.وی اظهار داشــت: در حال حاضر این 
حیــوان در حال گذرانــدن مراحــل درمان 
و تیمارداری اســت تا پس از بررســی و انجام 
معاینــات الزم در صــورت امکان بازگشــت 
به طبیعت ، در منطقه رهاســازی شــود.وی 
تصریح کــرد: پناهگاه حیــات وحش عباس 
آباد قلمرو زیستی گســترده ای از گونه های 
با ارزش همچون کل و بز ،قــوچ و میش جبیر 
بوده که حفظ و حراســت از آنهــا نقش عمده 
و اساســی در حفــظ ارزش هــای ژنتیکــی، 
 تعــادل بوم شــناختی و اکوتوریســم منطقه 

خواهد داشت.

 وجود 2۰۰ منطقه شکار 
ممنوع در کشور

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعي و 
تنوع زیستي سازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگوي رادیویي با اشاره به وظایف محیط 
زیست طبیعي در کشــور اظهار کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیســت در دهه ۴0 با سازمان 
شکارباني و نظارت شکار و صید آغاز به کار کرد.

وی افزود:در حوزه محیط زیست طبیعی عمده 
وظایفی که سازمان محیط زیست دارد، حفظ 
تنوع زیستي است. تنوع زیستي در واقع تنوع 
در ژن ها، گونه ها و اکوسیســتم هاست که در 
تمام این مراتب سازمان حفاظت محیط زیست 
وظیفه نظارتي و اجرایي دارد .ظهرابی با بیان 
اینکه سازمان محیط زیســت عالوه بر نظارت 
بر دســتگاه ها وظیفه اجرایی نیز دارد، گفت: 
محیط زیست طبیعي یک وظیفه نظارتي دارد 
تا منابع زیســتي و منابع تنوع زیستي توسط 
ســایر بخش ها و ذي نفعان به خوبي حفاظت 
و بهره برداري شود .وی با اشــاره به حفاظت 
281 منطقه در مناطق چهارگانه حفاظت شده 
توســط محیط زیســت طبیعی، تصریح کرد: 
مناطق چهار گانه محیط زیست با مساحت 1۷ 
میلیون و 800 هزار هکتار است که عالوه بر این 
بیش از 200 منطقه شکار ممنوع را در کشور 
 داریم که مساحت آنها حدود 8 میلیون هکتار

 است. 

محیط زیست

ناجا

مدیرعامل موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی 
گفت: بالغ  بــر 90 درصد کــودکان کار اصفهان، 
تبعه خارجی هســتند که 20 تا 30 درصد آنان 
نان آور خانواده بوده و مابقی برای تفریح یا عالقه 
به دست فروشــی این کار را انجام می دهند.نوید 
مســائلی اظهار کــرد: تعداد انگشت شــماری از 
کودکان کار را کودکان معلول تشکیل می دهند 
که عموما در کنار ورودی های امامزاده ها، بازارها 
و اماکــن متبرکه به فروش کتــب ادعیه و گاهی 
تکدی گری مشــغول  هســتند.وی با بیان اینکه 
بیشــتر کودکان معلــول از طــرف خانواده های 
خودشان به کار گماشته می شــوند، اضافه کرد: 
این اقدام ناشــی از پایین بودن سطح اجتماعی و 
فقر فرهنگی خانواده هاســت.مدیرعامل موسسه 
مردم نهــاد طلوع مهــر و دوســتی تصریح کرد: 
متاسفانه کودکان کار معلول شرایط بدتری دارند 
و  آزارهای روانی، کالمی، جســمی و جنســی از 
سوی برخی افراد سودجو به سمت آنها زیاد است.

مســائلی گفت: کودکان کار عادی نیز در معرض 

خشــونت، حمل مواد مخدر، دزدی، بزهکاری و 
تجاوز جنسی هستند و در بزرگسالی با تکرار این 

رفتار به جامعه آسیب می زنند.
وی با بیان اینکــه یکی از دالیــل افزایش تعداد 
کودکان کار ضعف خانواده هــا در تامین معاش 
و تحصیل فرزندان اســت، افزود: این کودکان به 
دلیل شــرایط جســمانی خاص و رایگان نبودن 
هزینه تحصیل و ناتوانی خانواده ها در تامین این 
 هزینه ها از تحصیل منع می شــوند و خانواده ها 
به ناچار کودکان را وادار به کار یا دست فروشــی 

می کنند.

مدیر موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی :

9۰ درصد کودکان کار اصفهان، تبعه خارجی هستند
سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمی در جلسه شورای 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: تالش داریم 
دانشگاهی متناسب با شــرایط و ویژگی های مادران 
تاسیس و رشته های کاربردی ارائه کنیم که جزئیات 

این طرح در آینده اعالم خواهد شد.
محمدمهدی طهرانچی افزود: جابه جایی نیروی انسانی 
شامل کارمند و هیئت علمی با تصویب شورای دانشگاه 
آزاد اســالمی اســتان و موافقت رییس دانشگاه آزاد 
اســالمی امکان پذیر است.سرپرست دانشــگاه آزاد از 
راه اندازی معاونت علمی در واحدهای کوچک و متوسط 
استان ها خبر داد و افزود: در این طرح معاونت آموزشی 

و پژوهشی ادغام و معاونت علمی تشکیل می شود.
طهرانچی ادامه داد: شــورای انتصابات استان، اختیار 
انتصاب معاونان واحدها را دارد و حکم سرپرستی معاون 
علمی توسط رییس اســتان صادر می شود.وی عنوان 
کرد: اگر فرد معرفی  شده معاون آموزشی یا پژوهشی 
باشد، رییس دانشــگاه می تواند به مدت سه ماه حکم 
سرپرســتی موقت صادر و اگر فرد انتخاب  شده برای 
معاونت علمی غیر از معاونان آموزشی و پژوهشی باشد، 

نیاز به تایید شــورای انتصابات استان دارد.سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به طرح تحول این دانشگاه 
گفت: بر مبنای این طرح دوره کارشناسی، آموزشی و 

مهارتی و تحصیالت تکمیلی پایش می شوند.
طهرانچی عنوان کرد: براساس این طرح منابع انسانی 
مولد و خالق جذب دانشگاه آزاد اسالمی شده و علوم 
انسانی متحول خواهد شد.وی افزود: تالش ما این است 
که نظام نوآوری را با ایجاد »سرای نوآوری آزاد« و اصالح 
ساختار و ســازمان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در 
استان ها و آمایش و قطب بندی های تخصصی، تبدیل 

به الگوی رشد و تربیت کنیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

ایجاد واحد مختص مادران در دانشگاه آزاد 

 گروهی از اساتید دانشــگاه اصفهان شــامل اســاتید زبان عربی این دانشــگاه در جریان ســفر به عراق به زیارت حرم مطهر امام علی)ع( مشــرف شده و از
 بخش های مختلف حرم مطهر بازدید کردند.اســاتید دانشــگاه اصفهان در این راســتا با همراهی رییس و تعدادی از اســاتید دانشــگاه کوفه از صحن های 
مختلف حرم مطهر از جمله کتابخانه آســتان مقدس علوی بازدید کردند و در جریان کتاب ها و آثار ارزشــمند این کتابخانه در علــوم مختلف قرار گرفتند و 
از دیدن میزان قابل توجه کتاب های این کتابخانه اظهار شــگفتی کردند.الزم به ذکر اســت کتابخانه آســتان مقدس علوی 1068۷9 عنوان کتاب در علوم 
 مختلف معرفتی از جمله علوم قرآن و حدیث و ادبیــات را در خود جای داده و عالوه بر ایــن دارای بخش کتاب های ویــژه امیرالمومنین )ع( با 3200 کتاب

 است.

خبر

با مسئوالن

اعظم محمدی

 قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرســت و بد 
سرپرست مصوب سال 1392 ، امکانی را فراهم کرد که 
بر اساس آن، دختران مجرد باالی 30 سال می توانند 
سرپرستی یک کودک مونث را برعهده بگیرند که این 
قانون دو هدف به دنبال دارد؛ اول اینکه رشد و پرورش 
کودک در یک خانواده تک سرپرســت)مادر(، بهتر از 
بزرگ شدن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
است و دوم اینکه پذیرش فرزند خوانده عالوه بر مزایای 
متعدد برای کودک، به دختران مجرد برای رهایی از 
حس تنهایی و فشارهای عصبی ناشی از ازدواج نکردن 
کمک می کند.الزم به ذکر اســت که دختران مجرد 
حتی درصورت ازدواج نیز می توانند همچنان فرزند 
خوانده را نزد خود نگه دارند. محمد ناجی، معاون امور 
اجتماعی اداره کل  بهزیستی استان اصفهان در این باره 
به »زاینده رود« گفت: اگر زنان و دختران مجرد باالی 
30 سال از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و شخصیتی 
جایگاه خوبی داشته باشــند، می توانند دارای فرزند 

خوانده شوند.
چه افرادی می توانند متقاضی  فرزند خوانده 

باشند؟
ســه گروه می توانند متقاضی فرزند خوانده باشــند؛ 
نخست زوج هایی که بعد از گذشت 5 سال از زندگی 
مشترک شان صاحب فرزندی نشده اند و اولویت اول 
درفرزند پروری را دارند. دوم دختران و زنان مجردی 
که بیش از 30 سال ســن دارند و زمینه ازدواج شان 
فراهم نشده اســت می توانند متقاضی فرزند خوانده  

باشند و گروه سوم همسرانی که با دارا بودن فرزند باز 
هم متقاضی فرزند پروری از بهزیستی هستند که  بنابر 

شرایط موجود اقدام می شود.
شرایط واگذاری فرزند خوانده به دختران مجرد 

باالی 30 سال چیست؟
شرایط واگذاری، در اولویت اول به زوج های متقاضی 
اســت و در صورت نبود بــه دختران و زنــان مجرد 
 به شــرط دارابودن شــرایط واگــذاری، تحویل داده

 می شود. از جمله این شرایط این است که متقاضی از 
نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و شخصیتی از جایگاه 
خوبی برخوردار باشد که برای تایید این شرایط افراد 
به مرکز مشاوره معرفی و در مرکز مشــاوره در قالب 
آزمون های مختلف روان شناسی، عدم اعتیاد، وضعیت 
روانی و شخصیتی و نداشتن بیماری های واگیر دار و 
صعب العالج، مورد تایید مرکز مشاوره قرار می گیرد و 

سپس برای تقاضا ثبت نام می شود که بعد از گذشت 5 
الی 6 سال کودک مورد نظر واگذار می شود.

چرا واگذاری فرزند خوانده 5 الی 6 سال به طول 
می انجامد؟

کودکان بدسرپرســت یا بی سرپرست برای واگذاری 
محدود هستند و چند سالی طول می کشد تا کودک 
دلخواه متقاضیان پیدا شود.زیرا بهزیستی بنابر دستور 
مرجع قضائی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را 
تا دوســال نگهداری می کند تا والدین آنان وضعیت 
اجتماعی پایداری به دست آورند در غیر این صورت بعد 
از گذشت دو سال، بهزیستی موضوع واگذاری موقت 
کودک را از طریق نامه نگاری به دادگاه ارجاع می دهد 
که در صورت موافقت، کودک  به زوج در خواست کننده 
به صورت موقت)شــش ماه(  در قالــب طرح مراقبت 
مشــارکتی واگذار می شــود. چنانچه بعد ازگذشت  

شش ماه، والدین واقعی کودک شرایط مساعدی برای 
نگهداری کودک نداشته باشند و متقاضی طی شش 
ماه از کودک خوب نگهداری کرده باشد، بهزیستی  در 
صورت مصلحت کودک، پیگیــر واگذاری دائمی او به 

متقاضی می شود.
شرط فرزند خواندگی محدود به چه سنی است 
و بیشترکودکانی که بنابر درخواست متقاضی 

واگذار می شوند، چند ساله هستند؟
طبق قانون از سن نوزادی تا 16 ســالگی  برای فرزند 
خواندگی تعیین شده که در استان اصفهان بین یک 
تا سه ساله بیشتر مورد توجه متقاضیان فرزند خوانده 
است. زیرا دراین سن  بین مادر و فرزند خوانده رابطه 

عاطفی و احساسی ایجاد می شود.
درسه سال اخیردر استان اصفهان چند دختر 

مجرد صاحب فرزند خوانده شدند؟
دو مورد با داشتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، روانی 
و شخصیتی مناسب، صاحب فرزنده خوانده )مونث( 5 

ساله و 6 ساله شدند.
به عنوان یک کارشــناس چه توصیه ای برای 
دختران باالی 30 سال که متقاضی فرزند خوانده 

هستند، دارید؟
توصیه می کنم که  ازدواج را بر این اقدام اولویت دهند، 
زیرا رابطه زیســتی و فکری بین مــادر و فرزند هیچ 
جایگزینی ندارد  و لی توصیه بنده به کل سه گروهی 
که متقاضی فرزند خوانده هستند این است که از طرح 
مراقبت مشارکتی استفاده کنند. در این طرح می توانند 
توان  خود را محک بزنند و اگــر قابلیت فرزند پروری 

داشتند، یک فرزند را به طور دائم سرپرستی کنند.

مجالی برای دختران مجرد

یک متخصص اعصاب و روان گفت: سالمندان باید برای دستیابی 
به ســالمت روان، درمان اضطراب و افســردگی در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت داشته باشــند.فریبا فغانی با اشاره به ایجاد 
تغییــرات در دوران ســالمندی و طبیعی بودن ایــن چرخه از 
زندگی افراد، اظهار کرد: مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، 
سالمندی سن باالتر از 65 سال اســت و در بعضی از کشورهای 
درحال توســعه و ایران این سن به 60 ســال کاهش پیدا کرده 

است.وی ادامه داد: ســالمندی موفق به معنای نداشتن بیماری 
جسمی نیست، با افزایش ســن برخی بیماری ها هم شیوع پیدا 
کرده که ممکن است کنترل آن سخت تر شود. ارتباطی دو طرفه 
بین ســالمت جســمی و روان افراد وجود دارد و سالمند موفق 
کسی است که با وجود بیماری ناتوانی نداشــته و بتواند توانایی 
جسمی و شــناختی خود را در حد باالیی نگه دارد و با جامعه و 
اطرافیان تعامالت سازنده ای را داشته باشد.فلوشیپ روانپزشکی 

سالمندان اصفهان با تاکید به اینکه در دوران سالمندی سالمت 
جسمی و روانی حائز اهمیت است، گفت: ضروری است که افراد 
قبل از رســیدن به  سن ســالمندی در دوره میانســالی بتوانند 
مراقب وضعیت جسمی خود باشــند. برخی از اشخاص به دلیل 
بیماری و مشــکالت گوارشــی به اجبار باید برخی از رژیم های 
غذایی را مراعات کنند . مصرف بیش از اندازه ترشــی ها به دلیل 

بروزمشکالت گوارشی برای سالمندان توصیه نمی شود.

یک متخصص اعصاب و روان مطرح کرد: 
فاکتورهای سالمندان موفق

 معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در گفت و گو با »زاینده رود« تاکید کرد که مناسب بودن  شرایط اقتصادی، اجتماعی،  روانی
 و شخصیتی از شروط اصلی برای متقاضیان  فرزندخواندگی است؛

تشرف گروهی از اساتید 
دانشگاه اصفهان به حرم 

امام علی )ع( 

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان:
2۷5 نفر در هفته اول شهریورماه دچار حادثه شدند

 معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان گفت: 2۷5 نفر در هفته اول شهریورماه دچار حادثه شدند 
که توسط ماموران هالل احمر به آنها امدادرسانی شد.

داریوش کریمی اظهار داشت: در هفته اول شهریورماه 101 مورد ماموریت امدادی توسط جمعیت هالل 
احمر اصفهان پوشش داده شد.

وی با بیان اینکه امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمــر موفق به نجات 98 نفر در عملیات نجات و 
رهاسازی  شدند که از این میان 8۷  نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند، ادامه داد: 

در این هفته 11 نفر مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدیر اورژانس اصفهان خبرداد:
افتتاح نخستین پایگاه جاده ای اورژانس در فالورجان

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: نخستین پایگاه جاده ای اورژانس 
پیش بیمارستانی شهرستان فالورجان در روستاهای »طاد« و »سهرفیروزان« از توابع بخش پیربکران، با حضور 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان و مسئوالن شهرستان فالورجان افتتاح و کلنگ احداث ساختمان شماره 
۴ برای استقرار این پایگاه زده شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه ذکر شده در یک کانکس فعالیت خود را 
آغاز کرده است، افزود: ساختمان این پایگاه در زمینی به وسعت 550 متر مربع و ارزش 250 میلیون تومان ساخته 
می شــود، همچنین هزینه اورژانس برای این پایگاه بالغ بر ۷00 میلیون تومان است.غفور راستین خاطرنشان 
کرد: هزینه زمین و ساخت این پایگاه از سوی دهیاری ها و شوراهای روستای طاد و سهرفیروزان، تامین می شود.

در پی گزارشات متعدد مردمی به دستگاه های 
نظارتی اســتان البــرز، تعــداد 1/5میلیون 
 بسته پوشــک بچه از 3 انبار در اســتان البرز

 کشف شد!
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افشای طرح ترور عمران خان توسط طالبان
پیشنهاد سردبیر:

             هدف »جان  کری« از پیش بینی ظهور رهبران جوان مقاومت در فلسطین چیست؟

وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خاطرات خود، ضمن ابراز تعجب از پایبندی 
بیش از حد »محمود عباس« به درگیر نشدن با صهیونیست ها، نوشته که 
با ادامه رویه فعلی، فلسطینی ها به زودی از سرکوب خسته می شوند 
و رهبران جوان طرفدار مقاومت در میان آنها ظهور می کنند. »جان 
کری« وزیر خارجه سابق آمریکا در کتابی، خاطرات خود از تالش 
نافرجام برای جان دادن به مذاکرات ســازش و تنش در روابط با 
صهیونیست ها به دلیل تالش برای توافق هسته ای با ایران نوشته 
اســت.جان کری، در خالل ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، تمام 
تالش خود را برای جان دادن به مذاکرات رو به موت ســازش 
به کار بست؛ اما پس از شکست این مذاکرات و به خصوص در 
سایه تالش های وی برای یکسره کردن کار مذاکرات هسته ای با 
ایران، حتی روابط شخصی اش با »بنیامین نتانیاهو« به تیرگی گرایید.در 
کتاب خاطرات او که »هر روز، روزی اضافی است« نام دارد، کری دالیل 
خود برای خوش بینی بیش از حد به حل مشــکل فیمابین فلسطینی ها 
و صهیونیســت ها را بیان کرده و به صراحت گفته که انتظارش بیش از 
حد بوده است.کری، اولین مشکل خود برای حل مشکل فلسطینی ها و 
صهیونیست ها را مشکل فرهنگی عنوان کرده و نوشته: »در منطقه ای که 

همه دروغ می گویند، یک آمریکایی کار سختی برای 
درک مردمان آن ناحیه خواهد داشت.«وزیر خارجه سابق آمریکا به ضعف شخصیتی 

نتانیاهو در زمان کنار کشــیدن جزئی آمریکایی ها از حمایت همه جانبه از وی هم پرداخته و نوشــته 
که در خالل نبرد ســال ۲۰۱۴ اهالی غزه با ارتش رژیم صهیونیســتی، وقتی آمریکا فقط پروازهایش 
به سمت فلسطین اشــغالی را متوقف کرد، نتانیاهو جنبه »آسیب پذیر« شــخصیت به ظاهر محکم 
خود را نشان داد.جان کری در این خصوص نوشــته: »یکی از معدود دفعاتی بود که نتانیاهو را آن قدر 
تسلیم و رام دیدم؛ از آن انرژی و الف قهرمانانه خبری نبود. دیدن رهبر اسرائیل در چنان محاصره ای، 
من را به شــدت تحت تاثیر قرار داد. نتانیاهو در آن لحظه بیش از هر زمــان دیگری که با هم مالقات 
داشتیم، آسیب پذیر می نمود.«جان کری به نتیجه طبیعی سرکوب نسل های متمادی فلسطینیان و 
تشویق آن ها به انتخاب گزینه مقاومت برای احقاق حقوق شان هم پرداخته است.وی در این خصوص 
نوشــته: »با دیدن ۴۰ هزار کودک که هر روز پالکارد های »حق ما را بدهید« را در دســت دارند و به 
سمت دیوار )حائل نژادپرســتی( تظاهرات می کنند، من فکر نمی کنم آینده فلسطین نسبت به ایجاد 
جنبش های مطالبه حقوق مدنی که این روز ها در سراسر دنیا دیده می شوند، ایمن باشد؛ این را حتی 
در اسرائیل هم می توان دید.«وزیر خارجه ســابق آمریکا در کتاب خود به تالش بیش از حد »محمود 
عباس« رییس تشــکیالت خودگردان برای دور ماندن از خط قرمز مقابله مستقیم با صهیونیست ها 
 هم پرداخته و با بیانی متعجب، نوشــته که وی »به طرزی غیرعادی، به راه حل های غیرخشن متعهد

 بود.«

امارات دو دهه است که تالش دارد به رغم حجم کم و جمعیت اندک نام  و 
نشانی در میان بزرگان اقتصادی و سیاسی آسیا و خاورمیانه پیدا کند. این 
پادشاهی کوچک به مدد پیشرفت های اقتصادی و درآمدهای سرشار ناشی 
از توریسم و اســتفاده از قابلیت های نفتی خود حاال تالش دارد به نقشی 
تاثیرگذار در میان کشــورهای عربی-اسالمی نیز دست یابد. مسئله ای که 
اگر چه تا ده سال پیش چیزی شــبیه رویا بود؛ اما با اقدامات حساب شده و 
یارکشی های حکام این کشور و در سایه تضعیف مصر و تحریم ها و هجمه 
ها علیه ایران در سال های اخیر توانسته است به سرعت قدرت گیری خود 
در منطقه را ادامه دهد و  در این راه از ابزارها و پارامترهای سیاسی و نظامی 
نیز بهره های فراوانی برده است تا جایی که اخیرا در بسیاری از ناآرامی های 
سیاسی و برخی از تحرکات نظامی مانند آنچه در کودتای ترکیه رخ داد و یا 
در حمالت به یمن و حتی سوریه و مسئله مناقشه قطر و عربستان نیز امارات 
پای ثابت ماجرا بوده است یکی از بازوهایی که امارات متحده عربی تالش 
گسترده ای را برای تقویت آن در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود انجام 

داده،  ابزارهای جاسوسی است.
امارات در حال سامان دهی به یک شبکه گسترده جاسوسی

 در سال های اخیر، امارات تالش کرده است تا شبکه ای فعال از جاسوسان 
خود را در کشورهای منطقه مستقر کند. نشریه آمریکایی »فارن پالیسی« 
سال گذشته در گزارشی ویژه، به توســل امارات عربی متحده به ماموران و 
افسران سابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا پرداخته است؛ اقدامی که 
گفته شده برای ایجاد »یک امپراتوری جاسوسی« در منطقه خلیج فارس 
در حال انجام است. طبق گزارش این رسانه آمریکایی، غربی ها در ویالیی 
مدرن واقع در بندر »زاید« در شــهر ابوظبی، در حال آمــوزش ابزارهای 
پیشرفته جاسوسی به اماراتی ها هستند.عالوه بر این ویال، در حومه ابوظبی 
یک مرکز دیگر با نام »آکادمی« وجود دارد که در آن موضوعات مربوط به 
سالح، سربازخانه ها و دوره های رانندگی تدریس می شود. »اریک پرینس« 
موســس و پایه گذار »بلک واتر« هم از جمله افرادی است  که برای ایجاد 
 یک گردان از نظامیان تحت خدمت ولی عهد امارات، به این کشور نقل مکان

 کرده است.
»ریچارد کالرک« مقام ســابق ضد تروریسم کاخ ســفید هم از مشاوران 
ارشــد قدیمی ولی عهد ابوظبی بوده و به عنوان مدیر شــرکت »مدیریت 
خطر امنیتی بندر خوب« مشغول به کار  اســت. روزنامه »ینی شفق«  نیز 
در گزارشی به فعالیت های جاسوســی امارات پرداخته است. این روزنامه 
که به عنوان یکی از رســانه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه شناخته 
می شود، در گزارش ویژه ای به موضوع فعالیت های جاسوسی امارات متحده 

عربی پرداخته و اعالم کرده که امارات در این عملیات، گســتره جغرافیایی 
وسیعی را در نظر گرفته اســت.در این گزارش به این موضوع اشاره شده که 
طی ماه های اخیر، امارات متحده عربی با همدســتی یک شرکت متعلق به 
رژیم صهیونیستی اسرائیل به نام شــرکت امنیت سایبری مشهور به گروه 
NSO توانسته شنودهای متعددی انجام دهد و تبادل پیام های سیم کارتی 
و اینترنتی و چت های صوتی سیاســتمداران هدف گذاری شده را به دست 
آورد.در گزارش ینی شفق، در مورد ویژگی های نرم افزار جاسوسی شرکت 
امنیت سایبری مشهور به گروه NSO به این موضوع اشاره شده که این نرم 
افزار حاصل فعالیت مشــترک گروهی از کارشناسان موساد و متخصصین 
سایبری صنایع دفاعی رژیم صهیونیستی اســت. این برنامه به بسیاری از 
سرویس های اطالعاتی فروخته شــده، اما نسخه پیشــرفته آن در اختیار 
چند مشــتری ویژه همچون پاناما، مکزیک و امارات گذاشــته شده است.

فروش این برنامه به کشــورهای مختلف، تنها با اجازه رسمی وزارت جنگ 
رژیم صهیونیســتی ممکن اســت و در همین چارچوب با تحویل مجموعه 
کامل این برنامه به امارات متحده عربی موافقت شــده اســت.در عملیات 
جاسوســی امارات متحده عربی، افراد بســیاری از جمله سیاستمداران و 
مسئولین رده نخســت قطر، عربستان ســعودی و لبنان و بسیاری دیگر از 
کارشناسان برجســته سیاســی و روزنامه نگاران معتبر کشورهای حوزه 
 خلیج فارس در تور قرار گرفته و پیام ها و مکالمات آنــان در اختیار گرفته

 شده است. 
این برنامه با تکنیک های خاص، کنترل نامحسوس کلیه پیام ها و دوربین و 
میکروفن تلفن های هوشمند را در دست می گیرد. در گزارش ویژه روزنامه 
ینی شفق، همچنین به این موضوع اشاره شده که امارات متحده عربی قصد 
دارد یک مرکز جاسوسی پیشرفته در ابوظبی تاسیس کند که تمام افسران 
و مسئوالن آن توسط مدیران قدیمی ســازمان جاسوسی سیا آموزش داده 
شده اند.با وجود آنکه امارات متحده عربی در ظاهر دوست و متفق عربستان 
سعودی به شمار می آید؛ اما در حوزه تامین اطالعات و فعالیت های جاسوسی، 
همدستی جدی این امیرنشین با رژیم صهیونیستی در جهت تامین منافع 
خاص ابوظبی است و همکاری های عربســتان سعودی و امارات، تاثیری بر 

توقف این فعالیت نخواهد داشت.
امارات به دنبال ساخت یک »سیا«ی اختصاصی

تالش امارات برای ارتقای شبکه جاسوســی خود تا آنجا پیشرفته است که 
برخی از منابع می گویند این کشور تالش دارد تا یک سیای اختصاصی برای 
خود در داخل و خــارج پایه گذاری کند تا بتوانند زودتر از ســایر نهادهای 
اطالعاتی منطقه به اطالعاتی در مورد اهداف و مســائل مختلف دست پیدا 
کنند تا از این طریق بتوانند اقدامات الزم را برای جلوگیری از غافلگیر شدن 
انجام دهند. امــارات همچنین تالش دارد از این طریــق   محور اطالعاتی 

ائتالف عربستان و یا حتی آمریکا در منطقه شود. امارات در سال های اخیر 
به خوبی توانسته است به وسیله جاسوسان خود شبکه های ترور را در سایر 
کشورهای عربی راه اندازی کند، به طوری که چندی پیش، منابع میدانی در 
شهر بندری »عدن« واقع در جنوب یمن از ترورهای سریالی مشایخ و بزرگان 
قبایل و جریان های مذهبی و سیاسی مخالف حضور نظامیان اماراتی در این 

شهر خبر داده بودند. 
گفته می شود مشایخ ترور شده به شــدت با ورود نیروهای اماراتی به عدن 
و تحرکات آنها برای غارت منابع نفتــی و معدنی این منطقه مخالفت کرده 
بودند.» نیویورک تایمز« اخیــرا مطالبی درباره چگونگــی خریداری ابزار 
و وسایل جاسوســی توســط دولت هایی از قبیل امارات را به منظور کنترل 
هزاران نفر از شهروندان خود، منتشر کرده اســت؛ اما مارگاریتلی، محقق 
ارشد شرکت امنیتی »زیمپریوم« مدعی است که امارات تنها به خرید این 
فناوری ها اکتفا نکرده و درصدد توسعه و پیشرفت تکنولوژی های امنیتی و 

جاسوسی خود است.
امارات و تالش برای از دور خارج کردن رقبای سیاسی و نظامی

در ســال های اخیر، امارات تالش کرده اســت تا نقش موثرتری در منطقه 
داشته باشد، در این میان برخی از کشورها مانند ترکیه و ایران البته موانع 
بزرگی برای این رویای اماراتی ها بوده اند. به دلیل قدرت استراتژیک کمتر 
امارات نسبت به این دو کشور، حاکمان آن کوشیدند تا از طرق غیر معمولی 
مانند جاسوســی و انجام حرکت های ضد حکومتی در ایران و ترکیه به این 
قدرت های منطقه ای ضربه بزنند،به همین دلیل امارات از شبکه جاسوسی 
گســترده خود برای ضربه زدن به این کشورها اســتفاده کرده است. گفته 
می شــود امارات به واســطه »محمد دحالن« مشــاور ولیعهد ابوظبی در 
مقدمه چینی و آماده سازی کودتای نافرجام در ترکیه مشارکت داشته است. 
روزنامه »میدل ایســت آی« خاطرنشــان کرد: چند هفته قبل از کودتای 
نافرجام ۱۵ ژوئیه، محمد دحالن، رهبر فلسطینی جدا شده از جنبش فتح 
کمک های مالی امارات را به کودتاچیان ترک تحویل داد. وی همچنین نقش 
میانجیگر بین دولت امارات و »فتح ا... گولن«  ترک تبار مقیم آمریکا را ایفا 
می کرد. امارات همچنین در مناقشات اخیر میان ایران و عربستان همواره 

تالش کرده است تا به نوعی ایران را در منطقه تخریب کند.
به رغم تمام تالش های امارات برای پیشروی در میان قدرتمندان سیاسی 
و اقتصادی در خاورمیانه، به نظر می رسد این کشــور راه دشواری را برای 
رســیدن به یک کشــور  موثر منطقه ای در پیش خواهد داشــت که البته 
مشخص نیســت در آینده و با افزایش مداخالت سیاســی این کشور و نیز 
ادعاها در زمینه رهبری جهان عرب آیا ســایر کشــورهای عربی به امارات 
اجازه قدرت نمایی خواهند داد یا امارات نیز به سرنوشتی مشابه قطر دچار 

خواهد شد.

افشای طرح ترور عمران خان توسط طالبان

براساس افشــاگری جدیدی مشخص شــد که یک گروه تروریستی 
طالبان دستور ترور نخست وزیر منتخب پاکستان را گرفته است.تهدید 
علیه عمران خان، نخست وزیر منتخب پاکستان از سوی سعدیا افضل، 
روزنامه نگار و مجری تلویزیونی پاکستانی افشا شد.او مدعی است که 
یک شخصیت سیاسی-مذهبی معروف در پاکستان با گروه های محلی 
طالبان تماس گرفته است تا دستور قتل عمران خان را بدهد.افضل با 
بیان اینکه خبرش از سوی »منابع بسیار معتبر« تایید شده است، گفت: 
نمی توانم اسم آن شخص را فاش کنم؛ اما نام او در گزارش های اطالعات 
ارتش آمده اســت. این اولین باری نیســت که رییس تحریک انصاف 
پاکستان قربانی یک تهدید امنیتی می شود. گزارش های اطالعاتی ماه 
آوریل افشا می کند که طالبان قصد حمله به عمران خان را داشته است 
و نخست وزیر پاکستان به افزایش پروتکل های امنیتی خودش مجبور 
شد.او اخیرا خواستار توقف اذیت و آزارها علیه مسیحیان در پاکستان 

شده و منتقدان او را به داشتن عقاید افراطی متهم کردند.

 کویت، واردات مواد غذایی
 از عراق را به حال تعلیق درآورد

دولت کویت، موقتا سفر اتباع عراق به این کشور و واردات مواد غذایی از 
عراق را متوقف کرده است.دولت کویت اعالم کرد که واردات مواد غذایی 
از عراق و همچنین ورود مســافران عراقی به اراضی این کشور ممنوع 
اســت.روزنامه »الرأی« کویت به نقل از یک منبع آگاه نوشــت: »این 
تصمیم با هماهنگی بین دو وزارت خانه بهداشت و تجارت و اداره کل 
گمرک دو کشور به دلیل انتشار بیماری وبا در عراق صورت گرفت.«به 
گزارش این روزنامه کویتی، در این بخشنامه دولت کویت به طور ویژه بر 
ممنوعیت واردات میوه، سبزیجات ،خرما و آب شرب تحت هر شرایطی 
تاکید شده است.مسئوالن بهداشتی عراق در تاریخ چهارم شهریور ماه 
گذشته به دلیل افزایش شوری آب و باالرفتن آلودگی آب های مصرفی 
در بصره، درباره احتمال انتشار بیماری وبا در این استان  که در جنوب 

این کشور واقع شده است، هشدار داده بودند.

ویکی لیکس:
 موسسه »جان مک کین« دست کم یک 
میلیون دالر از عربستان پول گرفته بود

سایت افشاگر ویکی لیکس اعالم کرد که موسسه سناتور جان مک کین 
حداقل یک میلیون دالر از عربستان سعودی پول دریافت کرده است.

ویکی لیکس در حساب توئیتری خود نوشت: اسناد ویکی لیکس نشان 
می دهد که میراث عمده سناتور مک کین، پیشبرد یک سری از مواضع 
سیاست خارجی مصیب بار سعودی و نتانیاهو و ویرانی عراق، سوریه و 
لیبی بود که منجر به بحران پناهندگان و تشکیل داعش شد. پیش از 
این هم »کلی وارد«، نامزد انتخابات میان دوره ای سنا از ایالت آریزونای 
آمریکا، گفت جان مک کین عامــل اصلی به وجود آمدن داعش بود. او 
گفت: در ماه مه ۲۰۱۳ مک کین به سوریه سفر کرد و عکسی در کنار 
شورشیان )تروریست ها( سوری گرفت. این ها همان افرادی بودند که 
به عوامل اصلی گروهی که بعد ها داعش نامیده شد، بدل شدند. سپس 
مک کین به آمریکا بازگشت و به رایزنی خود با کنگره برای تامین منابع 

مالی و تسلیحاتی و پشتیبانی از این جنگجویان ادامه داد.

 بریگزیت، اسکاتلندی ها را 
به سوی استقالل می برد

نتایج نظرسنجی جدیدی نشــان می دهد، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
احتماال افکار عمومی در اسکاتلند را به سوی استقالل طلبی سوق می دهد.

اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ علیه استقالل رای داد؛ اما یک رفراندم متعاقب 
درباره خروج از اتحادیه اروپا بار دیگر بحث و جدل ها بر سر آینده اسکاتلند 
به عنوان یکی از چهار بخش بریتانیا در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی 
را بر سر زبان ها انداخت.در سال ۲۰۱۶ اکثریت رای دهندگان اسکاتلندی از 
ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کردند، در حالی که بریتانیا به صورت کلی، 
به خروج رای داد و این به معنای آن است که بریتانیا اکنون قرار است تا ۲۹ 
مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شود.نتایج نظرسنجی جدیدی نشان 
می دهد چنانچه بریتانیا طبق برنامه از اتحادیه اروپا خارج شود، ۴۷ درصد 
از اســکاتلندی ها در یک رفراندم دیگر بر سر آینده اسکاتلند به استقالل 
رای می دهند. در مقابل ۴۳ درصد علیه اســتقالل هســتند و ۱۰ درصد 
هنوز تصمیمی نگرفته اند.چنانچه بریتانیا همچنــان در داخل اتحادیه 
اروپا باقی بماند و رفراندمی درباره استقالل اســکاتلند برگزار شود، این 
نظرسنجی نشان می دهد که ۴۳ درصد از استقالل اسکاتلند طبق آن شرایط 
 حمایت می کنند و ۴۷ درصد مخالف آن هستند.این نظرسنجی از طرف 
دلتا پول انجام شد که عضو شورای نظرسنجی بریتانیاست و با مصاحبه از 
۱۰۲۲ اسکاتلندی صورت گرفت. نظرسنجی مذکور به درخواست یک نهاد 
حامی ماندن در اتحادیه اروپا موسوم به»بهترین برای بریتانیا« انجام شد. 
دولت بریتانیا می گوید رفراندم سال ۲۰۱۴ درباره استقالل این مسئله را 

برای همیشه حل کرده است.

قدرت نمایی به سبک عربی
 آیا امارات قطب جاسوسی خلیج فارس خواهد شد؟

مرضیه محب رسول
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 انتقال جذاب در انتظار 
»پل پوگبا«

روزنامه توتواسپورت چاپ تورین نوشت: پوگبا به  
حدی مصمم است که به 
تیم سابقش برگردد و 
به پروژه جدید یووه 
با »رونالدو« ملحق 
شــود کــه حاضر 
است در میانه فصل 
از »منچستریونایتد« 
برود.چنین انتقالی از این جهت هم جالب است 
که یووه و منچستریونایتد باید در لیگ قهرمانان با 
هم بازی کنند. طبق قوانین جدید یوفا، اگر پوگبا 
از منچستریونایتد به یوونتوس برود، می تواند در 
ادامه لیگ قهرمانان بــرای یوونتوس بازی کند. 
این بازیکن 25ســاله  که حاال فاتح جام جهانی 
است؛ در ســال 2012 که از منچستریونایتد به 
ی»وونتوس« پیوست، بازیکنی نوجوان بود که 
قراردادش با یونایتد به پایان رسیده بود. او سپس 
در ســال 2016 با قیمت 105 میلیــون یورو از 
یوونتوس به منچســتریونایتد برگشت و در آن 
هنگام، گران ترین بازیکن تاریخ شد؛ اما رابطه او با 
»مورینیو« مربی یونایتد بسیار بد است و به نقطه 

غیر قابل بازگشت رسیده است.

توصیه دشان به »ام باپه«
»کیلیان ام باپــه« از بهترین و با اســتعدادترین 
فوتبالیســت های حال 
حاضر فوتبال جهان 
اســت.این مهاجم 
در  کــه   جــوان 
»پاری  سن  ژرمن« 
بــازی می کنــد، در 
دیــدار برابــر تیم نیم 
المپیک در هفته چهارم رقابت های لیگ فرانسه 
به خطایی کــه روی او صــورت گرفت، واکنش 
نشــان داد و همین موضوع موجب شد از بازی 
اخراج شود.»دیدیه دشان« ســرمربی تیم   ملی 
فوتبال فرانسه، این گونه به اخراج ام باپه  واکنش 
نشــان داد: »این تنها یک اتفاق بود و ام باپه باید 
یاد بگیرد که چگونه با بازیکنانی که روی او خطا 
انجام می دهند، برخورد کند. بدون شک او از ترس 
آسیب دیدگی چنین برخوردی با بازیکن حریف 
داشت.« او ادامه  داد: ام باپه باید برخورد بهتری از 
خود نشان می داد؛ البته باید این را بگویم که این 
اخراج باعث نمی شود تا ارزش ام باپه  کمتر شود. او 

یک قهرمان است.

 درخشش ستاره  جدید 
بایرن در مقابل اشتوتگارت

»بایرن مونیخ« بــا پیروزی مقتدرانــه  3-0 در 
مقابــل اشــتوتگارت، 
رونــد پیروزی های 
و  مقتدرانــه 
بازی هــای خوب 
خــود را در فصل 
جدیــد بوندس لیگا 
ادامــه داد.»لئــون 
گورتزکا« بازیکن جدیــد بایرن مونیخ در بازی با 
اشتوتگارت برای نخستین بار در یک بازی رسمی 
از ابتدا به عنوان بازیکن فیکس به میدان رفت و از 
این فرصت نهایت اســتفاده را برد. »گورتزکا« با 
زدن یک گل و دادن یک پاس گل یکی از بهترین 
مهره های بایرن در خط میانی بود. او بیشــتر از 
سایر هم تیمی هایش دوید و کابوس خط دفاعی 
اشتوتگارت بود. گورتزکا بعد از مسابقه درباره ی 
بازی درخشــان خود گفت: »خوشحالم. به بازی 
کردن به عنوان یار تعویضــی عادت ندارم و برای 
همین، از اینکه از ابتدا به عنوان بازیکن فیکس به 

میدان رفتم خیلی خوشحال شدم.«

 »رائول« و کسب نخستین جام 
به عنوان مربی

شــماره 7 ســابق رئال که در ابتدای مسیرش 
قرار دارد، در نخســتین 
تورنومنت شــرکت 
کــرد؛ جایــی که 
تیمــش در فینال 
به مصاف تیم پایه 
بارســلونا  رفــت و با 
برتــری در آن دیداربا 
گل های »آبراهام« و»یرای النچاس«، به قهرمانی 
دســت پیدا کرد. »رائول گونزالــس« که فصل 
گذشــته دوره های مربیگری را آغــاز کرده بود، 
خیلی ســریع هدایت تیمی را در رده های پایه 
رئال برعهده گرفت و به نظــر با موفقیت کارش 
را پیگیری می کند. او برای اینکــه بتواند در هر 
سطحی، حتی بزرگساالن مربی گری کند، نیاز 
داشت که یک فصل در یک تیم پایه مربی گری 
کند. حال باید دید کــه او در آکادمی مادرید چه 

عملکردی خواهد داشت.

اختالف بر سر یک استقاللی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»احسان حاج صفی« شامگاه یکشنبه وارد این شهر شد. هواداران حاضر 
در فرودگاه که وی را تشویق می کردند شعار »احسان دوستت داریم« 
را سر دادند. حاج صفی در بدو ورود به تبریز گفت: تالش می کنم تا دل 

این هواداران پرشور را شاد کنم.
در این مراسم استقبال »حســن آذرنیا« سرپرست تراکتورسازی و 

»کاظم شهریاری« معاون باشگاه تراکتورسازی نیز حضور داشتند.

حاج صفی در تبریز شوکه شد

»سعید عزت اللهی« به تازگی قرارداد خود را با باشگاه »ریدینگ« امضا 28
کرد و از این پس با پیراهن این باشگاه در چمپیونشیپ انگلیس حاضر 
خواهد بود. این بازیکن اما هنوز مشکل ویزای خود را حل نکرده؛ به 
همین دلیل از ترفند »جهانبخش« استفاده خواهد کرد و بعد از اردوی 
تیم ملی راهی پاریس خواهد شد. عزت اللهی با حضور در پاریس ویزای 
کار خواهد گرفت و راهی انگلیس برای بازی در ریدینگ خواهد شد. 

مشکل سعید عزت اللهی در پاریس حل می شود
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اختالف بر سر یک استقاللی
»اصغر حاجیلو« این روزها در استقالل با مشکالتی 
روبه روست. سرپرست اســتقالل در بازی »السد« 
به خاطر اشتباهی که در تعویض رخ داد، با شفر به 
مشکل خورد؛ ولی فتحی سرپرست باشگاه تالش 
کرد آنها را آشــتی دهد. البته در این جلســه شفر 
همچنان شاکی به نظر می رسید. حاال خبر می رسد 
در اســتقالل بین بعضی از اعضای هیئت مدیره و 

فتحی بر سر حاجیلو اختالف نظر افتاده است. 

 تسویه با »جباری« 
در ازای دستیاری؟!

باشــگاه اســتقالل کــه ایــن روز هــا مشــغول 
تسویه حســاب با بازیکنــان و اعضای ســابق تیم 
فوتبال خود اســت، این بار با دو بازیکن پیشــین 
 خود تســویه حســاب کرد. »مجتبی جباری« و
»علیرضا نیکبخت واحدی« بازیکنان و»قربانعلی پور« 
بدنساز سابق استقالل با این باشگاه تسویه حساب 
کردند. نکته جالب توجه در این قضیه این است که 
جباری و نیکبخت واحدی، بخــش زیادی از طلب 
خود را به باشگاه بخشیده اند. پیش از این هم تعدادی 
از اعضای ســابق تیم فوتبال استقالل طلب خود را 
بخشیده بودند و با این باشگاه تسویه حساب کردند. 
البته شــنیده می شــود مجتبی جباری که بخش 
زیادی از طلب خود را به استقالل بخشیده، این کار 
را بی دلیل انجام نداده و شاید او به زودی به کادرفنی 
استقالل به عنوان مربی اضافه شود. بعید نیست که 
مسئوالن باشگاه استقالل این قول را به جباری داده 
باشند و باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.

رکورد عجیب استقالل ؛ 
پرخطاترین در آسیا!

آبی پوشــان پایتخت با 167 خطــا درصدر جدول 
خطاکارترین تیم های آسیا هستند. استقالل فقط 
در بازی با »الســد« 19 خطا انجام داد که خودش 
رکوردی عجیب اســت. این در حالــی رقم خورد 
که السدی ها تنها هشــت بار مرتکب خطا شدند. 
استقالل با این 19 خطا جایگاهش را در صدر جدول 
خطاکارترین تیم های لیگ قهرمانان تثبیت کرد. 
پس از آبی ها که 167 خطا در 9 بازی انجام داده اند، 
»سوون سامسونگ« کره جنوبی با 163 خطا قرار 
دارد. پرسپولیس، چونبوک موتورز، کاشیما آنتلرز 
و العین، دیگر تیم های پرخطــا در لیگ قهرمانان 
هستند. البته در بازی پرسپولیس - الدحیل نیز هر 
دو تیم 19 خطا انجام داده اند و این آمارموجب شد 
تا الدحیل قطر نیز به جدول 10 تیم خطاکار لیگ 

قهرمانان آسیا برسد.

در حاشیه

 رییس هیئت انجمن های ورزشی
 استان اصفهان خبر داد:
 پرواز اصفهانی ها 

در حاشیه زاینده رود
سومین جشنواره ملی ورزشــی زاینده رود در دو 
بخش ســرگرمی و اســتعداد یابی و مسابقات در 
روز های 15 و 16 شــهریورماه در مکان مجموعه 
ورزشی آبشار برگزار خواهد شــد.رییس هیئت 
انجمن های ورزشی استان اصفهان درمورد محور 
برگزاری این مســابقات می گوید: هدف ما ایجاد 
فضای همراه با نشاط و شادابی در اصفهان است و 
ایجاد بستری برای استفاده همشهریان از مجموعه 
ورزش های که امکانات سخت افزاری آن در استان 
وجود ندارد. »حمید رضا غزنوی« معتقد اســت: 
طی برنامه ریزی های انجام شده، یک فروند بالن 
با ظرفیت چهارنفره در حاشیه زاینده رود به پرواز 
در خواهد آمد، ســکوی بانجی جامپینگ موقت 
نیز به ارتفاع 10 متر آماده خواهد شــد که البته 
در این دوره با تغییراتی همراه بوده است، در حال 
برنامه ریزی برای احداث وینچ موقت نیز هستیم که 
بتوانیم ورزش مهیج چتربازی را نیز در جشنواره 

مورد استفاده قرار دهیم.

منهای فوتبال

پیشخوان

بیم و امیدهــای پس از 
جاکارتا

»احسان حاج صفی« کاپیتان سابق سپاهان در بازگشت به لیگ 
برتر تصمیم گرفت »تراکتورســازی« را بــرای ادامه فوتبالش 
انتخاب کند؛ ایــن در حالی بود که »طالیی پوشــان« اصفهان 
هم خواستار حضور این بازیکن در جمع نفرات خود بودند.این 
اتفاق برای دو بازیکن سپاهانی دیگر هم رخ داده بود و در نقل و 
انتقاالت تابستانی شاهد پیوستن »علی کریمی« به استقالل و 

»مهدی شریفی« به پرسپولیس بودیم. دو بازیکنی که آنها هم 
محصول آکادمی ســپاهان بودند ولی با پیشنهاداتی بهتر راهی 

تیم دیگری شدند. 
نکته جالب در مورد این ســه بازیکن، پیوســتن آنها به ســه 
قطب دیگر فوتبال ایران اســت که رقیب ســپاهان هســتند و 
حساســیت زیادی روی آنها برای هواداران وجــود دارد. برای 

هواداران سپاهان که روزگاری بازیکنانی مثل »هادی عقیلی« و 
»محرم نویدکیا« را در ترکیب خود داشتند که هرگز به پیراهن 
این تیم پشت نکردند، دیدن این سه بازیکن در ترکیب تیم های 
رقیب دشوار اســت؛ ولی باید پذیرفت که فوتبال حرفه ای شده 
است و شاید مباحثی که در دهه های پیشین فوتبال زیاد مورد 

توجه قرار می گرفت، دیگر در آن رنگ باخته است.

تقسیم فرزندان سپاهان میان ۳ قطب

درشــرایطی روز یکشــنبه فهرســت 29 
نفره »کارلــوس کی روش« بــرای برگزاری 
 نخســتین اردوی پس از جام جهانی و پیش از 
جام ملت های آسیا اعالم شــد که نگاهی به 
لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
نشان می دهد که  بازیکنان شاغل در لیگ های 
خارجی، همچون گذشته سهم بیشتری از این 

لیست را به خود اختصاص داده اند.
با پایان رقابت های جام جهانی 2018 روسیه و رفتن 
کــی روش از ایران،  ادامه حضور ســرمربی پرتغالی 
روی نیمکت تیم ملی، با ابهامات بسیاری همراه شد؛ 
به خصوص اینکه هر روز نیز در رسانه های مختلف از او 
به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی کشورهای دیگر 
نام برده می شد؛ ولی باالخره کی روش بعد از مدت ها 
دوری از ایران و در شرایطی که طی این مدت حرف 
و حدیث های فراوانی درخصوص ادامه همکاری اش 
روی نیمکت تیم ملی وجود داشت، روز شنبه به تهران 
بازگشــت و در نخســتین گام اقدام به اعالم اسامی 
ملی پوشان انتخابی برای برگزاری اولین اردوی آماده 
سازی پیش از جام ملت های آسیا کرد. البته لیست 
اعالم شده با واکنش های متفاوتی از سوی کارشناسان 
فوتبال  در کشور روبه رو شد؛ به طوری که برخی از آنها 
اعالم کرده اند که سرمربی تیم ملی ایران قصد کنار 
گذاشتن لجبازی های گذشــته را ندارد و می خواهد 

هم چنان بر همان عقاید سابق خود پافشاری کند.
»بیژن ذوالفقارنســب« با عجیب خواندن فهرســت 
کی روش برای تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازیکنانی 
به تیم ملی دعوت شــده اند که یا باشگاهی ندارند، یا 
بازی های بسیار کمی برای باشگاهشان انجام داده اند.

سرمربی اســبق تیم ملی فوتبال با اشاره به دعوت از 
»ســردار آزمون« که با دادن بیانیه از تیم ملی رسما 
خداحافظی کرد، کنایه ای هم به سرمربی تیم ایران 
زد و افزود: کی روش فراموش کرده است اینجا فوتبال 
ملی اســت نه فوتبال محلی که بخواهند مشکالت 
شخصی را حل کنند! دعوت کردِن تنها یک بازیکن از 
تیم پرسپولیس درحالی که تیم استقالل در این لیست 
6 نماینده دارد، از دیگر انتقادهایی است که سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال ایران به لیست کی روش وارد 

می کند و آنها را شبهه برانگیز می خواند.
این موضوع به مذاق پرسپولیســی ها خوش نیامده 
و تندترین واکنش ها به لیســت کی روش، از سوی 
 آنها بــه تیم ملی وارد شــده اســت؛ بــه طوری که 
»ســیدجالل حســینی« مدافع مغضوب سرمربی 
پرتغالــی تیم ملی، به دنبال انتشــار این لیســت با 
قراردادن پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
نوشت: اجازه نمی دهیم دشمنان به اتحاد پرسپولیس 
ضربه بزنند. مهاجم سال های دور سرخ پوشان هم کی 
روش را آدمی لجباز معرفی کرد و گفت : مگر می شود 
از تیم قهرمان دو فصل اخیر فقط یک بازیکن به تیم 

ملی دعوت شود؟

»فرشاد پیوس« ادامه داد: وقتی تیمی دو فصل متوالی 
قهرمان می شود، یعنی اینکه نظم، پتانسیل، ساختار 
دفاعی خوب و خط حمله قدرتمندی داشته است. در 
این شرایط مشخص نیســت که چطور سرمربی تیم 

ملی فقط یک بازیکن دعوت کرده است. 
بی توجهی کی روش به لیگ برتر هجدهم نیز از نظر 
کارشناسان فوتبالی دور نمانده است. در لیست فعلی 
باشگاه های ایرانی تنها پنج تیم توجه کی روش را به 
خود جلب کرده اند؛ استقالل با 6 نماینده، پرسپولیس 

،سایپا و ذوب آهن  هر کدام با یک نماینده و تراکتور 
سازی با سه نماینده. حضور پرشمار لژیونرها در تیم 
ملی حاکی از آن است که کی روش ترجیج می دهد 
با همان سیاست گذشــته خود در انتخاب بازیکن و 
توجه به برچسب لژیونر کارش را ادامه دهد. حال باید 
صبر کرد و دید که کی روش با این لیســت پرابهام و 
پیامکی چه عملکردی خواهد داشت. استارت کار او 
 و یارانش برای قهرمان شــدن در جام ملت های آسیا 

زده شد.

لجبازی هایی که تمام نمی شود
باز هم انتشار یک لیست پرحاشیه؛   

  عکس روز

 مدالی به ارزش ۲۱ ماه!
»سون هیونگ مین« که کاپیتان تیم زیر 23 ســاله های کره جنوبی در رقابت های آسیایی 
»جاکارتا« بود، موفق شد همراه تیم ملی کشورش به قهرمانی در رشته فوتبال برسد تا به این 
ترتیب از خدمت سربازی معاف شود. به این ترتیب دولت کره جنوبی برای او و هم تیمی هایش 

استثنا قائل می شود و آن ها نیاز نیست دوره خدمت ضرورت را بگذرانند. 

کی روش استقالل را 6 تایی 
کرد، پرسپولیس تک افتاد!

آمدنم به تبریز دست خودم 
نبود

فهرست جنجالی تیم ملی 
فوتبال، رافت و غضب!

ستاره مدنظر شفر در تور برانکو؛
زهیوی سرخ پوش می شود؟

»رحیم زهیوی« مهاجم سایپا که به تازگی قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده، مورد توجه چند باشگاه قرار 
دارد که یکی از آنها پرسپولیس است که قصد دارد »آیمن حسین« را به خدمت بگیرد؛ ولی با توجه به شرایط 
ارزی و باال رفتن قیمت بازیکنان خارجی، این باشگاه در جذب مهاجم عراقی دچار تردید شده و به همین دلیل 
نظرش به زهیوی جلب شده است. البته پرسپولیس به دلیل محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت، نمی تواند تا 
نیم فصل از این بازیکن استفاده کند و برای همین اگر قرار به توافق با این تیم باشد تا نیم فصل در جای دیگری 
فوتبالش را دنبال می کند. زهیوی پیش از رفتنش به قطر هم مورد توجه سرخ پوشان و آبی پوشان تهرانی قرار 

داشت ولی تصمیم گرفت به حاشیه خلیج فارس برود و به پیشنهاد این تیم جواب منفی داد. 

مربی سابق تیم فوتبال سپاهان: 
قلعه نویی باید تنوع بیشتری در تیمش ایجاد کند

مربی سابق تیم فوتبال سپاهان درخصوص شــرایط این روز های تیم فوتبال سپاهان و اینکه آنها در حال از 
دست دادن امتیازات اول فصل هستند، اظهارداشت: به نظرم سپاهان این روز ها فوتبال خوبی ارائه می دهد و 
فکر می کنم اگر با همین فرمان جلو بروند، می توانند به موفقیت دست پیدا کنند. »حسین چرخابی« افزود: به 
نظرم سپاهان برای اینکه بتواند به قهرمانی دست پیدا کرده و امسال نتایج خوبی کسب کند، باید حتما دو کار 
را انجام دهد؛ اول اینکه مشکالت دفاعی و خط حمله خود را برطرف کند و دوم برنامه های بیشتری در بازی 
 داشته باشد. به نظرم »قلعه نویی« باید با یک تدبیر درست تنوع بیشتری در تیمش ایجاد کند تا نتایج بهتری

 کسب کند.

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان درخصوص حضور تیم بانوان اصفهان در مسابقات سوپر لیگ 
باشگاه های کشور اظهار کرد: هیئت بســکتبال طی سال های گذشته در مسابقات سوپر لیگ بانوان، 
تیم داری می کرد؛ اما در این فصل این امکان برای ما وجود نداشــت و به دنبال اسپانسر برای حضور 
بانوان در سوپر لیگ بودیم. از همین رو با »باشگاه نامی نو« که حضور مثبتی در رده های پایه بسکتبال 
داشت رایزنی هایی انجام شد تا تیم بانوان نامی نو در سوپر لیگ امسال حضور داشته باشد و این مسئله 

پس از مطرح شدن در هیئت مدیره این باشگاه، به قطعیت رسید.
»جواد داوری« ادامه داد: در سال جاری تیم های بسکتبال اصفهان در همه رده های سنی به مسابقات 
قهرمانی کشور اعزام شــدند و تقریبا در همه رده ها موفق به کسب مقام شــده ایم. حاال تالش می 
کنیم که روز به روز وضعیت ما بهتر شود و بتوانیم مقام های بهتری کسب کنیم. ضمن اینکه از عصر 
دیروز - دوشنبه 12 شهریورماه - میزبان مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور در خانه بسکتبال 
اصفهان هستیم. رییس هیئت بسکتبال اصفهان، خاطرنشان کرد: در بحث آموزش و استعدادیابی، همه 
رشته های ورزشی در ایران ضعیف هستند. مثال بسیاری از ورزشکاران به رشته هایی که استعدادی در 
آن ندارند وارد می شوند و این اتفاق باید از طریق فدراسیون ها ساماندهی و پیگیری شود. اما در بحث 
آموزش در حال تالش هستیم که کارگاه های 30 ساعته ای را برگزار کنیم و مربیان فعال استان باید 
برای ادامه فعالیت در این کالس ها حضور داشته باشند؛ زیرا با دریافت مدرک این کالس ها می توانند 
در مسابقات استان شرکت کنند. داوری افزود: اگر بازی ایران و چین در بازی های آسیایی جاکارتا را 
ببینید، متوجه می شویم که تیم چین از لحاظ فیزیکی و سنی شرایط بسیار بهتری نسبت به تیم ایران 

داشت و این مسئله، نشان از ضعف در برنامه ریزی و استعدادیابی ما دارد.

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان به ایمنا خبر داد:

تیم داری »نامی نو« در سوپرلیگ بانوان

سمیه مصور
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پای اتوبوس های جدید به مناطق محروم باز 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره

دیدگاه

یک کارشناس شهری مطرح کرد:
مادی های شهر حاصل نبوغ 
مردم برای مدیریت منابع آبی

یک کارشناس شهرســازی اظهارکرد: مادی ها، 
نهرهای مهندسی شده برای اســتفاده و توزیع 
هر چه مناســب آب زاینــده رود و یکی از عناصر 
عملکردی توســعه محالت و مناطــق مختلف 

اصفهان از گذشته ای دور بوده است.
»مهرداد کیهان فر« افزود: مکانیسم مادی ها در 
شهر اصفهان به این شکل بوده که با برنامه ریزی 
دقیق و مشــخص برای آبگیری هر مادی )نهر(، 
آب را از باال دست رودخانه، قبل از ورود به شهر با 
استفاده از تراز و شیب زمین تقسیم کرده و برای 
استفاده از اراضی بیشــتر، همچنین آبرسانی به 
محالت و روستاهای دورتر از رودخانه به مناطق 
باالتر از بســتر رودخانه انتقال مــی دادند. این 
کارشناس شهرسازی با بیان اینکه مادی ها به مرور 
به نشانه ها و مرزهای محالت و روستاهای همجوار 
شــهر اصفهان تبدیل شــد، گفت: حتی اسامی 
برخی مادی ها به شکل معناداری معرف و گویای 
خصوصیات و ویژگی هــای اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی شدند که در مکتوبات تاریخی و همچنین 
در سفر نامه ها از آنها برای توصیف بهتر شهر یاد 
شده است. وی ادامه داد: به نظر می رسد در دوره 
معاصر، با رشد و شتاب شهرنشینی و عوامل متعدد 
و تاثیرگــذار از جمله مدیریت شــهری متاثر از 
مفاهیم شهرسازی مدرن و حتی عوامل سیاسی در 
سطح ملی )خشک شدن زاینده رود و عدم توجه به 
طومار شیخ بهایی که سال ها مرجع تعامالت برای 
تقسیم آب بود(، مادی ها نقش عملکردی خود را 
همچون سابق از دست داده اند.»کیهان فر« با بیان 
اینکه مدیریت شهری در حوزه شهرسازی سعی 
کرده با تشــکیل کارگروه هایی نسبت به حفظ 
کالبدی مادی ها اقدام کند، افــزود: این اقدامات 
کافی نیست، چرا که باید به نقش مادی ها، عالوه 
بر نقش هویتی به تاثیر آنها در حفظ تراز آب های 
زیرزمینی که خود معقولــه ای تخصصی و حایز 
اهمیت است، توجه شود. وی تصریح کرد: به نظر 
می رسد تالش برای بازگرداندن آب به زاینده رود 
باید با حساسیت پیگیری شــود تا دستاوردهای 
متعالی گذشتگان که یکی از آنها به وجود آوردن 

مادی ها بوده، هویت و نقش خود را حفظ کند.

 رتبه نخست جشنواره 
مردمی کرامت به اصفهان رسید

»جواد دیانی« مسئول ســتاد مردمی هماهنگی 
کاروان ســفیران کریمه در اســتان اصفهان، در 
آیین اختتامیه جشــنواره مردمی کرامت در شهر 
مقدس »قم« موفق به کســب رتبه اول شــد. در 
جریان برگزاری اختتامیه جشنواره مردمی کرامت 
در شهر مقدس قم، استان اصفهان موفق به کسب 
رتبه اول این جشــنواره شد.مسئول ستاد مردمی 
هماهنگی کاروان سفیران کریمه در استان اصفهان 
و مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری شهید بهشتی 
کوشکچه به عنوان رتبه اول جشنواره تجلیل شد. 
استان های »لرستان« و »چهارمحال و بختیاری« 
به ترتیب رتبه دوم و سوم جشنواره را کسب کردند. 
گفتنی اســت آیین اختتامیه جشــنواره مردمی 
کرامت با حضور فعاالن فرهنگی استان های مختلف 
کشور، آیت ا... »سیدمحمد سعیدی« تولیت آستان 
مقدس کریمه اهل بیــت)س( و امام  جمعه قم در 
سالن همایش شــهید مطهری پژوهشکده عالمه 
طباطبایی)ره( حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

اعزام ۱۵ مربی خواهر خانه های 
نور استان اصفهان به قم

۱۵ نفر از مربیان »خواهرخانه های نور« اســتان 
اصفهــان بــرای شــرکت در دوره آموزشــی به 
شــهر مقدس قم اعزام شــدند.  ۱۵ نفر از مربیان 
بخــش بــرادران خانه های نــور اصفهــان نیز 
چهارشنبه)۱۴شهریور( به این دوره اعزام می شوند. 
این دوره ها به مدت چهار روز از ســوی ستاد عالی 
کانون های مساجد کشــور و با همکاری دبیرخانه 
استان قم در هتل شــاهد قم برگزار می شود. این 
دوره ها به صورت جداگانه برای خواهران و برادران 
برگزار می شــود. روزهای ۱3 و ۱۴ شهریور دوره 
ویژه خواهران و روزهای ۱۵ و ۱6 شــهریور ویژه 
برادران اســت که در هر گروه 200 شرکت کننده 
از  سراســر کشــور حضور خواهند داشت. در هر 
دوره 6 کالس برگزار می شــود کــه مجموعا ۱2 
کالس آموزشی با حضور اساتید مختلف از جمله 
حجت االسالم والمسلمین »حمید محمدی« عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار می شود.گفتنی 
است خانه های نور بخشی از فعالیت های کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور است که به صورت 

ویژه در حوزه آموزش قرآن کریم فعالیت می کند.

مسئول بنیاد کرامت رضوی:
 انقالب اسالمی با سرعت 

در حال پیشرفت است
مسئول بنیاد کرامت رضوی در همایش روشنگری 
جوان مومن انقالبی در اصفهان اظهار کرد: وقتی 
طی عملیات فتح المبین، دو هزار و ۵00 کیلومتر از 
خاک ایران آزاد شد، خرمشهر نیز فتح شد؛ در آن 
زمان عراق صحبتی از قطعنامه نکرد ولی زمانی که 
در شلمچه یک متر-یک متر پیش رفتیم، دشمن 

دست هایش را باال برد.
»حسین یکتا« با بیان اینکه درحال حاضر هم جنگ 
نفر به نفر است و در بسترهای مختلف مجازی هر 
فرد به صورت انفرادی می جنگنــد، افزود: زمانی 
که از تلفن همراه خود اســتفاده می کنید، رفتار 
شما توسط دشمن رصد می شود و کم کم به شما 
خوراک دهی  می شود. مسئول بنیاد کرامت رضوی 
گفت: در شرایطی هســتیم که دیگر جای اتالف 
وقت و فرصت سوزی نیست و در شرایطی که تلفن 
همراه به صورت سه شــیفت و منوی باز خوراک 
می دهد، نمی توانیم هر زمانی که دلمان خواست 
کار کنیم.یکتــا با بیان اینکه اکنون هم شــرایط 
همین گونه اســت و هر روز یک موضوع جدید باز 
می شود، تصریح کرد: انقالب اسالمی با سرعت در 
حال پیشرفت است و دشــمن هم یقین کرده که 
نابود می شود؛ دشمنان می خواهند اگر خودشان 

نیستند، دیگران هم نباشند.
وی با بیان اینکه اگر یک روزی پشــت دیوارهای 
بصره می جنگیدیــم، اکنون پشــت دیواره های 
بیت المقدس می جنگیم، متذکر شد: اگر یک روزی 
می گفتیم تا کربال یک »یاحسین« دیگر باقی است، 
اکنون هم می گوییم تا نماز در بیت المقدس یک 

»یاحسین« دیگر باقی مانده است.
مســئول بنیــاد کرامــت رضــوی بیــان کرد: 
همان طور که بعد از عملیات کربالی ۴، امام)ره( 
فرمودند:»جواب این خون ها را امام حســین)ع( 
می دهند«، امروز هم رهبر معظم انقالب خطاب 
به آن هایی که دلشــان لرزید فرمودند:»به شــما 

می گویم که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.«

 مراسم افتتاحیه ســی وپنجمین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فنــاوری و مناطق 
نوآوری، صبح دیروز برای نخستین بار به میزبانی جمهوری 
اسالمی ایران و توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برگزار شد. 
در این کنفرانس جهانی که با حمایت وزارت علوم و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری تا چهاردهم شــهریورماه در اصفهان 
برگزارمی شــود، وزیر علوم خطاب به میهمانان این همایش، با بیان 
اینکه »خوشحال هســتیم که میزبان شــما در اصفهان و در ایران 
هستیم«، اظهار داشت: برای شما یک نشست پربار و حضور لذت بخش 
را در اصفهان آرزو دارم. وی افزود: در ایران توجه به فناوری ها، هدایت 
برنامه های علمی به سمت استفاده از فناوری های جدید و حضور دانش 
جدید در توسعه اقتصاد ملی، سابقه حداکثر  دو دهه ای دارد؛ هرچند 
در دنیا هم این سابقه بیش از نیم قرن نیست. وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری گفت: در این دو دهه با تالش برنامه ریزی ، دســتاوردهای 
خوبی را در زمینه علم، فناوری و اقتصاد با رویکرد استفاده از دانش 
و فناوری داشتیم. وی اعالم کرد: در مجموع در کشور ۴3 پارک علم 
و فناوری داریم که یکی از بزرگ ترین آنها شهرک علمی تحقیقاتی 

اصفهان است.
»غالمی« تصریح کرد:  پارک های علمی و تحقیقاتی محل استقرار 
شــرکت های دانش بنیان هســتند و قریب به پنج هزار شــرکت 
دانش بنیان را در مراکز پارک ها پشــتیبانی می کنیم که رشــد این 
شرکت ها از دســتاوردهای خوبی برخوردار است. وی با بیان اینکه 
۴2 هزار شــغل در این مجموعه شــرکت های قرارگرفته در مراکز 
رشــد و پارک ها ایجاد شــده اند، گفت: از نظر ثبت عالئم تجاری، 
رشد خوبی داشتیم که در سال گذشته 370 ثبت عالئم تجاری در 
این حوزه صورت گرفته است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه 
کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، هماهنگی هایی با دانشگاه ها 
برای رشد علوم فناوری به دست آوردیم، به طوری که دانشگاه ها در 
تامین پشتیبانی فکر کمک و به سمت دانشگاه های کارآفرین حرکت 
می کنند. این دانشــگاه ها درکنار فعالیت خود از ظرفیت پارک های 
موجود برای تربیت نسل جدید استفاده می برند. وی با تاکید به اینکه 
»دانشجویان ما برای آینده توام با فناوری باید تربیت شوند«، گفت: 
دانشگاه ها حتما در این زمینه برنامه های مدونی را ارائه می دهند تا 
دانشجویان توانمند را برای شناخت مسائل و ارائه پیشنهاد تربیت 
کنند. غالمی تصریح کرد: همکاری بین دانشگاه و پارک های فناوری 
کنار اغلب دانشگاه های بزرگ ما فرآیندی را شکل می دهد که ما در 
جریان اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم. وی ادامه داد: 
در کشور برنامه های ایجاد بازار برای حضور این شرکت ها و موسسات 

در مراکز رشد پارک های فناوری فراهم می شود که افق خوبی را برای 
حضور علم و فناوری در سطح جامعه و در بستر اقتصاد کشور فراهم 

خواهد کرد.
دید خود را  نسبت به پارک های علم و فناوری گسترده 

کنیم
معاون علمــی و فناوری رییس جمهــور نیز در مراســم افتتاحیه 
کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری اظهار داشت: ایران از نظر 
تعداد مقاالت در حوزه نانو و تکنولوژی، رتبه چهارم را دارد و ســال 
گذشته ۱200 میلیاردتومان فروش نانوتکنولوژی داشتیم که این 
فروش در حال توسعه اســت. وی ادامه داد: آینده کشور ما از طریق 
صنایع تامین نمی شود و اکنون به سمت پارک های علم و فناوری و 
استارت آپ ها حرکت کرده ایم. معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
گفت: اپلیکیشن های جدید موجب شده تا همه، حتی پدر و مادرها 
نیز به سمت استفاده از تکنولوژی بروند. وی با بیان اینکه روزبه روز 
دنیا در حال توسعه فناوری است و اکنون سیستم آموزشی در جهان 
در حال تغییر است، افزود:  نباید از دنیا عقب بمانیم؛ باید همپای آنها 
به روز شویم و از آن در جهت اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استفاده کنیم. »ســتاری« تصریح کرد: ما اکنون با پدیده شهرهای 
هوشمند مواجهیم که باید با توسعه آنها پارک های علم و فناوری و 

مراکز رشد هم توسعه یابد.
وی استفاده از شهرهای هوشمند در توسعه صنعتی را ضروری دانست 
و گفت: باید دید خود را نسبت به پارک های علم و فناوری گسترده 
کنیم؛ زیرا از طریق شــهرهای هوشــمند خدمات گسترده ای ارائه 
می شود و توان انجام خدمات بســیاری را دارد که در این راستا باید 

توسعه زیرساخت های آموزشی در دستور کار قرار گیرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور اضافه کرد: در شهرهای بزرگی 

مثل اصفهان اســتفاده از دانش، علم و فناوری در تمام ابعاد بسیار 
پراهمیت است و باید کسب و کارها به این سو بروند؛ االن شاهد اقبال 
عمومی در این حوزه هستیم و باید توسعه منابع زیرزمینی را فراموش 

کنیم و به سمت توسعه زیرساخت دانش و فناوری برویم.
۱۰ مدیر برتر حوزه علم و فناوری در کنفرانس اصفهان 

معرفی می شود
رییس انجمن بین المللی پارک های علــم و فناوری که برای حضور 
در این کنفرانس به اصفهان سفر کرده بود، در این جلسه گفت: عقد 
قرارداد بین شرکت های این حوزه و شناسایی پارک های علم و فناوری 
برای آغاز تبادالت، از جمله اهداف برگزاری این دوره است. »ژوزف 
پیکه« ادامه داد: در این دوره می خواهیم ببینیم که از نقطه نظر صنعت 
فناوری، کدام کشــور در چه جایگاهی قرار گرفته است و چه کسی 
مدیریت را در این حوزه انجام می دهد. وی افزود:  اینجا هســتیم تا 
بدانیم چه پروژه ای را باید پیاده سازی کنیم. وی با اشاره به اینکه باید 
برای توسعه پارک های علم وفناوری در سطح بین المللی گفتمانی 
ایجاد کنیم و مناســبات و کیفیت آن را افزایش دهیم، تصریح کرد: 
به دنبال این هستیم که اعضای جدید را شناسایی و به این مجموعه 
اضافه کنیم. یوسفی افزود: این کنفرانس در سطح عالی برای اشتراک 
مساعی و دانش برگزار شــده و از طریق آن می توانیم برای افزایش 
دانش و شبکه ها بهره ببریم. وی اضافه کرد: ما باید بتوانیم در پارک 
های علم و فناوری، نوآوری جدید داشــته باشیم و پارک های علم و 
فناوری دنیا را به یکدیگر متصل کنیم تا شبکه ای جدید در این حوزه 
پدید آوریم و به تبع آن، شبکه های خود را در جهان گسترش دهیم. 
یوسفی افزود: بازدید از مراکز رشد و فناوری اصفهان و بررسی جایگاه 
 ایران در علم و فناوری، از دیگر اهداف برگزاری این دوره از کنفرانس

 است.

درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی کشور از حوزه نانوتکنولوژی
   در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری مطرح شد؛  

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:
 احداث آبنماهای محور میانی چهارباغ 

پس از اتمام جشنواره کودک
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهارکرد: با تمهیدات صورت گرفته، پیاده راه چهارباغ عباسی در هر دو مسیر 
شرق که بر عهده شهرداری منطقه سه و مسیر غرب که بر عهده منطقه یک شهرداری اصفهان بود به صورت 

صددرصد تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
»حسین کارگر«  تصریح کرد: پیاده رو سازی مابقی مسیر پس از اختتامیه جشنواره کودک و نوجوانان از سر 
گرفته می شود و طبق برنامه ظرف مدت یک ماه به اتمام می رسد. وی ادامه داد: احداث چند آبنما در محور میانی 
چهارباغ با توجه به طراحی های صورت گرفته در دستور کار قرار دارد که پس از اتمام جشنواره کارگاه آن  فعال 

و تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان تکمیل خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
اصفهان، پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران شد

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: اصفهان در سند همکاری بین وزارت کشور و یونیسف به 
عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران تعیین شد.»سیداحمد حسینی نیا« اظهارکرد: دومین 
سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( با حضور »ویل پارکس« نماینده 
یونیسف در ایران و »شجاعی کیاسری« رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل و شهردار اصفهان در محل 
وزارت کشور امضا شد.وی تصریح کرد: در این سند بین المللی شهر اصفهان الگوی شهرهای دوستدار کودک 
در ایران می شود و تجارب آن به سایر شهرها منتقل خواهد شد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
افزود: در دومین سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف متعهد شده تا 
با نظارت وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشــور، از ظرفیت های بین المللی و تجارب سایر 

کشورهای پیشرو در جهان برای تبدیل شدن اصفهان به الگوی شهر دوستدار کودک در ایران استفاده کند.

مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان 
در حاشیه نمایشگاه مبلمان شهری، با بیان اینکه 
سازمان زیباســازی اصفهان همه عناصر مبلمان 
شهری را طراحی و اجرا می کند، اظهار کرد: طراحی 
مبلمان شهری به صورت تخصصی از سیاست های 

این سازمان است.»حســن موذنی« 
با اشــاره به تعریف مبلمان شهری در 
حوزه شهرسازی افزود: مبلمان شهری 
شامل اسباب و اثاثیه شهری است که 
شامل یک صد عنصر از جمله نیمکت، 
نشــیمن گاه، ســطل زباله، گل جای، 
تابلوها، دکه ها، راهبندها، پایه روشنایی، 
نمادها، دکل های مخابراتی، دریچه های 

خدمات آب و فاضالب، کافوهای برق، مخابرات و 
... است. مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان، مبلمان های شهری را دارای اثرات روحی-
روانی، زیبایی شناسانه و عملکردی برای شهروندان 
دانســت و ادامه داد: برخی از انواع مبلمان شهری 
مانند نشــیمن گاه ها تاثیرات عملکردی دارند که 
شامل بعضی مباحث و پارامترهای تناسب انسانی، 
ارگونومی و آنتروپومتری است که باید در طراحی 
مبلمان شهری لحاظ شود. وی با بیان اینکه مبلمان 
شهری باید به صورت انفرادی وگروهی طراحی، اجرا 
و استفاده شود، تصریح کرد: ایجاد حلقه ارتباطی 
بین استفاده کنندگان و تولیدکنندگان همچنین 
اســتفاده از نخبگان، ایــده های نــو، هنرمندان، 
ایده پردازان خالق و ارتباط مستمر و پویا با آنان از 

اهداف سازمان زیباسازی برای حضور در نمایشگاه 
مبلمان شهری است. موذنی با توجه به شعار امسال 
مبنی بر»حمایت از تولیــد داخلی« گفت: تالش 
کرده ایم عالوه بر ترغیب به حضور تولیدکنندگان 
داخلی در نمایشــگاه، شهرداری ها نیز محصوالت 

خــود را از تولیدکنندگان داخلــی خریداری و به 
رونق اقتصاد ملی و تقویت تولیدکنندگان داخلی 

کمک کنند.
وی اظهار کرد: درگام های بعدی، سازمان زیباسازی 
تالش دارد دستاوردهای خود را در حوزه مبلمان 
شــهری ازجمله مبلمان خالق مناطــق، مبلمان 
پیشــنهادی چهارباغ، مبلمان معابــر کم عرض و 
انهــار، BRT  و... را به عموم ارائــه و معرفی کند. 
مدیرعامل سازمان زیباســازی شهرداری اصفهان 
معرفی دســتاوردها و فعالیت های ســازمان در 
حوزه نورپردازی، نماد و مجسمه، مبلمان شهری، 
آذین بندی و .... را از دیگر اهداف حضور ســازمان 
زیباسازی شهر اصفهان در نهمین نمایشگاه مبلمان 

شهری دانست.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری:

سازمان زیباسازی در طراحی مبلمان شهری خودکفا است
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: در ادامه نوسازی ناوگان که طی چند 
ماه اخیر تعداد ۵0 دستگاه اتوبوس جدید و 30 
دستگاه اتوبوس بازســازی شده به ناوگان اضافه 
شــد، بنا داریم بهبود و اصالح خطوط را تا پایان 

شهریورماه عملیاتی کنیم. نزدیک به 30 دستگاه 
اتوبوس در حال بازســازی داریم که اگر تامین 
اعتبارات انجام شود، اول مهرماه به ناوگان اضافه 
و اتوبوس های فرســوده که دودزا هستند، از رده 

خارج خواهند شد.
»قدرت افتخــاری« اظهارداشــت: نویدی که 
می توانم برای شهروندان داشته باشم اینکه ۱0 
تغییر دیگر در راســتای بهبود سرویس دهی به 
شــهروندان تا قبل از بازگشایی مدارس خواهیم 
داشت؛ همچنین برخی خطوط در روز چهاردهم 
شهریورماه در مســیر خیابان امام خمینی)ره( 
اصالح خواهد شد. برای نخستین بار اتوبوس های 
جدیــد را در زینبیه به کارگیــری خواهیم کرد 
تا پای اتوبوس های نو به زینبیه نیز باز  شــود که 

امیدواریم شــهروندان ســاکن در مناطق ۱0 و 
۱۴ از این اتوبوس ها به نحو احســن اســتفاده 
کننــد. وی ادامه داد: در هفتــه جاری یک خط 
جدید در منطقه ۱۵ )اریســون- پایانه پزوه( در 
جهت بهبــود وضعیت جابه جایی مســافران و 
کاهش تعداد پیاده و ســوار شــدن 
مســافران اتوبوس، به بهره برداری 
رســید. افزایش ارتباط با سیســتم 
قطار شــهری از برنامه هــای اصلی 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
اســت و امیدواریم در ایستگاه های 
صفه و قدس بخش زیادی از ارتباط با 
قطارشهری را برقرار کنیم. افتخاری 
افزود: اتوبوســرانی، بخش مهمی از حمل و نقل 
عمومی را تشکیل می دهد و وظیفه خطیری را بر 
عهده دارد، از این رو عالوه بر نظارت و بازرسی ویژه 
در خطوط اصلی و ســامانه تندرو، اجرای برنامه 
زمان بندی را در زمان های اوج تردد دانش آموزان 
شامل صبح، ظهر و بعد از ظهر در دستور کار دارد.

طی چند سال اخیر در آســتانه سال تحصیلی 
جدید ســتاد مهر در شــهر اصفهان تشکیل و 
تمهیدات ویژه ای در حوزه حمل و نقل و ترافیک 
برای تاکسی ها، اتوبوس ها و مدیریت ترافیک در 
نظر گرفته می شود. حوزه خدمات شهری در امر 
نظافت و بهبود وضعیت ایســتگاه ها و نرده های 
جدا کننــده خطوط اتوبــوس، فعالیت هایی در 

حال انجام دارد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه: 

پای اتوبوس های جدید به مناطق محروم باز می شود

شهردار اصفهان:
 پارک های علم و فناوری 

فرصتی برای اداره علمی شهر است
شهردار اصفهان در حاشیه سی و پنجمین کنفرانس جهانی 
پارک های علم و فنــاوری و مناطق نــوآوری در گفت و گو با 
خبرنگار ایمنا، با اشــاره به برگزاری دو رویداد بین المللی در 
اصفهان اظهار کرد: کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری 
و جشــنواره بین المللی فیلم های کــودک و نوجوان به طور 
هم زمان در اصفهان در حال برگزاری است که نشان می دهد 
این شــهر ظرفیت رویدادهای بیشتری در عرصه های جهانی 
دارد. »قدرت ا... نوروزی« با اشاره به وجود پنج دانشگاه مادر، 
بیش از 30 دانشــگاه غیرانتفاعی و چندین دانشگاه آزاد در 
استان خاطرنشــان کرد: شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
سابقه خوبی در کشــور دارد و می تواند به شهرداری اصفهان 
کمک کند تا از ظرفیت پارک های علم و فناوری در اداره امور 
شهر استفاده کند. شهردار اصفهان ادامه داد: سی و پنجمین 
کنفرانس جهانی پارک های علــم و فناوری و مناطق نوآوری 
فرصت مطلوبی اســت تا در مباحث مطرح شــده در زمینه 
مدیریت شــهری و شهرســازی برای ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان استفاده کنیم.
نوروزی تصریح کرد: برگزاری این کنگره در اصفهان فرصتی 
اســت تا عالوه بر مباحث علمی، در حاشیه آن با شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری سایر کشورها نیز آشنا 

شد و از تجربیات علمی آن ها برای اداره شهر استفاده کرد.
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یادداشت

 گاهی اوقات بین بودن و نبودِن خیلی ها تفاوت چندانی نیست، 
 فقط بعضی بودن هــا، موجب توهم می شــوند، توهمی به نام 
»من تنها نیستم«! »ماندن« نیز همیشه خوب و مطلوب نیست؛ 
همان گونه که »رفتن«، بد و ناخوشــایند نیست.گاهی اوقات 
رفتن بهتر اســت. گاه نبودن و نمایِش نبودن خوب است؛ زیرا 
آدم جای خالی  خود را بهتر می تواند نشان بدهد به همسرش، به 

معشوقش، به رفیقش، به خانواده اش و حتی به خودش.
گاه باید خود را برداشت و رفت. خوب است آدم به یاد بیاورد - و 
به دیگران نیز یادآوری کند - که وقتی نبود، زندگی چگونه بود 
و اکنون که هست، زندگی چگونه است.خوب است آدم سکوِن 
متعفِن مرداِب عادت را بر هم بزند و خرق عادت کند. خوب است 
گاهی انسان ســنگ بزرگی بیندازد وســط روزمرگی و خواِب 
مرداب وارش را پاره کند. انســان ها باید بدانند و باور کنند که 
بودنشان بهتر از نبودنشان است. باید این موضوع یادشان بیاید؛ 
گاهی با یک ســفر یا با یک رفتن کوتاه مدت. گیرم که که این 
نبودن، ترسناک به نظر برسد: »اگر نخواهد که من برگردم چه 
کنم؟« بله، آدم چه کند؟ آدم باید از خودش بپرسد. باید شجاعت 
روبه رو شدن با آینه ای را که تصویرش در او نیست - دیگر نیست- 
داشته باشد. اما با همه این ها باید به نکته ای مهم واقف بود: رفتن، 
نبودن، نمایِش نبودن، نباید زیاد طول بکشد؛ نباید عادت شود، 
نباید گذاشت دلتنگی به حد نهایت برسد. نباید گذاشت دل، به 
دلتنگی خو و عادت کند، یادش بگیرد و با آن کنار بیاید.آدم نباید 
آن قدر برود و دور شــود که از مدار جاذبه  کسانی که دوستش 
دارند خارج شــود. بگذارید نکته ای دیگر را در گوشتان بگویم: 
آدمی که یک بار تا پای مرگ رفته و برگشته باشد، دیگر از مرگ 
نمی هراسد؛ به همین میزان، آدمی که یک بار تا سرحد مرگ، 
دلتنگ شده، لیکن تحمل کرده و زنده مانده باشد، دیگر از فقدان 
نمی ترسد؛ دیگر از نبودن و ندیدن هراسی ندارد و این موضوعی 

است بسیار خطرناک که باید به آن اندیشید.

بودن یا نبودن، مسئله این است

پرند پورمهر

عکس روز

دوخط کتاب

باد می رفت؛ اما حسی که 
به واژه  »با هم« داشتم را 
با هیچ چیزی در ایــن دنیا، 
معاوضــه نمی کــردم...

تنها کســی که وحشــِت 
تنهایــی را درک کــرده 
باشــد،می تواند حس مرا 
در آن لحظات درک کند...!

زنی ناتمام/لیلیان هلمن

بــا هــم درســتش 
می کنیم

بــه چشــم هایم زل زد و 
گفــت: »با هم درســتش 
می کنیــم.« چــه لذتــی 
داشــت این بــا هــم، حتی 
اگر بــا هــم هیــچ چیزی 
هم درســت نمی شد،حتی 
اگر تمــاِم ســرمایه ام بر 

در عمق 30 متری شهر »ناپل« واقع در ایتالیا، تونلی 530 متری وجود دارد 
که در قرن شانزده حفاری شده است.پادشاه »فردیناند دوم« این تونل را 

به عنوان یک راه فرار ساخت؛ اما قبل از کامل شدن آن از دنیا رفت.
 بعدها تونل تبدیل به یک بیمارســتان نظامی و در اوایل سال دو هزار، به 
یک جاذبه توریســتی تبدیل شــد. این تونل که به کاخ سلطنتی متصل 
می شود، سال هاست محل قرارگیری اتومبیل های زنگ زده، موتورسیکلت 
و دوچرخه های قدیمی شده و توریســت ها در یک تور چندین ساعته به 

تماشای آن می روند.

تونل ماشین های قدیمی در عمق 30 متری زمین!

»کارل نینارتوکیز« و همسرش در یک سفر 45 روزه ماه عسل به زیباترین 
نقاط »نروژ« و »سوئد« سفر کردند.

این زوج جوان در هوای ســرد پاییزی، از کوه ها و بلندی هــا باال رفتند تا 
عکس های زیبایی را با لباس عروس به ثبت برسانند. آنها 10 هزار کیلومتر 
را به  وســیله ماشــین و 160 کیلومتر را پیاده روی کردند تا 580 عکس 
متفاوت عروسی را در دنیا داشته باشــند. زوج جوان شب ها را در چادر به 
 سر بردند اما در مقابل، معروف ترین نقاط دیدنی نروژ و سوئد را از نزدیک 

دیدند.

45 روز سفر با لباس عروس!

استودیو »پادرون« اقامتگاهی تک اتاقی را در دل جنگل های نیویورک طراحی 
کرده که عالوه بر اقامت،کتابخانه ای منزوی و دنج است. این کابین ساخته 
شده از چوب بلوط به رنگ ســیاه، تمام امکانات راحتی و آسایش را در خود 

دارد؛ از جمله قفسه های کتابی که شما را احاطه خواهند کرد.
»اتــاق راز« با درختان بلوط محاصره شــده و منظره بیــرون آن قدر زیبا و 

تماشایی است که ممکن است حواستان را از مطالعه کردن  پرت کند.

اتاقی در دل جنگل های نیویورک

 اولُِسبلنگاه؛ 
بهشتی باالی ابرها

روســتای اولسبلنگاه، 
از جاذبه های شــناخته 
 شــده  گیالن اســت؛ 
ییالقی  خوش منظره و 
بوی  که  تابستان نشین 
تازگی و طراوت طبیعتش 

همگان را مسخ می کند. 

خالصه عملکرد اتاق تعاون استان اصفهان ) یک ساله منتهی به هفته تعاون 97 (
تعدادعنوان خدماتردیف

تشکیل جلسات کمیسیون نظارت 1
بر انتخابات تعاونی ها

بررسی پرونده تایید صالحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسی بیش از 158 
اتحادیه و شرکت تعاونی مشتمل بر 680 نفر داوطلب عضویت در هیئت مدیره و 694 نفر 

داوطلب عضویت در بازرسی تعاونی ها در کمیسیون نظارت مرکز استان و همچنین رسیدگی 
به شکایات اعضای تعاونی ها در خصوص برگزاری مجامع تعاونی ها با موضوع انتخابات 

حضور نمایندگان اتاق در جلسات مجامع عمومی تعاونی ها به تعداد 54 مورد نظارت بر مجامع عمومی تعاونی ها2

صدور و تمدید 19 عدد کارت بازرگانی تعاونی هاصدور و تمدید کارت بازرگانی3

راهنمایی و ارائه مشاوره به 255 نفر متقاضی تشکیل شرکت تعاونیخدمات مشاوره تشکیل شرکت تعاونی4

ارائه 520 مورد انواع مشاوره و تنظیم لوایح حقوقیخدمات مشاوره حقوقی، بیمه، قانون کار و...5

ارائه 340 مورد مشاوره مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتیخدمات مشاوره مالیاتی6

7
حضور فعال نمایندگان اتاق در کمیسیون های 

حل اختالف مالیاتی استان
بررسی پرونده مالیاتی تعاونی ها طی بیش از 350 جلسه بدوی و 67 جلسه تجدید نظر و صدور 593 رأی با 

حضور نمایندگان اتاق تعاون استان اصفهان که 24 رأی با بیش از 70 درصد تعدیل مالیاتی صادر گردید.

8
حضور فعال نمایندگان اتاق در هیئت های 

تشخیص و تجدید نظر تامین اجتماعی استان
تشکیل 29 جلسه  هیئت تشخیص و تجدید نظر با حضور نمایندگان اتاق در شعب تامین اجتماعی استان

بررسی 42 پرونده طی برگزاری بیش از 250 جلسهتشکیل جلسات مرکز داوری اتاق تعاون9

برگزاری 14 پودمان آموزشی به مدت 148 ساعت با حضور بیش از 350 نفر) 3752 نفر ساعت (برگزاری دوره های آموزشی10

11
 برگزاری جلسات کارگروه

 اندیشه ورزی بخش تعاون استان 

تشکیل کارگروه اندیشه ورزی بخش تعاون استان به ابتکار اتاق تعاون و با عضویت مدیران 
بخش تعاون به منظور رسیدگی به مشکالت بخش و تدوین راهکارهای نیل به اهداف بخش 

تعاون، ضمنا طی مدت مذکور تعداد 3 جلسه با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.

2850 مورد اطالع رسانی به تعاونی ها جهت حضور در 290  نمایشگاه داخلی و بین المللی و 1420 نمایشگاه های داخلی و خارجی12
مورد اطالع رسانی به تعاونی ها جهت حضور یا بازدید از 141 نمایشگاه خارجی بین المللی

برگزاری نمایشگاه های تخصصی 13
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی- امالک و مستغالت توسط اتاق تعاون استان اصفهان 

در فضایی به وسعت 1700 متر مربع با حضور 50 شرکت داخلی از تاریخ 4 تا 7 آبان ماه 96  و دومین دوره 
نمایشگاه مذکور در تاریخ 2 تا 5 مرداد 97 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی14
 در ارتباط با حل و فصل مشکالت تعاونی ها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و

 عدم اجرای صحیح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم تعدادی از جلسات هیئت رئیسه 
اتاق در حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی برگزار گردید. 

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری خارجی15

اعزام یک هیئت تخصصی در رشته ساختمان به کشور عمان با هماهنگی رایزن بازرگانی ایران 
در کشور عمان، دیدار با مقامات عمانی و بازدید از مراکز تجاری، عقد قراردادهای سرمایه گذاری 
مشترک و صادرات کاال و خدمات به کشور مذکور. ضمنا طی این مدت نشست های تخصصی 

با هیئت های تجاری در محل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.

16
برگزاری جلسات کمیسیون های 

تخصصی 9 گانه اتاق تعاون 

جلسات کمیسیون های تخصصی 9 گانه اتاق تعاون در گرایش های 1- تعاونی های تولیدی،صنعتی و معدنی 
2- حمل ونقل3- فرش دستباف و صنایع دستی 4- تأمین و توزیع مصرف و اعتبار و سرمایه گذاری و خدمات 

5- مسکن و عمران 6- کشاورزی و دامپروری  7- توسعه تجارت و امور نمایشگاهی 8- بهداشت و درمان 
9- گردشگری با حضور مدیران تعاونی ها و دعوت از نمایندگان محترم مجلس و مدیران کل ادارات و سازمان ها 
به تعداد بیش از 24 جلسه و جلسات کمیته های فرعی کمیسیون های مذکور به تعداد  12 جلسه برگزار گردید. 

17
حضور در جلسات شورای گفت وگوی 

بخش خصوصی و دولتی

رئیس، دبیر و نمایندگان اتاق تعاون به عنوان اعضای شورای گفت وگو در طی مدت یادشده در کلیه جلسات 
شورا حضور فعال داشته و مسائل و مشکالت بخش و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا ارائه نمودند. ضمنا 

تعداد 74 جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گو با حضور نمایندگان اتاق تعاون برگزار گردید.

18
اطالع رسانی اخبار، قوانین و 

آیین نامه ها به تعاونی ها

اطالع رسانی به موقع اخبار و اطالعیه های حوزه تعاون کشور و استان، اخبار داخلی اتاق تعاون و 
آخرین بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز بخش تعاون با انجام به روزرسانی به موقع وب سایت 
اختصاصی اتاق، ارسال پیامک از طریق سامانه پیامکی و کانال های ارتباطی اتاق در فضای مجازی.

19
حضور فعال رئیس، دبیر و مدیران اتاق در کلیه جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استانداری-کمیته پیگیری و ساماندهی اقتصادی-  کارگروه 

اشتغال- شورای معادن استان- انتخاب صادر کننده نمونه- انتخاب تعاونی های برتر - کمیته تحلیل آمار استان- کمیسیون نظارت بر اصناف استان
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