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ازدواج با اختالف سنی زیاد بهتر از مجرد ماندن است
 معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در گفت و گو با »زاینده رود« توصیه کرد:
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خیز بلند قیمت گوجه و سیب زمینی در بازار اصفهان ناشی از چیست؟

قیمت ها قربانی صادرات شده است

پلیس پسماند در اصفهان فعال است
رییس اداره خدمات  شهری شهرداری:
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امسال بارش ها به حد نرمال می رسد
کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان:
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هیچ دستگاه دولتی حق ایجاد دفاتر پیشخوان 
خدمات را ندارد 

  وزیر ارتباطات در  جلسه شورای اداری استان اصفهان مطرح کرد:  

وقتیبرعهدهگرفتن»ترور«بینتروریستهاپاسکاریمیشود؛

منتظرضربشستسپاه
وسربازانگمنامامامزمان)عج(هستیم

بین تروریست ها بر سر قبول مسئولیت حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح 
در »اهواز« اختالف افتاده است! بالفاصله پس از این حادثه تلخ که روز شنبه رخ داد و 
در جریان آن تعدادی نظامی و غیرنظامی به شهادت رسیدند، گروهک »االحوازیه« مسئولیت حمله را 
برعهده گرفت و در توئیتی مدعی شد تعداد شهدای این حادثه بالغ بر 40 نفر است. توئیتر منتسب به 
این گروه، 12 ساعت قبل از حادثه هم از حمله به ایران خبر داده بود. با این حال، ساعتی پس از وقوع 

صفحه2حمله تروریستی، »داعش« هم به میان داستان تلخ اهواز آمد و...
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 تا سر به بدن باشد،
این جامه کفن باشد

در ایام ســالروز سی وهشــت ســالگی 
»دفاع مقدس« قرار داریم؛ همان روزهایی 
که عراقی ها فکر می کردند ســه روزه به 
تهران می رســند، اما دالورمردان ایرانی 
اجازه ندادند گوشه ای از خاک ایران نصیب 
گرگ قادسیه شود. بسیاری از پشت میز 
مدرســه و دانشــگاه راهی میدان جنگ 
شــدند، دفتر و قلم را به گوشه ای نهاده و 
اسلحه به دســت گرفتند تا اجازه ندهند 
چکمه هــای بعثی ها خاک ایــران را زیر 
پای خود له کنند. آن روزها هیچ کس به 
»ســهمیه«، »درصد« و این چیزها فکر 
نمی کرد. کســی به روزگار پس از جنگ 
نمی اندیشــید؛ به اینکه چیزی نصیبش 
می شود یا نمی شود. همه تنها یک هدف 

داشتند: بیرون راندن دشمن از خانه.
درست در سالروز سی وهشت سالگی جنگ 
تحمیلی، »اهواز« دوباره بوی خون گرفت. 
این بار نه بعثی ها، بلکــه »احوازی ها« به 
اهواز حمله کردنــد و صحنه های تلخی 
رقم خورد. خون 25 نظامی و غیرنظامی 
روی زمین ریخت امــا در هجوم این همه 
غم و اندوه، دیدن تصاویر ســربازان وطن 
که تالش می کردند مــردم عادِی حاضر 
در صحنه را به جایی امن برسانند تا تیر » 
احوازی ها« به تن آن ها ننشیند، غرورانگیز 

و اطمینان بخش بود...

سرمقاله

زینب ذاکر

ادامهدرصفحه2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید های زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذی صالح انجام دهد.
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سمیه پارسادوست 

بین تروریست ها بر سر قبول مسئولیت حمله 
تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در 
اهواز اختالف افتاده است! بالفاصله پس از این 
حادثه تلخ که روز شنبه رخ داد و در جریان 
آن تعدادی نظامی و غیرنظامی به شــهادت 
رســیدند، گروهک »االحوازیه« مسئولیت 
حمله را برعهده گرفت و در توئیتی مدعی شد 
تعداد شهدای این حادثه بالغ بر 40 نفر است. 

توئیتر منتســب به این گروه، 12 ســاعت قبل از 
حادثه هم از حملــه به ایران خبــر داده بود. با این 
حال، ساعتی پس از وقوع حمله تروریستی، داعش 
هم به میان داســتان تلخ اهواز آمد و مسئولیت این 
حمله را برعهده گرفت)!( داعش معموال عادت دارد 
در هرکجای دنیا، حمله ای تروریستی رخ بدهد، آن 
را منتسب به خود دانسته و مســئولیتش را قبول 
کند. این بار اما کسی ادعای داعش را چندان جدی 
نگرفت و حواس ها معطوف بــه »االحوازیه« بود. با 
این حال این گروهک که همان روز مسئولیت حمله 
به رژه نیروهای مســلح در اهــواز را برعهده گرفته 
بود، حاال با انتشــار بیانیه هایی به زبان های عربی و 
انگلیسی، مسئولیت خود در این حمله تروریستی را 
رد کرده است. جالب اینکه »یعقوب حر تستری«، 
سخنگوی این گروهک تروریســتی، پس از حادثه 
اهواز در مصاحبه بــا خبرگزاری رویترز و شــبکه 
تلویزیونی معانــد »ایران اینترنشــنال« در لندن، 

مسئولیت این حمله را برعهده گرفته بود. جالب تر 
اینکه همزمان خبرگزاری اعماق وابســته به داعش 
با انتشــار فیلمی مدعی شــد عامل این حمله بوده 
است! در کانال تلگرامی گروه رسانه ای داعش آمده 
است، »اعماق ویدئویی دریافت کرده که متعلق به 
سه نفر از مجریان حمله شهر اهواز در جنوب ایران 
هستند.«  این در حالی است که طبق اعالم رسمی 
در کشــورمان،  مهاجمان حمله تروریستی اهواز، 

چهار نفر بودند.
دو نفــر اول در این ویدئو به زبان عربی و نفر ســوم 
به زبان فارسی )غیر ســلیس( صحبت می کند؛ اما 

در گفته هایشان ســخنی از عضویت خود در گروه 
تروریستی داعش یا اینکه ارتباطی با داعش دارند، 

شنیده نمی شود.
عالوه بر این هیچ یک از ســه نفر، از نوع عملیات یا 
هدفی مثل مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت 
هفته دفاع مقدس سخن نمی گوید جز اینکه نفر سوم 
در سخنانش نیروهای سپاه را هدف معرفی می کند.

در همان روز حادثه هم که داعش مســئولیت این 
حمله را برعهده گرفــت، در بیانیه خبرگزاری خود 
گاف قابل توجهی داده بود که باعث شد خیلی زود 
آن را اصالح کنند. »اعماق« مدعی شــد که رییس 

جمهور ایران در تجمع نظامیان ایرانی حضور داشته 
و نوشت:» انغماسی های دولت اسالمی به یک تجمع 
نیروهای ایرانــی در اهواز در جنــوب ایران هنگام 

حضور رییس جمهوری ایران حمله کردند«.
رسانه داعش خبر نداشت که همزمان با این اتفاق، 
حسن روحانی در مراسم مشــابه در تهران در حال 

سخنرانی بود و در اهواز حضور نداشت! 
جدال بین االحوازیه و داعش بر ســر این موضوع، 
شاید تایید کننده تمامی شــواهد موجود در رابطه 
با نقش مســتقیم عربســتان در این حادثه باشد. 
در واقع پس از افشــای قرائن متعــدد در خصوص 
پشتیبانی سعودی ها از گروهک االحوازیه، تکذیب 
مســئولیت این گروه تروریستی در حمله به مراسم 
رژه نیروهای مسلح در اهواز -با وجود تایید اولیه- را 
می توان تالشی در جهت خارج کردن ریاض از زیر 
فشــار افکار عمومی جهان دانست. ولیعهد سعودی 
گفته بود جنگ را به داخل ایران می کشاند. پس از 
حمله تروریستی سال گذشته به مجلس و حرم امام 
راحل، حاال اهواز در خون نشست. سپاه وعده داده که 
انتقام کوبنده ای از تروریست ها خواهد گرفت. وزیر 
اطالعات هم روز گذشته در مراسم تشییع شهدای 
حمله تروریستی در اهواز گفت که بخش عمده ای 
از عامالن این حمله و پشتیبان های آنها شناسایی 
و دستگیر شــده اند. بی صبرانه منتظریم . منتظر 
ضرب شست ســپاه و نیروهای اطالعاتی و امنیتی. 
 همان هایی که »ریگی« تروریســت را در آســمان

 گرفتند ...

طالبان دیدار با مقامات 
آمریکایی را رد کرد

سخنگوی طالبان اعالم کرد که گزارش ها درباره 
دیدار برخی اعضای ارشــد این گــروه با مقامات 

آمریکایی در بگرام و دوبی، واقعیت ندارد.
در بیانیه طالبان آمده است، رسانه ها به نقل از منابع 
نامعلوم گزارش هایی را منتشر کرده اند که بر اساس 
آن برخی از سران طالبان با آمریکایی ها در بگرام 
دیدار کرده اند و سفر این اعضا از شهر کویته به بگرام 
صورت گرفته اســت. ذبیح اله مجاهد، سخنگوی 
طالبان ضمن رد هرگونه تماس بین نمایندگان این 
گروه و آمریکایی ها در بگرام، خاطرنشان کرد: برای 
فعالیت های سیاسی، آدرس رسمی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر برای همه معلوم است و جهانیان 
از جمله آمریکا می توانند با آن تماس بگیرند و یا 
به آنجا بروند. به گفتــه او، چند روز پیش نیز خبر 
مشابهی منتشر شده بود که بر اساس آن، عده ای 
خود را نماینده طالبان معرفی کرده و در دوبی با 
آمریکایی ها دیدار کرده اند که این خبر نیز کامال 

نادرست بود.

آمریکا صدور گرین کارت را 
محدود می کند

آمریکا در نظر دارد با وضع قوانینی ســختیگرانه 
صدور گرین کارت را برای مهاجران محدود کند. 
دولت دونالد ترامپ، با ارائه طرحی پیشنهاد داده 
اســت تا صدور گرین کارت برای مهاجرانی که از 
مدیکید )برنامه کمک بهداشتی افراد کم درآمد(، 
برنامه کمک های مالی به منظور تامین مواد غذایی 
و مسکن اقشار کم درآمد و سایر کمک های مالی 
در آمریکا استفاده می کنند، لغو شود. قوانین فدرال 
متقاضیان گرین کارت را ملزم می کند تا ثابت کنند 

که توان مالی تامین نیازهای خود را دارند . 

منتظر ضرب شست سپاه و سربازان  گمنام  امام زمان)عج( هستیم

به بهانه تشییع شهدای حمله 
تروریستی اهواز و کودک چهارساله ای 

که در آغوش خاک آرام گرفت؛
آرام بخواب »محمدطاها« ...

دیروز اهواز باز هــم روزی تلخ را تجربه کرد. 
این شهر سال هاســت با »درد« خو گرفته؛ 
از همان آخرین روز شهریوری که آسمانش 
ســیاه شــد و زمینش پایکوب ســم اسب 
افسارگسیختگی های یک مست زنگی به نام 
»صدام« که آمده بود تا یک روزه خرمشهر را 
بگیرد و بعد هم به اهواز و ســه روز بعد هم به 
تهران برسد و آرزویش را با خودش به گور برد؛ 

به همان جایی که الیقش بود. 
دیروز شــهدای حمله تروریستی اهواز، روی 
شانه های اشک مردم این شهر تشییع شدند. 
از رییس جمهور خبری نبود. از هیچ کدام از 
رؤسای قوا خبری نبود. از مسئوالن عالی رتبه 
هم کسی را ندیدیم. وزیر اطالعات رفته بود تا 
خبر شناسایی و دســتگیری برخی از عوامل 
حادثه را بدهد آن هــم وقتی رییس جمهور 
به نیویورک رســیده بود تا برای پنجمین بار 
پیاپی ، فرصت حضور در نشســت ســالیانه 
مجمع را از دســت نداده باشد. حضوری که 
هیچ دستاوردی برای مان نداشته و حاشیه 
های نقاشی کشــیدن ها و نمودار ارائه دادن 
های نخســت وزیر یک رژیــم کودک کش 
گاهی بیشتر از سخنان رییس دولت ما درباره 
صلح و انسان دوســتی و ... مورد توجه قرار 

گرفته است! 
دیروز اهــواز  پیکر »طاها«ی چهارســاله را 
برای همیشه به خاک خود ســپرد. فکرش 
را بکن،»طاها« صبح آخرین روز تابســتان،  
سبکبال و رها از خواب بیدار شده و صورتش 
را شســته. بعد شــلوار جین آبی رنگش را 
پوشیده و با مادرش راهی شده. کجا؟ مراسم 
رژه نیروهای مســلح. خوشــحال بوده؟ بله. 
چون قرار بود رژه پــدرش را نگاه کند . چون 
او هم حتما مثــل بســیاری از فرزندان این 
 سرزمین، عاشق تماشای ادوات جنگی بوده

 است. 
محمدطاها، دستان مادرش را سفت چسبیده 
و به رژه پدرش چشم دوخته بوده و برای یک 
پسر چهارساله که هنوز خوب دنیا را ندیده، 
چه شــکوه و اقتداری بزرگ تر از این؟ اصال 
چه خوشی بزرگ تر از این؟ اما حیف که چند 
متر آن طرف تر از این دلخوشی عمیق، چند 
آدمکش مزدور تصمیم خود را گرفته بودند 
تا خوشــی  محمدطاها را به رگبار ببندند و 
درست بدنی را نشانه بگیرند که از خوشحالی 
در دلش قند آب می شد. خبر نداشت رویای 
کودکانه اش را هدف گرفته اند نامرد مردانی 
که حتی به یــک کودک هم رحــم نکردند. 
مقابل جایگاه کمین کرده بودند؛ اما برگشتند 
به ســمت جمعیت و شــروع به تیراندازی 
کردند. محمدطاها را مقابل چشمان پدرش 
کشــتند و مادرش را زخمی کردند. مادری 
که نمی دانم دیروز در مراسم تشییع پسرش 
حضور داشت یا نه . مادری که تازه روی تخت 
بیمارســتان فهمید دیگر »محمد طاها«یی 
ندارد ... »محســن رضایی« روایتی از دیدار 
با مادر این کودک معصوم منتشــر کرده بود 
. نوشــته بود که مادر کمی قبل از عیادت از 
شهادت پسرش باخبر شــده و مدام بی قرار 
است و گریه می کند. نوشته بود: » به مادرش 
گفتم پسرت روز بعد از عاشــورا شهید شد؛ 
مظلوم و معصوم، مثل علی اصغر امام حسین 
)ع(« بغضش می ترکد و می گوید »شب قبل 
 تازه لبیک یا حسین را یاد گرفته بود و مرتب 

می گفت...«
حاال بیست و چهارساعتی از به آغوش خاک 
سپردن شهید چهارساله وطن مان گذشته و 
»محمدطاها«ی معصوم، جایش امن است. 
خیلی امن. پیش خدا... مــادرش همچنان 
مجروح است و پدرش هنوز دارد به آن صحنه 

غمبار فکر می کند.
این تصویر منتشر شده از »محمدطاها«ی ۴ 
ساله حاال قلب میلیون ها آدم را به درد آورده؛ 
هر چند مزدورانی که باید قلب شــان به درد 
بیاید، نمی آید... آرام بخواب محمدطاها جان! 
با الالیی از جنس تاریخ که تصویر تکراری هر 

صفحه اش گهواره ای پر خون است.
 آرام بخواب و مطمئن بــاش انتقام تو و همه 
 خون های به ناحق ریخته شــده را خواهیم 

گرفت. 

سردار کوثری
جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه ثارا...:

امام جمعه مشهد گفت: تنها ملتی که خودش برای 
خود تصمیم می گیرد و هیچ قدرتی غیر از خود در 
سرنوشــت آن دخالت ندارد ملتی است که چهل 
سال در بستر مدیریت دینی و اسالمی و زیر سایه 

عنصری که حجت خداست، مدیریت شده است.
حجــت االســالم ســید احمــد علم الهــدی در 
مراســم نواختن زنــگ نماز کــه در آموزشــگاه 
شهید هاشــمی نژاد برگزار شــد، اظهار کرد: شما 
دانش آموزان در آینده ای نزدیک یک مسئول متعهد 
و بار به دوش این نظام خواهید بود که پاســخگوی 
ارزشمندترین خون شهدایی هستید که طی هشت 
سال دفاع مقدس و بعد در تداوم انقالب و تا دیروز 

در عرصه شهر اهواز به خاک و خون کشیده شدند.
علم الهدی افزود: تنها ملتی که خودش برای خود 
تصمیم می گیــرد و هیچ قدرتی غیر از خودشــان 
در سرنوشــت آن دخالــت ندارد ملتی اســت که 
چهل ســال در بســتر مدیریت دینی و اسالمی و 
 زیر ســایه عنصری که حجت خداســت، مدیریت

 شده است.

ایران زیر سایه حجت خدا 
مدیریت شده است

آیت ا...علم الهدی: 

یادداشت

آرام بخواب »محمدطاها« ...

پیشنهاد سردبیر:

جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه ثارا... گفت: 
ما می دانســتیم آمریکا و صهیونیســت ها در 
ادامه جنــگ مانع از ارســال ادوات دفاعی به 
کشورمان می شوند. تنها چند کشور محدود 
 همچون ســوریه و کره شــمالی و این اواخر 
)دهه شــصت( لیبی بــه ما کمــک کردند و 
رزمندگان ما با مهندسی معکوس این ادوات، 
تا حد امکان وابستگی کشور به خارج را کاهش 

دادند.
ســردار کوثــری گفــت: جریانی هایــی که 
سیاســت های خود را از آمریکا، اســرائیل و 
عربستان سعودی می گیرند، بدانند جمهوری 
اســالمی ایران در وهله اول چندین بار به آنها 
تذکر خواهد داد  کــه پای خــود را از حریم 
خودشان جلوتر نگذارند و اگر بخواهند امنیت 
کشور را به خطر بی اندازند صبر ما هم اندازه ای 

دارد. 

 صبـر مـا
 اندازه ای دارد

محسن غرویان 
مدرس حوزه علمیه قم: 

سخنگوی فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بنده ســخنگوی این فراکسیون هستم و هیچ 
صحبتی در مورد تحریم FATF توســط فراکسیون 
والیی مطرح نیست. سید حسین نقوی حسینی، در 
خصوص عدم حضور فراکســیون والیی در جلسه ای 
که با محوریت FATF برگزار شــده بــود، گفت: از 
برگزاری این جلســه بی اطالع بودم. بنده سخنگوی 
این فراکسیون هستم و هیچ صحبتی در مورد تحریم 
FATF توسط فراکســیون والیی مطرح نیست. اگر 
چنین حرفی زده شده باشد، توسط رییس فراکسیون 

بوده که باز در مورد آن جلسه بی اطالع هستم. 
 وی ادامه داد: ما مخالف FATF هســتیم و دلیل آن 
هم این است که سایر کشورهای تعاریف متفاوتی از 
تروریسم دارند و شرط ما برای تعریف »تروریسم« را 

رد کرده اند. 
نقوی حسینی عنوان کرد: عضویت و یا عدم عضویت 
ما در این کنوانســیون چیزی را عوض نمی کند زیرا 
تحریم های ثانویه آمریکا در راه اســت و کشورهای 

غربی به رغم وجود تحریم ها با ما کار نخواهند کرد.

FATF عضویت در 
 چیزی را عوض نمی کند

سخنگوی فراکسیون والیی مجلس:

مدرس حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن 
حادثه تروریستی اهواز، راهکار تقویت اتحاد 
ملی در مقابله با چنیــن حوادثی را همدلی و 
هم بستگی مردم و مســئوالن، جلوگیری از 
بروز اختالفات قومیتی و داخلــی و اعتماد و 
حمایت از دولت از طریــق مردم، روزنامه ها و 

مطبوعات دانست.
»محســن غرویان«، مدرس حــوزه علمیه 
قم،گفت: راهکار من برای ایجاد همبســتگی 
و تقویت اتحاد ملی، در شــرایط فعلی کشور 
این است که سران اصالح طلبان و اصولگرا با 
یکدیگر جلسه مشترک تشــکیل بدهند و از 
رهنمود های مقام معظم رهبری بهره ببرند. 
همچنین تصمیماتی به نفع مصالح ملی بگیرند 
تا این حالت قهر و مچ گیــری در بین این دو 
گروه از بین برود و فضای همدلی و همبستگی 

در کشور به وجود آید.

اصولگرا و اصالح طلب 
جلسه مشترک برگزار کنند

پیشخوان

سرمقاله

»نجاح محمد علي« در القدس العربی نوشت:در حالی که مسئوالن 
امنیتی در اهواز از دستگیری بازمانده های گروهک های مورد حمایت 
عربستان سخن می گویند، کارشناسان به وجود اختالالت امنیتی در 
اهواز و استان خوزستان معترف هستند، چرا که در این منطقه تجارت 

سالح تقریبا به شکل علنی صورت می گیرد.
 به عقیده تحلیلگران، عربستان سعودی این عملیات را انجام داده و 

در عمل، گروهک جدایی طلب االحوازیه آن را به عهده گرفته است، 
در واقع ادعای داعش در مورد بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله، 
تنها برای گمراه کردن صورت گرفته، به ویژه آنکه شبکه فارسی زبانی 
که از سوی عربستان حمایت مالی می شود، این اقدام تروریستی را 
تایید کرده است. به سرعت پس از اعالم حمله در رسانه های سعودی، 
فعاالن حقوقی ایرانی در شــبکه های اجتماعی انتقادهای گسترده 

ای را متوجه رسانه های رسمی و اصالح طلب ایران کرده و آنها را به 
سستی در مقابله با حمله ای متهم کردند که گفته می شود سعودی ها 
علیه کشورشان به راه انداخته اند . به گفته این فعاالن حقوقی، اسناد 
زیادی مبنی بر ارتباط سعودی ها با گروهک اهوازی وجود دارد. به این 
ترتیب، آیا در ادامه شاهد مقابله ای تازه و در ابعادی وسیع، بین ایران 

و عربستان سعودی خواهیم بود؟

القدس العربی بررسی کرد:
چرا در ماجرای اهواز، انگشت اتهام به سوی سعودی هاست؟

   وقتی برعهده گرفتن »ترور« بین تروریست ها پاسکاری می شود؛  

نمایندگان نجومی بگیر

دیپلماتیــک  تعقیــب 
تروریست ها

دستی کشیدن شریعتمداری  
در پیچ مجلس

استوار در برابر ترور

چهره ها

»انور قرقاش« وزیر امور خارجه امارات متحده عربی که برای شرکت در 
گرد همایی ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور 
دارد، در مصاحبه ای مفصل با نشریه The National امارات اتهامات تازه 

و جدیدی علیه جمهوری اسالمی ایران منتشر کرده است.
وی که در این مصاحبــه در خصوص وضعیت کلی جهانی در آســتانه 
برگزاری گردهمایی سالیانه مجمع عمومی سخن گفته، بیان کرده است 
که باید از بدبینی در مورد چندجانبه گرایی دست برداشت و یکی از موارد 
مهمی که نیازمند توجه چندجانبه بین المللی است، موضوع ایران است. 

وی ادامه داده که مشکل با ایران در سه بخش است: »اول مسئله برنامه 
هسته ای ایران و موضوع مربوط به پایان محدودیت های برنامه هسته ای 
ایران که تنها فعالیت های ایران را برای 10 سال محدود می کند. دومین 
موضوع برنامه موشکی بالســتیک ایران است که از ضرورت توجه فوری 
برخوردار اســت زیرا حوثی ها هم اکنون از این موشــک ها برای هدف 
قراردادن عربستان سعودی استفاده می کنند و این موضوع بر هیچ کس 

پوشیده نیست. موضوع سوم نیز رفتار ایران در منطقه است.«
قرقاش در این مصاحبه گفته: »برنامه هسته ای در دست ایران تنها مربوط 

به داشتن تکنولوژی نیست بلکه موضوع تیغ دادن بر کف زنگی مست است 
و هیچ دلیلی اضافی الزم نیست تا هیچ کس در منطقه به آنها اطمینان 
نکند. چالش ما این است که نماینده ای عادل از سوی کشورهای خلیج 
]فارس[ در هر توافق بین المللی در آینده با ایران حضور داشته باشد.« وی 
مدعی شده: »در دور مذاکراتی که منجر به توافق هسته ای با ایران شد همه 
تالش های ما برای آنکه بر سر میز مذاکره حضور داشته باشیم و صدای 
خود را به گوش مذاکره کنندگان برسانیم عقیم گذاشته شد، که این به 

ضرر مذاکره و به ضرر همه تمام شد«.

اظهارات جدید وزیر امور خارجه امارات علیه ایران:
تکنولوژی هسته ای در دست ایران»تیغ در کف زنگی مست« است!

امیر علی مرآتی 

تا سر به بدن باشد، این جامه 
کفن باشد

... ادامه از صفحه اول
ســال هاســت مردم از همدیگر می پرسند اگر 
روزی روزگاری خدای ناکرده در این ســرزمین 
باز هم جنگی دربگیرد، آیا کســی هست که به 
مصاف دشــمن برود؟ آیا جوانان این نسل مثل 
جوانان دهه ۴0 و 50 هســتند که با سر به نیت 
دفاع از ســرزمین بروند و به مقتــدا و ولی فقیه 
زمان خود لبیک بگویند؟ هرچند حال و احواالت 
سوریه در این سال هایی که گذشت، ثابت کرد که 
پاسخ مثبت است و اگر نسل جنگ، مدافع وطن 
شد، هنوز هم هستند پهلوانانی نه از نسل قدیم 
که از همین نســل جدید که مدافع وطن و حرم 
می شــوند؛ اما از دل حادثه خونین اهواز هم  این 
بارقه امید در دل مان پررنگ تر از همیشه روشن 
شد که هستند جوانانی که حاضرند جان خود را 
به خطر بیندازند تا از نامــوس مردم دفاع کنند. 
آنها به راحتی می  توانستند جان خود را بردارند و 
در گوشه ای پنهان شوند و وقتی آب ها از آسیاب 
افتاد به خانه و یا پادگان برگردند؛ اما  این کار را 
نکردند. در میان تیر تروریست ها جان خود را به 
دست گرفتند و زنان و دختران مردم را به جایی 

امن رساندند.
به یاد بیاوریم تصویر ســربازی کــه دخترکی را 
از این ســوی میدان رژه به آن ســو که امن تر 
است، می برد یا استوار ارتشی که تالش می کرد 
خانواده ای را از میان تیــر و تفنگ به نقطه امنی 
برســاند.  پای »وطن« که به میان می آید جوان 
دیروز و امــروز ندارد. پای »وطــن« که به میان 
می آید وابستگی های سیاســی و جناحی دیگر 
معنایی ندارد. شاید بهتر است آنهایی که رویاهای 
صدام را در سر می پروانند ، در تحلیل های اشتباه 

خود تجدیدنظر کنند!  

بین الملل
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حل مشکالت کامیون داران تا پایان سال
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 آشنایی با 
مالیات بر ارزش افزوده

»مالیات بر ارزش افزوده« در واقع نوعی مالیات بر 
فروش کاال و خدمات چند مرحله ای است که در 
طی مراحل زنجیره واردات،تولید،توزیع،مصرف 
با نــرخ مالیاتــی ثابــت )غیرتصاعدی(اعمال 
می شود؛ ولی نهایتا مصرف کنندگان نهایی تنها 

پرداخت کننده واقعی آن هستند.
ارزش افزوده از سال 87 با نرخ 3درصد آغاز شد 
و به مرور زمان این درصد افزایش پیدا کرد تا به 
امروز که نرخ مالیــات ارزش افزوده به 9درصد 
رســیده اســت . از این نرخ ، 6درصد به عنوان 
مالیات ارزش افزوده و 3درصد به عنوان عوارض 
ارزش افزوده تقسیم می شود. یک شرکت تازه 
تاسیس درباب مالیات بر ارزش افزوده، باید طبق 
روال زیر عمل کند:1- مرحلــه پیش ثبت نام: 
برای شروع به سایت www.evat.ir که سامانه 
اینترنتی برای انجام امور الکترونیکی مالیات بر 
ارزش افزوده اســت، مراجعه و در قسمت انجام 
پیش ثبت نــام با توجه به نوع شــخصیت خود 
اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تکمیل فرم 
پیش ثبت نام کند.2- مرحله دریافت دعوت نامه: 
بعد از یک هفته تا 10 روز، از طریق پست توسط 
کدپســتی و آدرس مندرج در پیــش ثبت نام، 
نام کاربــری و رمز عبور برای متقاضی ارســال 
می شود.3- مرحله انجام ثبت نام: در این قسمت 
باید اطالعات شــرکت اعم مشخصات شرکت، 
فعالیت های جاری، اطالعات مربوط به پرونده 
مالیات بر درآمد، نوع مشمولیت و سایر اطالعات 
درخواستی را در سایت مذکور وارد و ثبت نهایی 
کند.بعد از ثبت نام، ارسال نخستین اظهارنامه و 
پرداخت، باید به سایت ارزش افزوده مراجعه و 
درخواست گواهی ارزش افزوده دهد، به سازمان 
ارزش افزوده مراجعه کند بعد از دو روز تاییدیه از 
طریق پست ارسال می شود . مودیان در پایان هر 
فصل به مدت 15 روز مهلت دارند به سایت ارزش 
افزوده مراجعه و اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال 
و مبلغ مورد نظر را طی دو فیش مالیات 6درصد 
و عوارض 3 درصد به صورت مجزا پرداخت کنند. 
در فصل زمستان به علت تعطیالت عید تا پایان 

فروردین به مدت 30 روز مهلت قانونی دارند.

بازار

جامدادی

افزایش نرخ سود توسط برخی 
بانک ها غیرقابل توجیه است

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: افزایش نرخ ســود بانکی توســط برخی از 
بانک ها غیرقابل توجیه است و باید شورای پول و 

اعتبار، نرخ سود بانکی را تعیین تکلیف کند.
»بهروز نعمتی« با بیان اینکه در نشست فراکسیون 
مستقلین والیی مجلس شــورای اسالمی درباره 
موضوعات مختلف اقتصادی مانند رشد نرخ سود 
بانکی و تبعات آن بررســی هایی انجام شد، اظهار 
کرد: راه مقابله با حجم بــاالی نقدینگی، افزایش 
نرخ ســود بانکی نیســت. وی افزود: هر زمان که 
افزایش نرخ ســود بانکی اتفاق افتاد، مشــکالت 
اقتصادی کشور حل نشــد. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات و اسالمشــهر در مجلس شورای 
اسالمی، گفت: تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی 
باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و فضا 

برای فعالیت بخش تولید فراهم شود.

فارغ التحصیالن کدام رشته ها 
بیکارترند؟

مرکز آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت کار، در 
گزارشــی اعالم کــرد: نــرخ بیکاری در ســال 
1396 نســبت به ســال قبل 0/6 درصد کاهش 
یافته اســت و در بیــن گروه های عمده رشــته 
 تحصیلی، بیشــترین نرخ بیکاری مربوط به گروه

»حفاظت محـیط زیســـت« بــا 37/5 درصد، 
علوم حیاتی و زیســتی  با 28/4 درصد، معماری 
و ساختمان ســازی با 26/2 درصد و علوم طبیعی 
و فیزیکی با 25/7 درصد اســت. همچنین گروه 
بهداشت با 8/7 درصد کمترین نرخ بیکاری را دارد.

رییس انجمن شیرخشک خبر داد:
واردات مشکوک شیرخشک 

آمریکایی
رییس انجمن شیرخشــک و غذای کــودک، از 
واردات مشکوک شیرخشک آمریکایی به کشور 

خبر داد.
»هانــی تحویــل زاده« افــزود: تولیدکنندگان 
شیرخشــک ایرانی نیز تحت لیسانس کشورهای 
اروپایی، کاالهای مــورد نظر کــودکان را تولید 
می کنند؛ اخیرا شــاهد واردات شیرخشک های 
آمریکایی به کشور هستیم. وی افزود: نحوه مجوز 
گرفتن برای واردات شیرخشــک های آمریکایی 
معمایی اســت که ذهن تولیدکنندگان را به خود 
درگیر کرده است. سوال ما از سازمان غذا و دارو این 
است که این شرکت ها مجوزها را از کدام دستگاه ها 
اخذ کرده اند؟ این نوع اقدامات مشــکوک است و 
دستگاه ها باید نسبت به آن پاسخگو باشند. او اظهار 
کرد: پرسش ما از مســئوالن این است که چرا ارز 
مورد نیاز به این صنعت اختصاص داده نمی شود؟ 
چه پشــت پرده ای برای ســنگ اندازی ها در این 
صنعت وجود دارد؟ تحویل زاده درباره سرنوشت 
تخصیص ارز به صنعت شیرخشــک گفت: هنوز 
در رابطه با اختصاص ارز هیچ خبری در دسترس 
نیست و حرف های مسئوالن به طور ضد و نقیض 
مطرح می شود؛ ســازمان غذا و دارو تقصیر را به 
گردن بانک مرکزی می اندازد و اما این متولی پولی 
کشور مقصر را وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی می داند. ما هم در این میان نمی توانیم 
بگوییم که مقصر 100 در صدی این چالش ها کدام 

دستگاه ها هستند.

رکورد قیمت گوشی موبایل با 
ورود آیفون جدید شکسته شد

در حالی گوشــی های تازه معرفی شده »آیفون« 
توسط مسافران به بازار کشور راه یافته که رکورد 

باالترین گوشی میلیونی را زده است.
کمپانی اپل به تازگی ســه آیفــون جدید خود را 
رونمایی و مشــخصات آن ها را معرفی کرد که از 
آیفون هــای 10 اس و 10 اس مکس می توان به 
عنوان دو پرچمدار جدید و از آیفون XR به عنوان 
جایگزینی برای آیفون 8 نام برد که از ویژگی فیس 
آی دی و نمایشگر بدون حاشیه پشتیبانی می کند.

iPhone XS در ســه مدل بــا ظرفیت های 64، 
256 و 512 گیگابایت عرضه می شــود و قیمت 
این ســه مدل به ترتیــب 999، 1149 و 1349 
 دالر اســت اما اگر خواســتار مدل بزرگ تر یعنی

 iPhone XS Max باشید، باید برای مدل های 
64، 256 و 512 گیگابایتــی بــه ترتیب 1099، 
1249 و 1449 دالر بپردازید.بــا وجود افزایش 
بی رویه قیمت دالر در کشور، اما هنوز بسیاری از 
عالقه مندان این برند حاضر به هزینه کرد بیش از 
30 میلیون تومانی برای خرید این گوشی هستند.

جامدادی آواک طرح کنده 
درخت مدل 1022

 20,000
تومان

PB025 جامدادی انار چاپ مدل

 28,000
تومان

Hap�  جامدادی استورم مدل
HL�5025�4 کد py Day

 58,000
تومان

شاید عجیب به نظر برسد، اما امسال گوجه و 
سیب زمینی نایاب می شود، رب نداریم و احتماال 
قیمت بسیاری از اقالم مرتبط با این محصوالت 
نیز به سرعت، سرســام آور شود. داستان این 
روزهای بازار صیفی جات و تره بار اصفهان، این 
اســت؛ بازخوردی از یک بی تدبیری آشکارا و 
فاقد برنامه ریزی در ایجــاد تعادل در یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین بازارهای مصرفی کشور.  
اگرچه طی چند ماه گذشته فعاالن بازار میوه و 
تره بار هشدارهای زیادی را در زمینه صادرات 
و فروش بی رویه این محصوالت داده بودند، اما 
گویا قرار نیست نظارتی بر فروش و خارج شدن 

این محصوالت از کشور وجود داشته باشد!
وقتی قیمت ها قربانی صادرات می شود!

به گفته فعاالن بازار میوه و تره بار اصفهان، از ابتدای 
سال جاری، خرید بی رویه محصوالت جالیزی توسط 
تاجران کشورهای خارجی آن هم به قیمت های بسیار 
پایین، موجب کمبود محصوالتی مانند گوجه فرنگی، 

فلفل دلمه ای و سیب زمینی شده است.
»ناصر اتــرج« در این رابطه می گوید: رشــد بی رویه 
صادرات موجب افزایش نرخ سیب زمینی و گوجه در 
اصفهان شده است. اطرج درخصوص افزایش بی رویه 
نرخ سبزی و صیفی جات، اظهار کرد: طی چند هفته 
گذشــته، بارها افزایش نرخ صیفی جــات را به دلیل 
افزایش بی رویه صــادرات این محصوالت پیش بینی 
کرده بودم و اگــر در این خصوص تدبیری نشــود، 

وضعیت بازار آشفته تر خواهد شد.
جوالن روس ها و عراقی هــا در بازار میوه و 

صیفی کشور
اگرچه اقتصــاد »عراق« به شــدت بــه محصوالت 
کشاورزی ایرانی وابسته است، اما طی سال های اخیر 
بارها شاهد کارشــکنی ها و صدور قوانین زودهنگام 
و فوری، از سوی این کشور درمورد ورود محصوالت 
کشاورزی به عراق بوده ایم. به عنوان مثال در دی ماه 
سال گذشته، عراق ورود برخی از محصوالت جالیزی 
را از ایران ممنوع کرد؛ امــا در ماه های اخیر و با پایین 
آمدن نرخ ریال در برابر دالر، خرید محصوالت توسط 
عراقی ها به شــدت افزایش یافته است. برخوردهای 
ســلیقه ای و خارج از عــرف عراق درمــورد واردات 
محصوالت ایرانی، بارها اتفاق افتاده و البته هر بار ایران 
با انفعال با این مسئله برخورد کرده است. عالوه بر عراق 
»روس« ها نیز مشــتریان جدید بازار میوه و صیفی 

ایران هســتند. این کشور 
پــس از وقایــع »اکراین« 
و ایجــاد تحریم از ســوی 
»اتحادیه اروپا«، به ســوی 
ایران و بازارهایش روی آورد 
و البته طی ماه های اخیر، با 
کاهش نرخ ریال، به شدت 
واردات از ایــران برای این 

کشور صرف اقتصادی پیدا کرده است. در همین زمینه 
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان با هشدار نسبت 
به اینکه اگر صادرات بی رویه محصوالت کشــاورزی 
ادامه یابد، شاهد افزایش نرخ این محصوالت خواهیم 
بود، گفت: در حــال حاضر شــاهد افزایش صادرات 
سیب زمینی، پیاز و گوجه از ایران به عراق، افغانستان 

و روسیه هستیم. 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: به 
عنوان مثال عراقی ها در استان فارس با کامیون در سِر 
زمین کشاورزی حاضر می شوند و گوجه را با نرخ 5500 
تومان از کشاورزان خریداری می کنند؛ در این شرایط 
جذب بار با نرخ 4500 تومان به بازار سخت خواهد بود، 
زیرا به قیمت گوجه هزینه بــار، حق العمل و ... اضافه 
می شــود  و مغازه دار دیگر توان خرید 6 جعبه گوجه 

را نــدارد و تنها دو جعبه را 
خریداری می کند. 

رییس اتحادیــه میادین 
میــوه و تره بــار اصفهان 
افزود: در حــال حاضر نرخ 
سیب زمینی در میدان میوه 
و تره بار 3300 تومان است، 
اما با این رقم احتمال دارد 
بار کمتری وارد اصفهان شود؛ بنابراین ناچار به افزایش 

قیمت آن هستیم.
کارخانه های رب و دالالن، مقصران گرانی ها

»اسدا... کارگر« رییس فروشــندگان میوه و سبزی 
در رابطه بــا افزایش قیمــت گوجه فرنگی می گوید: 
کارخانه های تولید رب هرساله در مقطع فعلی برای 
رفع نیاز خود بــه خرید گوجــه می پردازند که ورود 
کارخانه هــای تولیــدی رب، عامــل افزایش قیمت 
گوجه فرنگی در روزهای اخیر بوده است. این در حالی 
اســت که کاهش عرضه هویج و عدم تناســب میان 
عرضه و تقاضا برای ایــن محصول نیز گرانی به همراه 

داشته است.
 اما بر خالف این فعال صنفی، »ناصر اترج« معتقد است 
که هرســاله در این برهه از زمان، قیمت گوجه بسیار 

پایین بود و کارخانه ها این محصول را برای تهیه رب از 
کشاورزان خریداری می کردند، اما در حال حاضر نرخ 
5000 یا 6000 تومان گوجه برای کارخانه ها صرفه 
اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه آن ها خرید مناسب 
نکرده اند و احتمال کاهش تولید رب در کشور وجود 
دارد، از ســوی دیگر به دلیل ضرر کشاورزان در سال 
گذشته، امسال سطح زیر کشــت گوجه بسیار کمتر 

از پارسال بود.
اطرج افــزود: در حال حاضر قیمت گوجه در ســطح 
خرده فروشــی حدود 7000 تومان به باالســت. وی 
درخصوص افزایش نرخ سیب زمینی، گفت: هر ساله 
در این برهه از زمان مازاد سیب زمینی در همدان انبار 
می شد، اما امسال به دلیل صادرات، تمام سیب زمینی ها 
فروخته شده و پیش بینی می شود در آینده با کمبود و 

افزایش نرخ این محصول مواجه شویم. 
طبق این اظهارات و آنچه از شــواهد و قرائن بازار بر 
می آید، در آینده گوجه و ســیب زمینی قیمت های 
باالیــی را خواهند داشــت؛ معضلی که اگــر چه در 
ســال های قبل نیز هر از گاهی در بــازار خودنمایی 
می کرد، اما به نظر می رسد امسال، پدیده گرانی های 
بی رویــه در حال تعمیــم یافتن به بازار بســیاری از 

محصوالت خواهد بود.

قیمت ها قربانی صادرات شده است
خیز بلند قیمت گوجه و سیب زمینی در بازار اصفهان ناشی از چیست؟

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، از آغاز تولید و توزیع »بنزین سوپر« بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، خبر داد.

»زیبا اسماعیلی« با اعالم خبر فوق، اظهار کرد: تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه های امام خمینی شازند و اصفهان از هفته 
آینده از سر گرفته می شود. وی افزود: به دنبال تولید بنزین سوپر، توزیع این فرآورده نیز از چند روز بعد از آن آغاز خواهد 
شد. به گفته وی، هم اکنون مصرف بنزین سوپر تنها 3 درصد از کل مصرف بنزین کشور را تشکیل می دهد. اسماعیلی 
تاکید کرد: بنزین یورو چهار که در حال حاضر مصرف عمده کشور است، از نظر کیفیت تفاوت چندانی با بنزین سوپر ندارد.

 تولید بنزین سوپر 
 در پاالیشگاه اصفهان
 از سرگرفته می شود

از هفته آینده؛

خبر
  

  عکس روز

هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید!

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: برای بهره مندی از حداکثر توان موجود در مجموعه صنعتی ذوب آهن 
اصفهان، باید با روحیه جهادی عمل کرد؛ چراکه خرمشهرهای زیادی در جبهه صنعت پیش رو داریم.

 »منصور یزدی زاده« در مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح »لنجان« اظهار کرد: تمام پیشگامان در عرصه 
صنعت باید با تاسی از شهدا و داشتن روحیه جهادی، وارد کارزار جنگ اقتصادی شوند.

وی بابیان اینکه شــاد کردن دل رهبر معظم انقالب در جهت حفظ مصالح نظام و پویایی انقالب باید در 
دســتور کار آحاد جامعه قرار گیرد، خاطرنشــان کرد: تمام تالش ما باید در جهت اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران باشــد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به وجود شهدای واالمقام در این 
مجموعه صنعتی یادآور شــد: ذوب آهن اصفهان نه  تنها در جبهه اقتصادی بلکــه در دوران مقدس هم 
بالغ بر 286 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران کرده است و بیش از یازده هزار بسیجی 

درحال حاضر در ذوب آهن اصفهان حضور دارند.
وی با اشاره به ظرفیت تولیدی موجود در این مجموعه صنعتی، افزود: با توجه به امکانات موجود ظرفیت 
تولید بالغ  بر سه میلیون و 600 هزار تن چدن و بیش از ســه میلیون و 200 هزار تن فوالد در ذوب آهن 
اصفهان وجود دارد که به علت محدودیت در تامین مواد اولیه نتوانسته ایم به حداکثر بهره برداری از ظرفیت 
موجود برسیم. یزدی زاده با بیان این مطلب که برای بهره مندی از حداکثر توان موجود در مجموعه صنعتی 
ذوب آهن اصفهان باید با روحیه جهادی عمل کرد، زیرا خرمشــهرهای زیادی در جبهه صنعت پیش رو 
داریم، متذکر شد: دستاورد اخیر ذوب آهن اصفهان در تولید ریل سبب شد تا کشور از بخش مهمی از گزند 
تحریم های ظالمانه دشمن در امان بماند؛ چراکه ریل یکی از محصوالت فوالدی ضروری برای کشوری 

نظیر ایران به  حساب می آید.

مدیرعامل ذوب آهن:

خرمشهرهای زیادی در جبهه صنعت پیش رو داریم
هیچ وقت یک ایرانی رو محدود نکنین.  پول گاز نــداده؛ اومدن کنترش رو کندن و بردن. با 

تویوپ وصلش کرده، راحت تر هم هست!

به نظر می رسد امسال، پدیده 
گرانی های بی رویه در حال 
تعمیم یافتن به بازار بسیاری 

از محصوالت خواهد بود

مسئوالن اجرایی استان وعده دادند:
حل مشکالت کامیون داران تا پایان سال

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشــور و اســتان گفت: کمبود و گرانی الســتیک و قطعات 
خودرو، بررسی نشدن سوابق بیمه ای رانندگان کامیون از سال 1372 تا 1380، برخوردار نبودن رانندگان 
جدیدالورود از 50 درصد یارانه دولت، اجرایی نکردن قانون بازنشســتگی رانندگان با 25 ســال سابقه و 
55 سال ســن و افزایش ندادن کرایه حمل فرآورده های نفتی با وجود تصویب ســازمان برنامه و بودجه 
و کمبود سوخت کامیون ها از جمله مشــکالتی اســت که کامیون داران اصفهان از پارسال تا کنون با آن 
مواجه هستند. »احمدکریمی« افزود: در نشستی با استاندار و مســئوالن اجرایی استان مقرر شد تا پایان 
 امسال 200هزار حلقه الســتیک و  با هماهنگی با شــرکت ایرانول، روغن مورد نیاز کامیون داران تامین 

شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اصفهان:
عزم برخورد با کالهبرداری های خدمات ارزش افزوده

وزارت ارتباطات عزم جدی در برخورد با کالهبرداری های خدمات ارزش افزوده دارد. وزیر ارتباطات و فناروی 
اطالعات در فرودگاه اصفهان، این موضوع را یکی از نارضایتی های جدی مردم دانست و گفت: دراین زمینه پرونده 
کالهبرداری 220 میلیارد ریالی رسیدگی شد و متخلفان دستگیر شدند. »محمدجواد آذری جهرمی« افزود: 
بازگشت پول های مشترکان آغاز شده و هم چنان ادامه دارد. وی رسیدگی به پرونده دیگری را در همین زمینه در 
دست بررسی بیان کرد و گفت: برای رسیدگی به حقوق مردم، تمام تالش خود را به کار می گیریم. آذری جهرمی 
بهره برداری  6 طرح خدمات ارتباطی و آغاز مرحله اجرایی دو طرح مخابراتی دیگر دراین استان را از برنامه های 
سفر خود به استان اصفهان بیان کرد و گفت: برای اجرای 6 طرح مخابراتی با هدف توسعه فیبرنوری منازل 405 

میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و بخشی از این طرح ها در قالب توسعه خدمات پهن باند است.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,687,000
تومان

2,311,000نیم سکه
تومان

1,221,000ربع سکه
تومان

661,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

438,160
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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بین الملل 
قطر،  ارسال نامه به »نتانیاهو« را تکذیب کرد

پیشنهاد سردبیر: شنیده ها

به منظور بهبود بخش سالمت در دومین 
کشور پرجمعیت جهان؛

هند بزرگ ترین طرح بیمه 
درمانی جهان را اجرایی کرد

نارندرا مودی، نخست وزیر هند طی مراسمی در 
شهر »رانچی« در ایالت جارکند در شمال شرق 
هند، بزرگ ترین برنامه بیمــه درمانی جهان را 
اجرایی کرد. بر اساس این طرح، یکصد میلیون 
خانواده هندی تحت پوشش بیمه درمانی قرار 
می گیرند.در این حــال، مقامــات پنج ایالت 
پنجاب،کــراال، دهلی، اودیشــا و تالنگانا اعالم 
کرده اند طرح بیمه درمانی نخســت وزیر هند 
برای آنها قانــع کننده نیســت و آن را اجرایی 
نخواهند کرد.نخســت وزیر هند در این مراسم 
گفت: دولت در حال پیگیری یک رویکرد جامع 
به منظور بهبود بخش سالمت است تا از یک سو 
مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه باشد و 
از طرف دیگر تاکید بر مراقبت های بهداشــتی 
پیشــگیرانه نیز مورد توجه قرار گرفته باشــد. 
شــمار افرادی کــه از این طرح بهــره مند می 
شــوند تقریبا برابر با جمعیت کانادا، مکزیک و 
آمریکاست.»مودی« افزود: با پیشرفت برنامه، 
فرصت های شغلی فراوانی به وجود خواهد آمد 
زیرا بیمارستان ها و مراکز مراقبت های بهداشتی 
در شــهرهای درجه دوم و ســوم به کارمندان 
بیشتری در بخش بهداشت و درمان نیاز خواهند 
داشــت. عالوه بر این موضوع در بخش فناوری 
اطالعات و به کارگیری مدیران و پیراپزشــکان 
نیز ســبب اشــتغال آفرینی خواهد شد.هند، 
دومین کشــور پرجمعیت جهان پس از چین 

به شمار می آید.

 کمک های مالی به افغانستان
 از دبی و کانادا سر درآورد

یک مقام خارجی در افغانســتان گفته اســت 
که کمک های مالــی به این کشــور در جاهای 
دیگری و در خارج از افغانســتان هزینه شــده 
اســت.به گزارش الوقت، »جان ساپکو« بازرس 
 ویــژه آمریکا بــرای بازســازی افغانســتان در 
گفت وگو با »تورنتو استار« گفت که بخش زیادی 
از کمک های مالی آمریکا و کشورهای دیگر برای 
بازسازی افغانستان، حیف و میل شده است. وی 
افــزود: بخش بزرگی از کمک هــای خارجی ها 
برای بازسازی افغانســتان به حساب های بانکی 
در دبی انتقال داده شــده و یا بــرای خرید خانه  
در ایالت »ویرجینای« آمریکا و شهر »ونکوور« 
کانادا مصرف شده اســت.به گفته ساپکو از ۱۷ 
سال گذشــته تاکنون، یعنی از زمان آغاز جنگ 
تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم در افغانستان، 
این کشور هنوز هم با مشکالت وسیعی دست به 
گریبان است. ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی 
افغانســتان هنوز هم با ابهام مواجه است،  فساد 
اداری همچنان ادامــه دارد و تولید مواد مخدر 
هنوز هم منبع مهم تامین شورشــیان مخالف 
دولت افغانستان است. وی گفته است افغانستان 
هنوز هم با مشکل بزرگ فساد اداری روبه روست 
و ایاالت متحــده در بعضی از این مشــکالت از 
جمله فســاد اداری نقش دارد.بعــد از روی کار 
آمدن حکومت جدید افغانســتان و ســرنگونی 
حکومت طالبان، کمک های بین المللی زیادی به 
افغانستان شد، اما متاسفانه دولت در این زمینه 
ناتوان بود و نتوانست این کمک ها را ساماندهی 
کند و در نتیجه فساد اداری و مالی به وجود آمد و 
موجب شد، از میلیون ها دالر کمک به افغانستان، 
فقط سهم اندکی خرج این کشور شود و برخی از 
مسئوالن و شرکت ها در این کشور پول ها را به 

نفع خود مصادره کردند.

استفاده از روبنده در اماکن 
عمومی سوئیس ممنوع شد

رسانه های سوئیسی می گویند استفاده از روبنده 
در اماکن عمومی در یکی دیگــر از کانتن های 
این کشــور هم ممنوع شده اســت.در پی یک 
همه پرسی که در منطقه »ســنت گالن« واقع 
در شمال سوئیس برگزار شد، رای دهندگان به 
ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی 
رای مثبت دادنــد. به این ترتیــب این دومین 
»کانتن« ســوئیس خواهد بود که پوشــاندن 
کامل چهره در آن ممنوع می شود.بنابر گزارش 
خبرگزاری فرانســه، اطالعات رســمی نشان 
می دهد که حدود ۶۷ درصد از رای دهندگان به 
اجرای این قانون رای مثبت دادند و زمینه برای 
اعمال شرایطی مشــابه به کانتن »تیسینو« در 
جنوب این کشور هموار شد. در این منطقه دو 
سال قبل قانونی ابالغ شــد که بنابر آن روبنده 
و دیگر حجاب های مسلمانان ممنوع شده بود.

دانمــارک، هلند، بلغارســتان، بلژیک، اتریش 
و فرانسه دیگر کشورهای هســتند که قانونی 
مشابه در آنها تصویب شده است. در آلمان هم 
 استفاده از روبنده برای کارکنان دولتی ممنوع

 شده است.

رسوایی جنسی، برای نامزد 
دیوان عالی آمریکا جنجال آفرید

»برت کاوانا« نامــزد رییس جمهــور آمریکا برای 
عضویت در عالی ترین نهاد قضائی این کشور، یک 
هفته بعد از متهم شــدن به آزار جنسی یک دختر 
دبیرستانی، حاال توسط هم دانشگاهی سابقش به 
آزار جنسی متهم شده است.در حالی که کمیته امور 
قضائی مجلس سنای آمریکا خود را برای جلسه رای 
گیری تایید صالحیت گزینه ریاست جمهوری این 
کشور برای سمت قاضی دیوان عالی آماده می کند، 
یک زن دیگر او را به آزار جنسی متهم کرده است.

تایید صالحیت »برت کاوانا« نامزد رییس جمهور 
آمریکا برای عضویت در عالی ترین نهاد قضائی این 
کشور با موج تازه ای از اتهام  آزار جنسی مواجه شده 
و به دنبال پایان یافتن جلسات تایید صالحیت او در 
سنای این کشــور، حاال حداقل دو زن هستند که 
کاوانا را به آزار جنسی متهم کرده اند.»نیویورکر« در 
گزارش خود مدعی شده که برخی جمهوری خواهان 
ســنای آمریکا پیش از رسانه ای شــدن اتهام تازه، 

درباره این موضوع اطالع داشتند. 

 دستگاه قضائی مصر، مصالحه 
با پسران »مبارک« را رد کرد

دادگاه فرجام خواهی مصر درخواســت »حســنی 
مبارک« دیکتاتور سابق این کشور و پسران وی برای 
مصالحه در پرونده »کاخ های ریاســت جمهوری« 
را رد کــرد.دادگاه مصر ماه می ســال ۲۰۱۶ طی 
حکمی مبارک و پســران وی را به سه سال حبس 
و رد مال به ارزش ۱۲۵ میلیون پوند و نیز پرداخت 
جریمه به مبلغ ۲۱ میلیون پوند محکوم کرد.طبق 
گزارش شبکه الجزیره، پس از نهایی شدن این حکم، 
مبارک و پســرانش از دادگاه درخواست مصالحه 
کردند.مصالحه یک اقدام قانونی است که در صورت 
موافقــت دادگاه و توافقات صــورت گرفته پرونده 
مذکور مختومه می شــود و تبعات مربوط به آن نیز 
پایان می یابد کــه از جمله تبعات ایــن پرونده نیز 
محرومیت پنج ســاله متهمان آن از ورود به عرصه 
فعالیت سیاسی است.مبارک و دو پسرش به نام های 
»عالء و جمال« آوریل ۲۰۱۱ پــس از انقالب ۲۵ 
ژانویه بازداشت شده و پس از مدتی محاکمه ، مبارک 
در مارس ۲۰۱۷ تبرئه و آزاد شد و دو پسرش نیز در 
اکتبر همان سال آزاد شدند؛ اما هنوز پرونده آنها در 

ارتباط با کالهبرداری از بورس همچنان باز است.  

هشدار شدیداللحن فرمانده یمنی: 
 بنادر دبی و جده را 

هدف قرار خواهیم داد
فرمانده نیرو های دفاع ساحلی ارتش یمن اعالم کرد 
در صورتی که حمالت ائتالف سعودی-اماراتی به 
الحدیده ادامه یابد، بنادر دبی و جده مورد هدف قرار 
خواهند گرفت.ســرتیپ »محمد قادری« فرمانده 
نیروهای دفاع ســاحلی ارتش یمن اعالم کرد در 
صورتی که ائتالف سعودی-اماراتی، بندر الحدیده 
یمن را هدف قرار دهد، دو بنــدر »جبل علی« در 
دبی و »جده« در غرب عربستان هدف موشک های 
نیروی دریایی قرار خواهند گرفت.فرمانده نیروهای 
دفاع ساحلی ارتش یمن گفت بندر الحدیده در سایه 
محاصره دریایی، هوایی و زمینی ائتالف ســعودی 
است.ائتالف سعودی از اردیبهشت ماه حمالت خود 

به بندر الحدیده یمن را افزایش داده است. 

اخبار

قطر، ارسال پیام این کشور به دفتر »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر اســرائیل را تکذیب کرد.وزارت خارجه 
قطر ضمن تکذیب »شــایعات« مربوط به »ارسال 
پیام« از جانب دولت این کشور به دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیســتی، آن را در راستای »بدنام کردن 
چهره قطــر« و موضع آن در خصــوص آرمان ملت 
فلسطین و حقوق آن برشمرد. اخیرا شبکه ۱۰ رژیم 
صهیونیستی در گزارشی مدعی شــد که »محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیــر خارجه قطر در ماه 
می گذشــته ، طی نامه ای محرمانه بــه »بنیامین 

نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به 
شدت گرفتن درگیری ها در غزه هشــدار داده و در 
ادامه پیشــنهاد توافق صلح را بیان کرده است.بنا به 
این گزارش، در ماه آوریل گذشته یک تاجر یهودی 
فرانسوی به نام »فیلیپ سولمون« و یک حاخام به نام 
»ابراهام مویال« تالش کردند پیام مهمی را از سوی 
وزیر خارجه قطر به نتانیاهو برسانند، آنها به مقامات 
اسرائیلی در خصوص عملیات بزرگ حماس در شب 
جشن های اسرائیل به مناسبت انتقال سفارت آمریکا 

به قدس، هشدار داده اند.

قطر،  ارسال نامه به »نتانیاهو« را تکذیب کرد

»ایران« به عنــوان یکــی از اصلی ترین 
موضوعات امسال ســخنرانی ها در سازمان 
ملل خواهد بود. عالوه بر روحانی که بی شک 
سخنانش از تریبون سازمان ملل بازتاب های 
گســترده ای خواهد داشت، رؤسای جمهور 
آمریکا، فرانسه و انگلیس نیز اعالم کرده اند در 
مورد ایران و آینده توافق هسته ای برجام در 
سخنرانی ساالنه خود در سازمان ملل صحبت 
خواهند کرد. فرانسه، جزو اصلی ترین شرکای 
دخیل در برجام در حالی تالش دارد تا مواضع 
خود را در تریبون ســازمان ملل به صورت 
رسمی بیان کند که در مصاف با ترامپ عمال 
نتوانست از این پیمان دفاع کند و حاال تمام 
شرکت های فرانسوی مجبور به خروج از بازار 

ایران شده اند.
به گزارش وال استریت ژورنال، امانوئل مکرون قصد 
دارد از تریبون مجمع عمومی ســازمان ملل برای 
مطرح کردن مجدد پیشنهاد برجامی خود استفاده 
کند.گفته می شــود دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا قصد دارد بخش اعظم ســخنرانی خود در 
این نشســت را به موضوع ایران اختصاص دهد، اما 
از طرف دیگر اروپایی ها قصد دارند با موضع آمریکا 
درباره توافق هسته ای ایران و احیای تحریم ها علیه 

این کشور مخالفت کنند. 
به رغم اینکه در ماه های گذشته کشورهای اروپایی 
به صورت علنــی مواضع آمریکا در قبــال برجام و 
خروج یکجانبه این کشــور از توافق هســته ای را 
محکوم کرده اند، اما هنوز نتوانسته اند راهکارهایی 
عملی بــرای این موضوع ارائه کنند.وال اســتریت 
ژورنال نوشــت: امانوئل مکــرون، رییس جمهور 

فرانسه قصد دارد در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل پیشنهاد »تقویت برجام« را تکرار کند. او این 
پیشنهاد را که از آن به عنوان »توافق مکمل برجام« 
نیز یاد می شــود چند ماه پیش مطرح کرد. فرانسه 
پیشــنهاد داده بود آمریکا به تعهدات برجام پایبند 
بماند و همه طرف ها در زمینه  محدود کردن برنامه 
موشــکی و فعالیت های منطقه ای ایران به تفاهمی 
مشــترک برســند. ترامپ نیز از جمله اصلی ترین 
سخنرانان ســازمان ملل نیز قصد دارد تا در مورد 
ایران صحبت کنــد. در همین رابطه رســانه ها از 

موضوعات احتمالی سخنرانی رییس جمهور آمریکا 
در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل پرده برداشــتند.به گزارش اسپوتنیک؛ دونالد 
ترامپ در هفتادوســومین مجمع عمومی سازمان 
ملل ســخنرانی خواهد کرد و »احتــرام متقابل و 
حاکمیت« موضوعات اصلی در مــورد همکاری با 

سایر کشورها خواهد بود.
همچنین رســانه ها اعالم کردند که دونالد ترامپ، 
رییس جمهــور آمریکا دربــاره اصالحات تجارت 
جهانی نیز صحبــت خواهد کرد. گفته می شــود 

نتانیاهو نیز می خواهد مطالب مهمی در مورد ایران 
از این تریبون مطرح کند. او که چند ســالی است 
نمایش های مضحکی از بیان خطرات احتمالی ایران 
 بــرای خاورمیانه و صلح جهانی از ایــن تریبون راه

 می اندازد، امسال نیز اعالم کرده  که تالش دارد تا 
افکار عمومی جهانی را نسبت به خطر توان موشکی 
ایران آگاه ســازد . به نظر می رســد امسال مصاف 
نیویورکی روحانی در آمریکا حساس تر از هر زمان 
دیگری باشد و در نهایت شاید بار دیگر »دیپلماسی« 

به پیروری برسد.

مصاف ایران در جدال دیپلماسی

یک نویسنده انگلیسی در مقاله ای برای روزنامه »آی نیوز« نوشت 
که نظام سوریه با محاصره گروه های مسلح و تروریستی در ادلب 
در آستانه پیروزی در جنگ سوریه است.به گزارش ایسنا، »ایان 
بارل«، نویسنده انگلیسی در مقاله ای اختصاصی در روزنامه »آی 
نیوز« انگلیس اظهار داشت: جنگ و کشتار سوریه که تقریبا هفت 
سال طول کشیده رو به پایان است؛ اما این پایان آن طور که ماری 

کلوین، خبرنگار برجســته جنگی آمریکا پیش بینی کرده بود، 
نیست.این نویسنده نوشت: بشار اسد، رییس جمهوری سوریه با 
محاصره ادلب به عنوان آخرین مقر گروه های مسلح بیش از پیش 
 به پیروزی نزدیک شده اســت. این پایان جنگ با پخش مستند

» Under the Wire« هم زمان است که بر اساس اظهارات »پل 
کونروی« عکاس خبری هفته نامه ساندی تایمز که همراه کلوین 

بوده، ساخته شده است.وی افزود: جهان در این شش سال و نیم به 
شدت تغییر کرده و تراژدی سوریه باعث بی ثباتی بیشتر خاورمیانه 
شده است، طوری که به روســیه، ایران، ترکیه و اسرائیل کمک 
کرده تا نفوذ بیشتری را در منطقه به دست بیاورند.ماری کلوین 
یک خبرنگار جنگی آمریکایی در سوریه بود که در فوریه ۲۰۱۲ به 
همراه »رمی اوشلیک«، عکاس فرانسوی در حمص کشته شدند.

»اسد« در آستانه پیروزی است

علیرضا کریمیان  ایران، محور سخنرانی های سازمان ملل خواهد بود  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
واحد مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی امین

موضوع: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موتورخانه بیمارستان امین بر اساس فهارس بها سال ۱39۷
شرایط متقاضیان حقوقی:

۱- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی  برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت
۲- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری)حداقل دارای رتبه بندی ۵ تاسیسات( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

3- ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد
4- تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار پروژه های مشابه بهداشتی و درمانی حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه و مفاصا حساب قراردادها

۵- گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد
۶- پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.

برآورد پروژه: ۱4/۱34/99۱/8۷3 ریال بر اساس فهارس بها سال ۱39۷ 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۱39۷/۷/3 لغایت روز دوشنبه مورخ ۱39۷/۷/9 

محل توزیع اسناد مناقصه: 
۱- اصفهان: خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی- ستاد مرکزی- ساختمان شماره سه- طبقه اول- اتاق ۲۰۲- واحد کمیسیون مناقصات

۲- مرکز آموزشی درمانی امین
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به صورت پست پیشتاز: روز پنجشنبه مورخ ۱39۷/۷/۱9 به آدرس: خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان اصفهان- ساختمان شماره دو طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ ۱39۷/۷/۲3 راس ساعت ۱۰ در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه در خصوص توزیع اسناد مناقصه: ۰3۱-3۷9۲4۰۰۶ 

شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص مسائل فنی و نظارت پروژه: ۰3۱-3۷9۲4۱۱۰ 
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص برآورد پروژه: ۰3۱-3۷9۲4۱4۵ 

شماره تلفن کارشناس بیماستان امین در خصوص بازدید از محل پروژه: 344۵۵۰۵۱ داخلی ۲۰38 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مهلت ارائه درخواست های نامزدی برای ریاست جمهوری عراق به پایان 
رسید. در حالی که ۲۰ تن برای این پست نامزد شده اند اما دایره اختالفات 
بین احزاب ُکرد در زمینه توافق بر سر معرفی یک نامزد برای این پست 
گسترش یافته است.دفتر اطالع رسانی پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد، بررسی درخواست های نامزدی طبق بندهای مطرح شده در قانون 
انتخاب رییس جمهوری انجام خواهد گرفت و بعد از آن اسامی به پارلمان 
داده می شــود تا در مورد آنها رای گیری کند.این در حالی است که یک 
منبع در حزب دموکرات کردســتان عراق به ریاست مسعود بارزانی از 
نامزدی فواد حسین، رییس دفتر ریاست اقلیم و فرد نزدیک به مسعود 
بارزانی برای پست ریاست جمهوری خبر داد. فؤاد حسین، قبال عضو حزب 
اتحاد میهنی بوده که بعدا عضو حزب بارزانی شد.چهارشــنبه گذشته 
نیز حزب اتحادیه میهنی کردســتان عراق، دیگر حزب اصلی در اقلیم 
و وابسته به خانواده جالل طالبانی،  رییس جمهوری فقید عراق »برهم 
صالح« را برای این پست نامزد کرد.نامزدی حسین در میان اختالفات 
بین دو حزب اصلی )دموکرات و اتحادیه میهنی( بر ســر حق هر یک از 
آنها برای تصدی این پست مطرح شــد.این بار حزب دموکرات خواهان 
پست ریاست جمهوری اســت و انحصار آن به یک حزب کرد خاص را 
درست ندانسته و این پست را سهم تمام کردها می داند.نیچروان بارزانی، 
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در راستای تالش برای باز کردن گره 

پست ریاست جمهوری و پیشبرد روند سیاسی کشورش، دیدارهایی را 
در بغداد و نجف با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، مقتدی صدر رهبر 
جریان صدر و تعدادی دیگر برگزار کرد تا تاکید کند که حزبش همچنان 
خواهان پست ریاست جمهوری عراق است.به گفته منابع، تالش ها برای 
قانع کردن حزب دموکرات کردستان در مورد معرفی یک نامزد کرد یعنی 
»برهم صالح « که نامزد حزب اتحادیه میهنی است، شکست خورده است 
و بارزانی به محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق تاکید کرده که پست 
ریاست جمهوری سهم حزب اوست؛ چراکه به بیشترین کرسی ها دست 
یافته اســت. از طرفی منابع، از نزاعی میان تعدادی از نزدیکان بارزانی 
برای دستیابی به پست ریاست جمهوری خبر می دهند که از جمله آنها 
نیچروان بارزانی، هوشــیار زیباری وزیر دارایی سابق، فاضل میرانی از 
رهبران این حزب هستند اما بارزانی، فؤاد حسین را انتخاب کرده است.
صالح ، نیز مدارکش را به پارلمان ارائــه داده و تعداد نامزدها به ۲۰ تن 
رسیده است که مهم ترین آنها صالح و حسین و سروه عبدالواحد و سردار 
عبداله، از رهبران سابق فراکسیون تغییر هستند. به نظر می رسد با ادامه 
اختالفات، نهایی کردن پست ریاست جمهوری به بعد از انتخابات اقلیم 

کردستان یعنی 3۰ سپتامبر موکول شود.صالح به همراه بافل طالبانی، 
پسر جالل طالبانی روز یکشنبه برای دیدار با رهبران احزاب به بغداد رفت.

صالح، از نظر سیاسی و مردمی مورد قبول همگان است و در صورتی که 
فؤاد حسین همچنان نامزد این پست بماند این دو وارد رقابت  شدیدی 
خواهند شد.تحلیلگران پیش بینی می کنند حسین، رقیب سرسختی 
برای صالح باشد و آرای بسیاری را کسب کند. قرار بود انتخاب ریاست 
جمهوری در دستور کار جلسه امروز پارلمان عراق قرار بگیرد؛ اما سفر 
محمد الحلبوسی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی و دیگر رهبران کرد و 
بازگشت سریع اش به بغداد و سفر غیرمنتظره نیچروان بارزانی، نخست 
وزیر اقلیم و معــاون رییس حزب دموکرات به بغــداد، کال بند انتخاب 
رییس جمهوری عراق را از دستور کار خارج کرد. دو حزب کرد، اتهاماتی 
را در زمینه عدم پایبندی به وعده ها و نادیده  گرفتن اهمیت استان رد و 
بدل می کنند. دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، سفر غیرمنتظره بارزانی به 
بغداد را فردی و در راستای ضربه زدن به وحدت کردها خواند. این حزب 
در بیانیه ای خواستار حفظ وحدت کردها در بغداد شد و حزب دموکرات 
را به تکروی متهم کرد.از سوی دیگر، اتفاق جالب توجه در این زمینه این 
است که سروه عبدالواحد، سیاستمدار کرد و نماینده سابق عراق نامزدی 
خود را برای این پست به عنوان اولین زن اعالم کرد. او خود را به عنوان 

کاندیدای مستقل معرفی کرد.

گسترش دایره اختالفات کردها بر سر ریاست جمهوری عراق؛

۲۰ نامزد وارد گردونه رقابت شدند

م الف: 255096
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کشف نمدهای تریاکی در فرودگاه اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

با مسئوالن

 کشف نمدهای تریاکی 
در فرودگاه اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: ماموران پلیس فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان، حین کنترل در گیت مخصوص 
بار، به وجود مواد در ۱۳ عدد نمد متعلق به یکی از 
مسافران مشکوک شده و به منظور بررسی بیشتر 
نمدهای کشف شــده را به آزمایشگاه تخصصی 
پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان منتقل کردند.سرهنگ سید تقی 
حسینی  افزود: پس از آزمایش های صورت گرفته 
مشخص شد که نمدها آغشته به ماده مخدر تریاک 
هستند که پس از بررسی بیشتر مقدار ۵ کیلو و 

۲۶۵ گرم تریاک از داخل این نمدها کشف شد.

کشف ۲۲ دستگاه وسیله نقلیه 
مسروقه در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان ازکشف 
۲۲ دستگاه وســیله نقلیه مسروقه در اصفهان 
خبر داد.ســرهنگ حسن یاردوســتی اظهار 
کرد: با اجرای طرح »پیشــگیری از ســرقت« 
توســط ماموران فرمانده انتظامی شهرستان 
۲۲دستگاه وسیله نقلیه مســروقه کشف و به 
مالباختگان بازگردانده شد. وی اظهار کرد:این 
طرح با موضوع امنیت محلــه محور و با هدف 
دستگیری محکومان غایب و فراری و سارقان و 
همچنین کشف وسایل نقلیه مسروقه از ساعات 

اولیه بامداد روز شنبه اجرا شد.

در ایام تاسوعا و عاشورا؛
اصفهانی ها ۱۷۲۰ واحد خون 

اهدا کردند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: مردم 
استان اصفهان در تاســوعا و عاشورای حسینی، 
۱۷۲۰ واحد خون برای افراد نیازمند اهدا کردند.

مجید زینلی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۵۰ 
نفر ار مردم اســتان اصفهان در روز تاسوعا برای 
اهدای خون  به مراکزانتقال خون مراجعه کردند، 
اظهار کرد: از این تعداد مراجعه کننده  ۸۵۰ نفر 
موفق به اهــدای خون شــدند.وی همچنین به 
مراجعه بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر از شهروندان 
اصفهان به مراکز اهدای خون در روز عاشوار اشاره 
کرد و افزود: از این تعداد مراجعه کننده نیز ۸۷۰ 

نفر موفق به اهدای خون شدند.

 استقبال متفاوت چینی  ها
 از فصل پاییز با شیرینی!

چینی ها با کنار هم قرار دادن 999قطعه شیرینی 
به استقبال فصل پاییز رفتند.

 

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره 
کل هواشناسی استان:
 امسال بارش ها

 به حد نرمال می رسد
کارشناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان گفت: در سال زراعی 
گذشــته میزان بارش ها ۸۲/۶ میلی متر بود که 
۳۳ درصد نســبت به بلند مدت کاهش داشــته 
است.»زهرا سیدان« با بیان اینکه بیشترین بارش 
استان در شهرســتان فریدونشهر به میزان ۳۳۵ 
میلی متر بود که نسبت به میانگین بلند مدت 4۲ 
درصد کاهش داشته است، افزود: کمترین میزان 
بارش هم در خور و بیابانک با ۵۳ میلی متر بارش 
بوده که نســبت به بلند مدت ۲9 درصد کاهش 
داشته است.وی افزود: در دیگر نقاط استان هم 
شــاهد کاهش بارندگی بودیم که نسبت به سال 
قبل پنج درصد و نسبت به میانگین بلند مدت ۲۵ 
درصد کاهش داشته است. سیدان  افزود:در سال 
زراعی جدید ناپایداری ها زودتر آغاز می شود و 
پاییز امسال بارش ها به حد نرمال خواهد رسید و 

خشکسالی سال گذشته را نخواهیم داشت.

با توجه به شــرایط و مقتضیات زمانی بعد از جنگ 
تحمیلی، کنترل جمعیت از سال ۶۸ شروع و نرخ 
رشد جمعیت باالی سه درصد گزارش شد در حالی 
که امروز این آمار زیر یک درصد اعالم شده است. 
این ناهمگونی بین دهه های ۶۰ و ۷۰ باعث شد که 
افراد به ناچار تن بــه ازدواج های نامتعارف بدهند. 
به منظور بررسی بیشتر موضوع به سراغ  »محمد 
ناجی«، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی 
اســتان رفتیم تا موضوع مورد تحلیل بیشــتری 

قرار گیرد.
 تناسب سنی در هم کفو بودن زوجین چقدر 

نقش دارد؟
یکی از مؤلفه ها برای انتخاب همسر، تناسب سنی 
زوجین است زیرا »سن« با ویژگی هایی همچون 
میزان پختگی، میــزان تجربه ، میــزان تجزیه و 
تحلیل وقایع و پدیده ها ارتباط دارد؛ بنابراین یکی 
از معیارها برای هم کفو بودن زوجین، تناسب سنی 
است. در حال حاضر تناسب ســنی از نظر آمار در 
اســتان اصفهان، به صورت یک هنجار اجتماعی  
بین زن و مرد با فاصله سنی ۵ سال ایجاد شده  است 
برای مثال به طور متوسط آقایانی که  برای ازدواج  
اقدام می کنند  دارای سن ۳۰  سال و خانم ها ۲۵ 
ســال دارند؛ یعنی به طور میانگین زن و شوهرها  
باید ۵ سال تفاوت سنی داشته  باشند و آقا ۵ سال 
بزرگ تر از خانم باشد ولی  بعضی مواقع این هنجار 
و موازنه به هم می خورد، مثال  اگرخانم بزرگ تر از 
آقا باشد، نمی توانیم بگوییم لزوما وقتی شرط هم 
کفو بودن نقد می شود بقیه شرایط کفویت از بین 
می رود؛ البته شاید زوجینی پیدا شوند که تفاوت 
ســنی آنان مخالف آنچه که عرف است باشد ولی 

زندگی سعادتمند و خوشبختی دارند. 
ممکن اســت تجانس هایی وجود داشته باشد که 
بتواند این عدم تجانس سنی را تحت الشعاع خود 
قرار دهد  و اثــرات آن را از بین ببــرد، برای مثال 
اگر زن و شــوهر از نظر اعتقادات مذهبی تناسب و 

کفویت داشته باشند، تفاوت سنی نمی تواند تاثیر 
گذار باشد. 

 چه عواملی باعــث ازدواج زوجین با تفاوت 
سنی زیاد می شود؟ 

گاهی در خانواده هایی که از نظرثبات و استحکام 
دستخوش نابسامانی هایی مثل اعتیاد پدر، طالق 
والدین، مســائل اقتصادی و... هستند، ازدواج زود 
هنگام دختران با مردانی پولدار که ســن پدرشان 
را دارند، رخ می دهــد. دختر با این تصور که از یک 
منجالب نجات یافته و توانسته خود را رها کند به 
خانه بخت می رود؛ دریغ از اینکه یک شــتابزدگی 
باعث ســخت تر شــدن زندگی او در دوران تاهل 
خواهد شد. زیرا طرف مقابل را همچون پدری می 
داند که باید  کمبود مهر پدری را  برایش جبران کند 
ولی بر عکس طرف مقابل به چشم شریک زندگی 

از او انتظار دارد. 
همچنین پسر جوانی که برای رسیدن به خواسته 
های اقتصادی و زندگی مرفه به خانمی که  دارای 
تمکن مالی است و جای مادر او را دارد، دل بسته می 
شود به امید اینکه همچون مادری مهربان حمایتش 
کند در حالی که  با وارد شدن به زندگی مشترک، 

طرف مقابل انتظــار همســربودن را از او دارد. در 
نتیجه، این زندگی دچار تالطم خواهد شد و هر دو 

به جدایی رضایت می دهند.
ازدواج با فاصله ســنی زیاد یا مجرد ماندن؟ 

کدام را توصیه می کنید؟ 
 در ازدواج هــای زود هنگام و دیر هنــگام  ما این 
تناسب سنی را بیشتر مشــاهده می کنیم، یعنی 
فراوانی فاصله  ســنی زیاد در ازدواج هایی که یکی 
از طرفین میزان سن کم و یا میزان سن خیلی باال  
داشته باشد. مثال خانمی در دهه چهارم زندگی به 
ناچار تن به ازدواج با اختالف سنی زیاد می دهد که 
از نظر روانشناختی اگر خیلی نخواهیم آرمان گرایی 
کنیم ازدواج در این رده سنی با فردی با فاصله سنی 
زیاد، بهتر از مجرد ماندن اســت، یعنی اگر کسی 
قرار باشــد مجرد بماند بین مجرد ماندن و انتخاب 
همسری با تفاوت سنی زیاد، مورد دوم اولویت دارد 
زیرا نسبت به مجرد بودن عارضه اش کمتر است و 
سعادت و خوشــبختی افراد به رغم اینکه آرمانی 
)تفاوت سنی بین ۳ تا ۵ سال( نیست ولی نزدیک تر 

خواهد بود.
  تداوم زندگی در ازدواج هایی با اختالف سنی 

زیاد به چه صورت است؟
 در ازدواج های متعارف، مرد با تفاوت سنی ۳ الی 
۵ سال از زن بزرگ تر است ولی در بحث  ازدواج   با 
اختالف ســنی زیاد نباید تفاوت فراتر از ۱۱ سال 
باشد در غیر این صورت  تنش ها  و ناسازگاری ها در 

زندگی زناشویی ایجاد می شود.  
وقتی ســن افراد باال می رود به یقین اثرات سنی 
کمتر می شــود ضمن اینکه مردان آســیب پذیر 
تر از زنان هســتند زیرا مردی که از  همســر خود 
با اختالف ســنی  بین ۱۵ الی ۲۰ ســال  بزرگ تر 
است، فقط ۱۰ سال نمود دارد ولی مرد جوانی که 
ازهمسرخود با اختالف ســنی ۲۰ سال کوچک تر 
است، ۲۵ سال نمود می کند زیرا دختران نسبت به 
پسران سازگاری بیشتری با مردان بزرگ تر از خود 
 دارند و تداوم زندگی در این زوج به نســبت بیشتر

 است.
وضعیت ازدواج هایی با اختالف سنی زیاد در 

اصفهان چگونه است؟
آمار دقیقی در این باره اعالم نشــده ولی آنچه که 
مشهود است اینکه خوشــبختانه اکثر ازدواج های 
صورت گرفته در اصفهان متعارف و با فاصله سنی 

بین سه الی ۵ سال است.
مهم ترین معیار برای انتخاب همسر چیست؟ 
 تناسب فرهنگی، مذهبی و اقتصادی،  زیرا اعتقادات 
مذهبی یکی از زیــر مجموعه های مؤلفه  فرهنگی 
است پس افراد برای حفظ و تداوم یک زندگی الزم 
است در انتخاب همسر، جمع این مؤلفه ها را برای 

تصمیم گیری خود در نظر بگیرند.
توصیه شما در مورد  ازدواج مجردان جوان و 

بزرگسال چیست؟
 افراد با هم کفوشــان ازدواج کننــد ولی در برخی 
شرایط خاص یک ازدواج  راهبردی انجام می دهند، 
یعنی ازدواج وســیله ای  برای رســیدن به اهداف 
دیگرمی شــود. البته یادآور می شــوم کــه افراد 
بزرگســال برای ازدواج بهتر اســت باطرف مقابل 
حداکثر ۱۱ سال تفاوت سنی داشته باشند نه بیشتر 

زیرا درک متقابل سخت تر می شود.

ازدواج با اختالف سنی زیاد بهتر از مجرد ماندن است
   معاون امور اجتماعی بهزیستی استان در گفت و گو با »زاینده رود« توصیه کرد:  

آب و هوا
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آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 248249 شعبه 34 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )148 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/56  شماره درخواست: 9710460365300068 شماره پرونده: 9709980365300384 
شــماره بایگانی شــعبه: 970446  نظر به اینکه آقای روزبه حق دوســت ســیچانی  به 
اتهام کالهبرداری به میزان ســی و سه میلیون ریال، حسب شــکایت یوسف تودشکی 
قهجاورستانی فرزند مصطفی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 970446 د 34 تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
34 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
 صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
 م الف: 248250 شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) 

مجتمع 2( )136 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/58  شماره درخواست: 9710460365300070 شماره پرونده: 9609980365301294 
شماره بایگانی شــعبه: 961346 نظر به اینکه آقای هاشــم صفری فرزند کاظم  به اتهام 
کالهبرداری به میزان یک میلیون تومان،  حسب شکایت سعید فکوری سنگاچین فرزند 
رسول از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 961346 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 248252 شعبه 34 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )134 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
7/59  شماره درخواست: 9710460365300071 شماره پرونده: 9709980365300812 
شماره بایگانی شعبه: 970904 نظر به اینکه آقای علیرضا ضیائی نجف آبادی فرزند محمود  
به اتهام توهین و تهدید،  حسب شکایت فیض علی درخشان فرزند حسینعلی از طرف این 
دادســرا در پرونده کالسه 970904 د 34 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 248255 شعبه 34 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 2( )133 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/61  شماره درخواست: 9710460362700024 شماره پرونده: 9609980362701559 
شماره بایگانی شعبه: 961608 نظر به اینکه در پرونده کالســه 961608 د 8 آقای اکبر 
بیات مهر فرزند حسن دایر بر سرقت موبایل در این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ 
احضاریه نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بنابراین بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 8 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان جی جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
بعمل خواهد آمد.  م الف: 247765 شــعبه 8 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان) مجتمع 5( )132 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/62  شماره درخواست: 9710460362700023 شماره پرونده: 9609980362701683 
شماره بایگانی شعبه: 961735 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961735 د 8 آقای سامان 
علی خانی فرزند بهرام  دایر بر سرقت در این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محــل اقامت وی ممکن نگردیده 
بنابراین بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب مجتمع شــماره 5 اصفهان واقع در خیابان جی جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل 
خواهد آمد.  م الف: 247767 شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان) مجتمع 5( )131 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/63  شماره درخواست: 9710460362700025 شماره پرونده: 9609980362700597 
شماره بایگانی شعبه: 960616  نظر به اینکه در پرونده کالسه 970565 د 8 آقای مهران 
امینی زازرانی فرزند سعادت دایر بر ســرقت تلفن همراه در این دادیاری تحت تعقیب می 
باشد و ابالغ احضاریه نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت 
وی ممکن نگردیده بنابراین بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 8 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان جی جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی بعمل خواهد آمد.  م الف: 247768 شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان) مجتمع 5( )133 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/64  شماره درخواست: 9710460359900015 شماره پرونده: 9609980359901505 
شماره بایگانی شــعبه: 961583  در پرونده کالسه 961583 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای میثم حق شناس فرزند حسین علیه درویش بامری دایر بر 
انتقال گرفتن مال غیر مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حســب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرای تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 247855 شــعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
7/65  شماره درخواست: 9710460359900013 شماره پرونده: 9709980359900507 
شماره بایگانی شــعبه: 970523  در پرونده کالسه 970523 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای عباس حسن پور علیه علیرضا پیشداد فرزند عبدالرحیم دایر 
بر کالهبرداری مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردید در صورت عدم حضور دادســرای تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود.  م الف: 247857 شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )124 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/66  شماره درخواست: 9710460359900014 شماره پرونده: 9509986922500047 
شماره بایگانی شــعبه: 960939  در پرونده کالسه 960939 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای علی موسوی رکعتی علیه محمد غلوم عباس حسن و بسعاد 
صالحیان فرزند اسحق دایر بر کالهبرداری و غیره مطرح نموده که جهت رسیدگی به این 
شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین 
دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردید در صورت عدم 
حضور دادسرای تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 247859 شعبه 20 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )131 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/60  شماره درخواست: 9710460364600013 شماره پرونده: 9609980364600298 
شماره بایگانی شعبه: 960307  بدینوسیله اعالم فاطمه رحیمی فرزند علی به اتهام توهین 
مجهول المکان به این دادیاری به شماره 960307 د 27 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رســیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرســی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور در این شعبه اتخاذ تضمیم 
خواهد نمود. )آدرس: اصفهان بلوار آتشــگاه روبروی پمپ بنزین بهار نبش کوچه برلیان 
ســاختمان برلیان(  م الف: 248256 شــعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )مجتمع 2( )114 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/68  شماره درخواست: 9710460362000014 شماره پرونده: 9709980362000657 
شماره بایگانی شعبه: 970675  نظر به اینکه آقای سعید توکلی دهقی فرزند احمدرضا به 
اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت سجاد توکلی تویسرکانی فرزند بهرام از طرف این 
دادسرا در پرونده کالســه 970675 د 1 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
مجهول المکان بودن امکان پذیر نبوده است بدین وسیله در جهت اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا متهم ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
رسیدگی به اتهام مذکور حاضر گردند.در صورت عدم حضور در مهلت مقرر وفق مقررات 
قانونی اتخاذ تصمیم می گردد.  )آدرس: اصفهان ابتدای خیابان اشرفی اصفهانی)کهندژ(  
م الف: 248214 شــعبه 1 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 4( )134 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/69  شماره درخواست: 9710460362000015 شماره پرونده: 9709980362000658 
شــماره بایگانی شــعبه: 970676  نظر به اینکه آقای کیوان خلج فرزنــد مجید به اتهام 
کالهبرداری، تدلیس در ازدواج، غصب عنوان دولتی موضوع شــکایت فروغ بیات فرزند 
حفیظ ا...  از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 970676 د 1 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واســطه مجهول المکان بودن امکان پذیر نبوده است بدین وسیله در جهت 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار درج 
تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان جهت رســیدگی به اتهام مذکور حاضر گردند.در صورت عدم حضور در 

مهلت مقرر وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می گردد.  )آدرس: اصفهان ابتدای خیابان 
اشرفی اصفهانی)کهندژ(  م الف: 248213 شعبه 1 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )مجتمع 4( )135 کلمه، 1 کادر(

تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی قرآن و عترت دلباختگان 
حضرت مهدی عج درتاریخ 1397/06/19 به شماره ثبت 

5559 به شناسه ملی 14007829753 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد.  موضوع :عبارت اســت از:برگــزاری دوره های آموزش 
عمومی قرآن کریم برای آحاد جامعه . برگزاری نشســت ها، محافل و جشنواره 
های قرآنی. ) با اخذ مجوز الزم( برگزاری جلسات سبک زندگی ایرانی اسالمی 
برگزاری همایش فعاالن قرآنی ) با اخذ مجــوز الزم(* تبصره 1: کلیه اقدامات 
مؤسسه خاصه فعالیت های مندرج در این ماده باید در چارچوب تدابیر مقام معظم 
رهبری مدظله العالی و قوانین و مقررات موضوعه کشور و هماهنگ با سیاستها، 
برنامه ها و ضوابط هیأت رســیدگی به امور موسســات فرهنگی قرآن و عترت 
انجام پذیرد. تبصره 2: در صورتیکه انجام هر یک از فعالیت های مذکور مطابق 
مقررات قانونی مســتلزم اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح باشد مؤسسه نسبت 
به اخذ مجوزهای الزم اقدام می نماید. شــماره مجوز 97021132 تاریخ مجوز 
1397/04/03 مرجع صادرکننده مدت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-

محله الله شمالی-کوچه نگارســتان 4.1-کوچه پروین55-پالک 74-طبقه 
همکف- کدپســتی 8197979887 اولین مدیران : آقای علی اکبر عسگری به 
شماره ملی 1159545723 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای 
محسن شفیعی به شماره ملی 1293307769 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 
سال آقای احمدرضا مرادی کدملی6219897145 به سمت منشی هیات مدیره 
آقای محمود اشرفی به شماره ملی 6219898370 و به سمت عضو علی البدل 
به مدت 3 سال خانم گلبهار اشرفی به شــماره ملی 6219941411 و به سمت 
عضو علی البدل به مدت 3 سال بازرســین : حیدر عباسی چم چنگی به کدملی 
4623140520 به سمت بازرس اصلی و ایمان شرفی به کدملی1271303000 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.کلیه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای علی 
اکبر عسگری به اتفاق محسن شــفیعی مدیر عامل و مهر مؤسسه دارای اعتبار 
اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد 
بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره 9702/1132 د 
مورخ 1397/4/3 دبیرخانه رسیدگی به امور قرانی اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )247906(

آگهی تغییرات شرکت صنایع ترمه بافان پارس کوروش با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 1573 و شناسه ملی 14000178218

 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/17 حامد موسوی نیا به شماره 
ملی1281909841 بســمت رئیس هیــات مدیره - اصغر موســوی نیا به شــماره 
ملی1282759485 بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد ات شــرکت با امضاء مدیرعامل و ریس هیات 
مدیره و شریک خانم نفیسه موســوی نیا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری فالورجان )248290(
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احتمال دائمی شدن قرارداد 
هافبک رئال مادرید با چلسی

احتمال دائمی شــدن قرارداد هافبک قرضی 
»رئــال مادریــد« با 
باشــگاه »چلسی« 

وجود دارد.
کواچیچ«  »متئو 
در تابستان گذشته 
با عقد قراردادی به 
صــورت قرضــی از 
رئال مادرید راهی تیم چلســی شد؛ اما به نظر 
می رسد او دیگر قصد ندارد به مادرید برگردد.

کواچیــچ در گفت وگو با یکی از رســانه های 
انگلیسی در مورد حضورش در چلسی گفت: از 
اینکه در چلسی هستم بسیار خوشحالم؛ ما در 

این باشگاه همه چیز داریم.
وی افزود: لندن شهر شــگفت انگیزی است و 
از اینکه به این جا نقل مکان کردم، احســاس 
رضایــت می کنم. در باشــگاه چلســی همه 
چیز خوب اســت از امکانات تا هواداران همه 
چیز برای بازیکنــان فراهم اســت. می توانم 
 ســال ها در این تیم بازی کنم، چون در اینجا 

خوشحالم.

»نیمار« تسلیم توخل شد
توخــل«  »تومــاس 
چنــد روز پیــش 
تاکید کــرده بود 
کــه می خواهــد 
»نیمار«  پســت 
را تغییر دهــد و از 
او به عنــوان هافبک 
بازی ســاز یا بال کناری بهره گیرد. این تغییر 
پســت نه تنها موجب ناراحتی ستاره برزیلی 
»پاری ســن ژرمن« نشده اســت،  بلکه از آن 
استقبال هم کرد. این در حالی است که رسانه ها 
از ناراحتی او به خاطر این تغییر پست سخن به 
میان آوردند. »نیمــار« در این باره، گفت: این 
یک واقعیت است که من دوست ندارم پستم را 
در زمین تعیین کنم و اصال هم از تغییر پست 
خود در پاری  سن  ژرمن ناراحت نیستم. او ادامه  
داد: ســرمربی تیم تصمیم نهایی را می گیرد. 
توماس توخل، مربی جوان و با دانشی است؛ او 
به تفکرات خود ایمان دارد و من حاضر هستم 
 که در هر پستی که این مربی می گوید به میدان

 بروم. 

 ستاره کره ای تاتنهام 
به بایرن مونیخ نمی رود

»ســون« بــا اینکه در 
بــازی  آخریــن 
»تاتنهام« مقابل 
»برایتون« موفق 
به گلزنی نشــد، 
امــا در پیــروزی 
یــاران »پوچتینــو« 
نقش مهمی بازی کرد. این ســتاره  کره ای در 
سال های اخیر یکی از بهترین بازیکنان تاتنهام 
بوده اســت. طی روزهای اخیر، رســانه های 
آلمانــی گزارش های متعــددی درباره  تالش 
»بایرن مونیخ« برای جذب سون در نخستین 
فرصت منتشــر کرده بودند، ولــی تاتنهام که 
در فصــل جاری عــزم خود را برای رســیدن 
به جام، جزم کرده اســت، قصد ندارد ســون 
26ســاله را از دســت بدهد. خود ســون هم 
اعالم کرد که از بازی در تاتنهام راضی اســت 
و درحال حاضر تمام توجه خود را به موفقیت 
این باشگاه معطوف کرده است.این گفته های 
»سون« برای تاتنهام خبر خیلی خوبی است؛ 
چراکــه تاتنهامی ها در شــرایط فعلی به هیچ 
 وجه قصد از دســت دادن ســتاره های خود را 

ندارند. 
 »دونادونی« 

در آستانه  سرمربیگری ژاپن
»آکیرا نیشینو«،  ژاپن را 
به مرحله  یک هشتم 
نهایی جام جهانی 
روسیه رســاند و 
بعد از جام جهانی، 
از ســمت خــود 
کناره گیــری کــرد 
تــا »هاجیمه موریاســو«ی 
 ژاپنی جانشــین او شــود. اما حاال به گزارش

»گازته دلو اســپورت« و ســایر رســانه های 
ایتالیایی، ژاپنی ها قصــد دارند »دونادونی« را 
به عنوان ســرمربی تیم ملی خود اعالم کنند 
و مذاکرات بین او و فدراســیون فوتبال ژاپن 
در »توکیو« در جریان اســت. دونادونی بعد از 
»آلبرتو زاکرونی« دومین ســرمربی ایتالیایی 

تیم ملی ژاپن خواهد بود.

نقشجهان
مجهزبهفیبرنوریشد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»ســعید عزت اللهی« که با قــراردادی قرضی از »روســتوف« 
راهــی باشــگاه مطــرح »ردینگ« شــد، عکســی از شــماره 
پیراهــن جدیــدش را در تیــم ردینگ به اشــتراک گذاشــته 
کــه نشــان می دهــد هافبــک فیکــس تیم ملــی ایــران در 
 ایــن باشــگاه انگلیســی، شــماره ۳2 را بــه تــن خواهــد

 کرد.

شماره پیراهن عجیب عزت اللهی در انگلیس

در ادامه رقابت های این فصل لیگ برتر فوتبال اسلواکی، تیم های 32
»اسپارتاک« و »دوناجسکا« به مصاف هم رفتند. »علی قربانی« 
در این بازی از ابتدا بازی کرد و موفق شــد هر دو گل تیمش را به 
ثمر برساند. این نخستین حضور قربانی به صورت ثابت در ترکیب 

اسپارتاک بود که وی موفق شد درخشش خوبی داشته باشد.

درخشش مهاجم اخراجی استقالل برای اسپارتاک
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 با حضور معاون امور دولت، مجلس 
و استان های وزارتخانه؛

 نقش جهان
 مجهز به فیبر نوری شد

ورزشگاه »نقش جهان« به نخســتین ورزشگاه 
کشور تبدیل شــد که دارای بســتر فیبر نوری 
است. در همین راستا قرار بود این پروژه با حضور 
 خود وزیر ارتباطات افتتاح شــود کــه با حضور
»سیدحســین دهدشــتی« معاون امور دولت، 
مجلــس و اســتان های وزارتخانه افتتاح شــد. 
دهدشتی در این باره اظهار کرد: با تفاهم نامه بین 
باشگاه »سپاهان« و »فوالد مبارکه« با وزارتخانه، 
پروژه فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان تکمیل شد 
و تماشاگران و اصحاب رسانه می توانند با سرعت 
بیشــتری اتفاقات را مخابره کنند. وی ادامه داد: 
حوزه صنعت در این ورزشگاه مسئولیت اجتماعی 
و فرهنگی و ورزشــی خود را به خوبی ایفا کرده 
است. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ورزشگاه 
آزادی پس از نقش جهان، مجهــز به فیبر نوری 
خواهد شــد و این تازه آغاز راه است و برای سایر 

ورزشگاه های کشور نیز چنین برنامه ای داریم.

»فغانی« داور دربی شد
 کمیته داوران، اسامی داوران بازی های هفته هشتم 
لیگ برتر باشگاه های کشــور را اعالم کرد. بر این 
اســاس »علیرضا فغانی« قضاوت مسابقه تیم های 
فوتبال »اســتقالل« و »پرســپولیس« را در روز 
پنجشنبه پنجم مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه 
آزادی بر عهده خواهد داشت. »محمدرضامنصوری« 
و »رحیم شاهین« کمک های اول و دوم فغانی در 
این بازی خواهند بود. »سیدرضا مهدوی« به عنوان 
داور چهارم و »مهدی عالیقدر« کمک داور ذخیره 
انتخاب شده اند. »حسین عسکری« ناظر داوری و 
»فریدون اصفهانیان« ناظر ویژه داوری این دیدار 

هستند.

در حاشیه

شوک به وزنه برداری؛ 
 علی حسینی هم 

دررقابت های جهانی غایب است!
در شرایطی که نزدیک به یک ماه تا آغاز رقابت های 
جهانــی 2۰۱۸ »وزنه بــرداری« بــه میزبانــی 
»ترکمنستان« باقی مانده، به نظر می رسد تیم ملی 
ایران، وضعیت خوبی از نظــر نفرات باقی مانده در 
اردو ندارد. در حالی که طی روزهای اخیر شایعاتی 
پیرامــون مصدومیت »علی حســینی« به گوش 
می رسید، باالخره سرمربی تیم ملی به طوررسمی 
اعالم کرده که او در مسابقات جهانی حاضر نخواهد 
بود. »محمدحســین برخواه« درخصوص شرایط 
تیم ملی بزرگساالن اظهار داشت: بعد از بازی های 
آســیایی، تمرینات ملی پوشــان بزرگسال برای 
آمادگی هر چه بشــتر جهت حضور در مســابقات 
جهانی ترکمنســتان از ۱6 شــهریورماه در کمپ 
تیم های ملی آغاز شد. بعضی از نفرات، ناخواسته از 
تیم جدا شدند، »بهداد سلیمی« خداحافظی کرد و 
»کیانوش رستمی« از ترکیب تیم کنار گذاشته شد. 
همچنین »ایوب موسوی« و »علی میری« به دلیل 
مصدویت در اردوی این مرحله حضور پیدا نکردند و 
در نهایت »سعید علی حسینی« هم بعد از چند روز 
که در اردو حضور داشت، اعالم کرد آسیب دیدگی 
دارد به همین دلیل از اردوی تیم ملی جدا شد و در 

مسابقات جهانی حضور نخواهد داشت.

پیشخوان

 بــرد اول مهــر بــا گل 
بچه مدرسه ای

  عکس روز

مالقات پاییزی 
دختران موسسه »مهرورزان معین« وابسته به سازمان بهزیستی در انتهای خیابان الوند، در 
شروع سال تحصیلی جدیدشان، برای ساعتی میزبان »عادل فردوسی پور« بودند. آن ها که 
در این مرکز حرفه و راز مبارزه با سختی ها را می آموزند و هنرمندانه با مشکالتشان می سازند، 
رویاهای  خود را یک به یک مشق می کنند تا روزی شاید شخص خیری به کمکشان بیاید و 
گرهی از مشکالتشان بگشاید. عادل، صبح اول مهر خود را به آن ها اختصاص داد و سعی کرد 
با تمام وجود شادشان کند. او به دیدار یک به یک آنان رفت و شاخه گلی به آن ها هدیه  داد 

و عالیق فوتبالی شان را شنید.

سکوهای ورزشگاه آزادی 
نصف می شود

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان:

بسکتبال اصفهان نماینده ای در لیگ برتر ندارد
 رییس هیئت »بسکتبال« اســتان، وضعیت بســکتبال اصفهان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: 
خوشبختانه با تالش های صورت گرفته، هیئت بسکتبال استان اصفهان دومین هیئت برتر کشور است و 
دلیل این موفقیت، تالش هایی است که در حوزه تیم های پایه انجام گرفته است؛ اما متاسفانه در لیگ برتر 

کشور نماینده ای نداریم و در تالش هستیم، یک تیم دسته یک خوب تشکیل بدهیم.
»جواد داوری« با تاکید بر اهمیت توجه به ورزش پایه ادامه داد: غالب تالش و تمرکز خود را در تیم های 
پایه به کار گرفته ایم و امیدواریم آینده روشنی را برای بسکتبال استان رقم بزنیم و صالبت گذشته استان را 
بازگردانیم. رییس هیئت بسکتبال استان، ظرفیت موجود در استان را مناسب دانست و گفت: خوشبختانه 
گرایش نوجوانان به »بسکتبال« خوب است و با هدفگذاری هایی که در هیئت تعیین کردیم، در تالش 
هستیم در آینده، بسکتبال را به ورزش اول استان تبدیل کنیم. این کار بسیار دشوار، اما ممکن است و 
امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در آن موفق باشیم. وی پیرامون پخش زنده مسابقات بسکتبال 
افزود: بسکتبال ورزشی نیست که درآمدزایی چندانی داشته باشد؛ ولی اگر موفق شویم و نماینده ای در 
لیگ دسته یک داشته باشیم، حتما تعامالتی برای پخش زنده این مســابقات با صدا و سیمای استان 
خواهیم داشت. داوری مشکالت مالی را اصلی ترین معضل هیئت های ورزشی دانست و گفت: چالشی که 
نه فقط هیئت بسکتبال بلکه همه هیئت های ورزشی با آن دست به گریبان هستند،  مشکالت مالی است.

وی پیرامون خصوصی سازی تیم ها و واگذاری آن ها به باشــگاه های خصوصی بیان کرد: در این زمینه 
تالش هایی صورت گرفته که نتایج خوبی نیز داشته است و شرکت های خصوصی در این زمینه شروع به 
فعالیت کرده اند؛ اما مشکلی که وجود دارد این است که سرمایه گذاری در بسکتبال با توجه به هزینه هایی 

که وجود دارد، برای اسپانسر درآمدزایی ندارد و این موضوع حامیان و سرمایه گذاران را دلسرد می کند.

 مردن به وقت شهریورماه!

تعویض »برانکو« طالیی بود

احسان دوباره در لیگ برتر ایران به میدان رفت؛
حاج صفی و پایان 507 روز دوری از وطن

»احسان حاج صفی« را می توان یکی از ســتاره های فوتبال 
ایران طی یک دهه گذشته دانست؛ بازیکنی که طی سال های 
قبل در هر تیمی حضور داشته، توانسته است جزو بهترین ها 
باشــد و در تیم ملی نیز به مهره ای کارآمد تبدیل شود. او به 
واسطه ثبات در عملکرد خود، حاال بعد از »مسعود شجاعی« 
و »اشکان دژاگه«، کاپیتان سوم تیم ملی محسوب می شود و 
قطعا در آینده ای نزدیک، به عنوان کاپیتان اول فوتبال ایران 
نامش مطرح خواهد شد. حاج صفی روز یکشنبه بعد از حدود 
یک فصل دوری از لیــگ برتر ایران، برگشــت و بار دیگر در 
داخل کشور بازی کرد. او در تیرماه سال گذشته درحالی که 

همه منتظر بودند در لیگ هفدهم پیراهن »سپاهان« را برتن 
کند، ترجیح داد در ســال منتهی به جام جهانی، فوتبالش را 
در اروپا ادامه دهد و در این راه »پانیونیوس« یونان را برگزید. 
حاج صفی پارسال ضمن خداحافظی از تیم پرمهره »سپاهان« 
به اروپا رفت و در دو تیم پانیونیــوس و »المپیاکوس« یونان 
توپ زد و در جام جهانی نیز پیراهن تیم ملی ایران را پوشید.در 
بازگشت از »روسیه«، حاج صفی درحالی که بازهم عالقه مند 
بود در اروپا بازی کنــد، اما بعد از کــش و قوس های فراوان 
سرانجام سر از »تراکتورســازی« درآورد و با این تیم قرارداد 

بست تا به کهکشانی تر شدن سرخ های تبریز کمک کند.
از این رو این ســتاره ملی پوش بعد از عقد قرارداد با تراکتور 
بالفاصله به اردوی تیم ملی رفت و در بازگشــت به تمرینات 
تراکتور، به دلیل زمان کم تا نخستین مسابقه در جام حذفی، 

فرصتی برای بازی کردن پیدا نکرد. در نهایت احسان 
مقابل »پدیده« مشهد، نخستین بازی خود را با 

پیراهن تراکتورســازی انجام داد تا در تاریخ 
اول مهرماه 97 بازگشت رسمی به لیگ 

برتر ایران داشته باشد.
بر این اســاس حاج صفی از تاریخ 

۱4 اردیبهشــت 96 که در هفته سی ام لیگ 
شانزدهم مقابل اســتقالل در ورزشگاه 

آزادی پیراهن سپاهان را برتن کرد تا 
اول مهرماه 97 که با پیراهن تراکتور 
مقابل پدیده بازی کند، غیبتی 5۰7 

روزه در لیگ برتر ایران داشت و به این 
غیبت پایان داد.

منهای فوتبال

بهکجاچنینشتابان!
   حرکت های خشونت آمیز تماشاگران در سایه بی تدبیری مسئوالن تکرار می شود؛   

پرده پنجم
»فوتبال« در ایران به عنوان یک پدیده مدرن، کمتر از 5۰ سال است که به 
شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اما در این مدت کوتاه جایگاه 
ویژه ای را در پر کردن اوقات فراغت مردم یافته و توانسته به تدریج به عنوان 
ورزش اول کشور بین نوجوانان و جوانان رواج پیدا کند، تا تماشای فوتبال 
بین گروه های مختلف جامعه از جذابیت و اهمیت فراوانی برخوردار شود. 
پس از شکل گیری لیگ برتر، طرفداران غیراستقاللی و غیرپرسپولیسی 
هم ایجاد شده اند تا فوتبال ایران از حالت دو قطبی خارج شود. جایگاه این 
دو تیم در اواســط جدول رده بندی در برخی فصول لیگ در جدول، این 
ادعا را ثابت می کند. ورود فوتبال به ایران به مثابه یک کاالی فرهنگی، همواره با مسائلی مواجه بوده که زمینه شکل گیری و بروز سوءکارکردها را فراهم کرده است. 
به طورخالصه فوتبال ایران به سمت حرفه ای شدن پیش رفته یعنی توپ، لباس، کفش، زمین بازی، شکل بازی، پرداخت قراردادهای کالن به مربیان و بازیکنان تقریبا 
شکل حرفه ای به خود گرفته است؛ اما در مورد نحوه رفتار تماشاگران و طرفداران فوتبال در ورزشگاه ها، هیچ حرکت جدی و قابل مالحظه ای صورت نپذیرفته است. 
به نظر می رسد واژه »فرهنگی« باشگاه های فرهنگی، ورزشی تنها نقش یک ویترین زیبا اما شکننده و شعاری را پیدا کرده است؛ جالب تر آنکه روز به روز هم بر حرکات 
خشونتی تماشاگران افزوده می شود. آنچه قابل تامل  است، تکرار، بی تدبیری و استیصال مسئوالن است که سبب شده این مسائل عالج واقعی نشوند و از حاشیه به 
متن فوتبال وارد شوند و ورزشگاه ها را از حالت امن خارج کنند و کار به جایی برسد که به جای فحاشی های تماشاگران به تیم رقیب، پای مسائل سیاسی و قومیتی 

به ورزشگاه ها باز شود؛ موضوعی که اگر فکری به حال آن صورت نگیرد، خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

پرده اول
 تیم »پرســپولیس« در جریان رقابت های 
فصل جدیــد لیگ برتــر، هفتــه دوم در 
ورزشــگاه آزادی میزبــان تیــم »فوالد« 

خوزستان است. 
در دقایقی از بازی، ســکوهای ورزشــگاه 
ملتهب می شود و هواداران پرسپولیس در 
تهران به سمت تماشاگرانی که از اهواز به 
پایتخت آمده اند، سنگ پرتاب می کنند و 

شعارهای قومیتی سر می دهند!
 اما کار به همین جا پایــان نمی یابد، بعد از 
پایان بازی، فیلمی منتســب به هواداران 
پرســپولیس در بازی فوالد در کانال ها و 
صفحات مجازی منتشر می شود که حاوی 
شعارهای زشت علیه هم وطنان عرب زبان 
اســت؛ فیلمی که البته خیلی زود تکذیب 
می شــود ولی اثراتش درهفته بعد خود را 

نشان می دهد.

پرده دوم
در هفته سوم رقابت های لیگ برتر، تیم »پرسپولیس« که فاتح دیدار با »فوالد«خوزستان است، این هفته 
در »اهواز« باید مقابل استقالل خوزســتان قرار بگیرد. بازی شرایط عادی ندارد، درگیری در ورزشگاه 
غدیر و سر و صورت های خونین، بیشــتر از خوِد بازی توجه را جلب می کند؛ صداوسیما هم نمی تواند 
اتفاقات تلخ ورزشــگاه غدیر خوزســتان را الپوشــانی کند. در این بازی جدا از پرتاب سنگ به سمت 
بازیکنان، گروهی از هواداران خوزستانی، شــعارهایی قومیتی سر می دهند؛ فضای ورزشگاه اعتراضی 
است؛ اعتراض هایی که حتی پس از بازی تداوم می یابد.»اســتقالل« تهران هم در این هفته در آزادی 
مقابل تراکتور قرار گرفته و شرایط ورزشگاه به سمت سردادن شــعارهای قومیتی کشیده شده است. 
از  بازی، تنها خشونت و درگیری در کنار نزاع قومیتی بین هواداران تبریزی و تماشاگران استقاللی به 

چشم می آید.

پرده سوم
در رقابت های جام حذفی و در جریان دیدار دو تیم 
»خونه به خونه« و »شاهین« شــهرداری بوشهر، 
تماشاگری در ورزشگاه عریان می شود تا سرمربی 
تیم  شاهین شهرداری بوشهر را تحقیر کند؛ حرکت 
زشــتی که با گفتن اینکه حالت تماشاگر طبیعی 
نبوده، تــالش در جمع کردن ماجرا می شــود؛ اما 
دوباره در دیدار دیگری از ایــن رقابت ها این رفتار 
شنیع از سوی برخی تماشاگران تکرار می شود. به 
جز فحاشــی، کتک کاری و سنگ پرانی، در جریان 
بازی »سیپدرود« رشت و »نساجی« مازندران، در 
پایان مسابقه نیز هواداران  عریان سپیدرود رشت 

در خیابان های انزلی راهپیمایی می کنند.

پرده چهارم
درهفته هفتم رقابت هــای لیگ برتر، تیم 
»صنعــت نفــت« در آبادان میزبــان تیم 

»پیکان« است. 
باز هم ســنگ پرانی و ســر و صورت های 
خونیــن، بر متن بــازی غلبــه دارد و کار 
به جایی می رســد که یکی از سنگ ها به 
زیرچشــم کمک داور برخــورد می کند و 
در حالــی که بــازی بــه دقایــق پایانی 
 می رســد، داور بــازی را نیمه تمــام رها 

می کند.

سمیه مصور
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پلیس پسماند در اصفهان  فعال است
با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

رییس اداره خدمات  شهری شهرداری:
 پلیس پسماند در اصفهان

 فعال است
رییس اداره خدمات شــهری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: پلیس پسماند، افرادی با فرم مشخص 
و کارت شناسایی هستند و چنان چه شهروندان 
پسماندهای خود را خارج از نوبت بیرون از منزل 
قرار دهند، با آنان برخــورد قانونی خواهند کرد.

غالمرضا ساکتی تاکید کرد: شهروندان باید توجه 
داشته باشند که پسماندهای خانگی طبق جدول 
زمان بندی در مناطق ۱۵ گانه به صورت یک شب 
در میان جمع آوری می شود.رییس اداره خدمات 
شهری شهرداری اصفهان گفت: پلیس پسماند، 
پسماندهای خارج از نوبت را از موارد داخل کیسه 
به راحتی شناســایی، به درب منزل افراد خاطی 
مراجعه و اقدامات توجیهی و فرهنگ سازی را انجام 
می دهد.وی افزود: چنان چه شــهروندان خاطی 
بر بیرون قراردادن پســماندهای خانگی خارج از 
نوبت اصرار داشته باشند، توسط ماموران پرونده 
قضائی تشــکیل می شود و ســیر مراحل قانونی 

صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه:

۳۰ درصد مسافران اتوبوس های 
شهر دانش آموز و دانشجو هستند

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه گفت: روزانه بیــش از ۲۰۰ هزار نفر از 
دانش آموزان و دانشجویان شهر برای رسیدن به 
مقصد از حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس ها 
استفاده می کنند که این آمار معادل ۳۰ درصد 
مســافران اتوبوســرانی اصفهان است.قدرت 
افتخاری ادامه داد: عالوه بر ۱۰۳ خط اتوبوسرانی 
در کریدورهایی که تراکم مراکز آموزشی وجود 
دارد، سرویس های ویژه دانش آموزی در ساعات 
پیک، سرویس دهی می کنند تا دانش آموزان با 
سهولت بیشــتر و اتالف وقت کمتری به مقصد 
برسند. وی خاطرنشان کرد: در این کریدورها که 
بیشترین مدارس قرار دارد، عالوه بر سرویس های 
رایج، سرویس مخصوص دانش آموزان به ویژه در 
مقاطع راهنمایی و متوســطه صورت می گیرد. 
افتخاری افزود: در آینده نزدیک شــرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان برای دانش آموزانی که توان 
مالی پرداخــت کامل بلیت اتوبــوس را ندارند، 

کارت های تخفیف دار ارائه می کند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات صبح دیروز 
برای حضور در جلسه شــورای اداری استان 
اصفهان در اســتانداری و بازدید و رونمایی از چند محصول 
دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی به اصفهان سفر کرد تا 
در این سفر که دو روز به طول می انجامد در شهرستان های 
خمینی شــهر، فالورجان، نطنز و گلپایگان نیز حضور به هم 

رساند.
»محمدجواد آذری جهرمی« در جلسه شورای اداری استان اصفهان 
اظهار کرد: در شرایطی هستیم که محور وقاحت در دنیا شامل آمریکا 
و رژیم غاصب صهیونیســتی و برخی پیروان آنها، به روشنی سخن از 
براندازی نظام می کنند. وی با اشاره به حمله تروریستی در مراسم رژه 
اهواز افزود: طی روزهای گذشته و پس از اینکه در ماه های اخیر تحریم 
شدید را اعمال و یک جنگ تمام عیار را آغاز کرده اند، از پازل دوم نقشه 
خودشــان پرده برداشــتند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
اثر انگشت آنها کودک کشی اســت. در یمن، ایران و فلسطین اشغالی 
کودک کشی می کنند، این شرارت است اما وقاحت اینجاست که همین 
کشورها از حقوق بشر حرف می زنند. وی با وقیح توصیف کردن دشمنان 
گفت: می خواهند خود را منجی ملت ایران نشان دهند اما در عین حال 
تحریم هم می کنند، اما مردم ایران ذات پلید دشــمن را می شناسند. 
آذری جهرمی تصریح کرد: در آینده دشمنان قطعا پازل های دیگری از 
خود رو می کنند؛ اما باید بدانند این تهدیدات روزی متوجه خودشان 
می شود و مانند گروه های تروریستی به خود آنها برمی گردد. وی با بیان 
اینکه خون شهدای حادثه تروریستی اهواز دامن آنها را خواهد گرفت، 
تاکید کرد: ملت ایران در مقابل این تهدیدات مقاوم تر خواهد شد و آنها 
آرزوی خود برای ایجاد جنگ قومیتی در ایران به گور خواهند برد؛ چرا 
که خون همین شهدا وحدت بخش مردم ماست.آذری جهرمی در ادامه 
با اشاره به اهداف سفرش به اصفهان تشریح کرد: از سال گذشته تاکنون 
با توجه به نیازهای استان اصفهان چندین طرح بزرگ در دستور کار 
وزارت ارتباطات وجود داشت که در نهایت به ثمر نشست.وی توضیح 
داد: اولین طرح ایجاد و راه اندازی 79۰ سایت نسل سوم و ۵9۵ سایت 
نسل چهارم تلفن همراه در اســتان اصفهان بود که با افتتاح این طرح 
همه ۱۰7 شهر اصفهان خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه دریافت 

می کنند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اضافه کرد: طــرح دیگر به منظور 
پایداری بیشتر شبکه ارتباطی استان اصفهان بود که 79 کیلومتر فیبر 
نوری در سطح ارتباطات بین شهری افتتاح می شود؛ همچنین سومین 
طرح، توسعه زیرساخت فیبر نوری شــهری بوده که در بیشتر از ۲7۰ 

نقطه از استان خدمات فیبر نوری قابل واگذاری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: اعتبار مجموع این 
پروژه هایی که در یک سال گذشته اجرا شده و در اصفهان به بهره برداری 
رسیده 4۰۵ میلیارد تومان است.وی با اشاره به صحبت های برخی از 
مدیران استانی در این جلسه اظهار کرد: استان اصفهان صنایع دستی 
فراوانی دارد و اداره پست موظف است خدمات اختصاصی پست ویژه 

صنایع دستی را در اصفهان دایر کند و این خدمات با قیمت مناسب و 
بهترین کیفیت در اختیار هنرمندان اصفهانی قرار بگیرد.آذری جهرمی 
در بخش پایانی سخنانش با اشــاره به ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت گفت: در دولت مصوبه ای داشــتیم که هیچ دستگاه دولتی حق 
ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات را ندارد و باید خدمات برون سپاری شود.

حل مشکالت اصفهان با حوزه ict  محقق می شود
استاندار اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: حادثه تروریستی نشان 
از کوچکی و خرد شــدن دشمن است، دشــمنی که از همه ابزارهای 
اقتصادی و سیاســی خودش دم می زند و ملت ایران را تهدید می کند 
و بارها هم پاسخ دندان شــکن ایران را دریافت کرده است، پایین ترین 
حد از کار تروریستی را در خوزســتان انجام داد.محسن مهرعلیزاده 
افزود: دشــمن ناتوان این قدر هم کفایت و عقل نــدارد که حداقل به 
ظاهر این اقدام ناپســند را محکوم کند بلکه آن را تایید هم می کند.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان استانی است که پتانسیل های مختلف 
را دارد، اگر امکانات در اختیار استان قرار بگیرد می تواند منشأ خدمات 
مختلف در سطح ملی باشــد.وی در پایان بیان داشت: اجرای شبکه 
فیبر نوری برای 6۰۰ روســتا، تامین پوشــش همراه اول برای نقاط 
عشایری و تکمیل پوشــش تلفن همراه در نقاط کور روستایی به ویژه 
در مدیریت بحران، از جمله مطالبات استان است.محمدعلی شجاعی، 
معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری اصفهان هم در این 
جلسه اظهار کرد: محور کارهای ما استفاده حداکثری از امکانات بوده 
است.وی با اشاره به اهمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: 
در برنامه ای که در حوزه ict طراحی می کنیم، برنامه ای ســه ساله در 
حال تدوین است تا اصفهان در ســال ۱4۰۰ رتبه اول را داشته باشد.
معاون اســتاندار اصفهان با اشــاره به بحران کم آبی به عنوان یکی از 
 ict چالش های استان گفت: حل مشــکالت و رفع نداشته ها با حوزه
 محقق خواهد شد و هم افزایی در بخش های مختلف در این زمینه انجام

 شده است.
شجاعی ادامه داد: دسترسی اصفهان به حوزه های فناوری اطالعات و 
ارتباطات وضع مناسبی دارد و ۳۵8 نفر در نظام صنفی صنفی استان 
عضو هستند.وی تصریح کرد: مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات از سوی 
نهادهای تخصصی با تکیه بر فناوری اطالعات با هدف افزایش سرعت در 

رفع نیازهای مردمی در اولویت مأموریت ها قرار دارد.
ارزش والیت در گرو فرمان پذیری از دستور خداوند است

امام جمعه اصفهان در جلسه شــورای اداری استان با اشاره به روایتی 
از امام باقر)ع( اظهار کرد: امام)ع( توصیه می کنند به شیعه بودن مان 
مغرور نشویم بلکه باید به دستور خدا عمل کنیم. آیت ا... سید یوسف 

طباطبایی نژاد افزود: ایشان در این حدیث فرموده است که برگه برائت 
از خدا درباره عذاب نداریم و هیچ نســبتی هم با خدا نداریم و حجتی 
هم علیه خدا نداریم؛ بدانیم مقرب خدا نیســتیم مگر به خاطر پیروی 
از خداوند و هر کدام از شــما مطیع خدا باشید و فرمان خدا را بپذیرید 
والیت ما به دردتان می خورد.امام جمعه اصفهان گفت: حضرت ادامه 
می دهد که هر کدام از شما نافرمان خدا باشد، والیت ما نفعی برایش 
ندارد.طباطبایی نژاد در پایان عنوان کرد: طبق این روایت باید بدانیم نزد 
خدا کسی جایگاه درستی دارد که فرمان خدا را انجام دهد و تالش برای 

جلب رضایت الهی را دستور کار قرار دهد.
مردم درخواست ثبت نام فیبر نوری بدهند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت 
مخابرات ایران، بزرگ ترین شــرکت مخابراتی کشــور است.»مجید 
صدری« افزود: در رویکرد جدید این شرکت تالش داریم تا همکاری 
خوبی را با بخش خصوصی داشــته باشیم و ســعی می کنیم در تمام 
استان ها تجهیزاتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.مدیرعامل 

شــرکت مخابرات ایران تصریح کرد: همکاری خوبی را با شرکت های 
دانش بنیان و مراکز علمی شــروع کردیم و اخیرا تالش داریم عالوه بر 
دستگاه های اداری، همه مردم نیز برای درخواست فیبر نوری ثبت نام 
کنند. وی ادامه داد: در این خصوص همکاری جدی شهرداری را برای 
حفاری ها نیاز داریم و امیدواریم شروع کار از اصفهان باشد؛ کارهایی در 
این زمینه انجام شده است و در نقاط مختلف استان این فیبر در اختیار 
قرار گرفته و آمادگی تامین این زیرساخت را در کل استان داریم.مدیر 
عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: باتوجه به تحریم ها تالش کردیم 
ابزار مورد نیاز از تولیدات داخل باشد و شرکت هایی در این زمینه کار 
می کنند؛ همچنین سه همایش برای حمایت از استارت اپ ها تاکنون 
برگزار شده است.وی اضافه کرد: ورزشــگاه نقش جهان به فیبر نوری 
متصل و وای فای آن راه اندازی شد و در 4۰ نقطه از استان برنامه ریزی 
کردیم که این امکان را فراهم کنیم.صــدری در پایان بیان کرد: تعداد 
9۳۵ روستای باالی ۲۰ خانوار داریم که ۳۲۰ روستا فیبر نوری و ۵69 

روستا adsl دارند.

هیچ دستگاه دولتی حق ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات را ندارد 
  وزیر ارتباطات در  جلسه شورای اداری استان اصفهان مطرح کرد:  

اجراييه
7/36 شماره اجراييه:9710426805300309  شماره پرونده:9609986805301493 
شماره بايگاني شعبه:961493  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه  9709976805300395   محكوم عليه حســن حسنوند فرزند عيسي به نشاني 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 980/000 ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهي 120/000 ريال و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/9/30 لغايت اجراي حكم و نيم عشر اجرايي در 
حق محكوم له محمود کاظم اصالني فرزند حياتقلي به نشــاني اصفهان خ کهندژ جوي 
 آباد ايستگاه شيشه بري نگارستان 126، محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از 
آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز کليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني 
يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و کليه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائي ارائه نمايد و اال به درخواســت محكوم له بازداشت 
مي شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم 
عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزيري درجه هفت 
را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به ديگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي 
دين به نحوي که باقيمانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد موجب مجازات تعزيري 
درجه شــش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي 
کفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394(. م الف: 247971 شــعبه 53 حقوقي مجتمع شماره سه شوراي حل اختالف 

اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
مزايده اموال غير منقول 

7/41 اجرای احكام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالســه 970041 ج/5 له 1- عليرضا 2- احمدرضا شهرت همه جمالی 
3- گلنار ســرتياک 4- پروين جمالی و عليه 1- اکبر 2- شهين 3- محمدرضا 4- ناهيد 
همگی جمالی مبنی بر فروش پالک ثبتی 1062 /14874 بخــش 5 اصفهان در تاريخ 
97/8/1 ساعت 11 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 
18 ملكی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملكی طرفين 
و اکنون در تصرف مالكانه تعدادی از مالكين می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. 
طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک 
بازديد و با همراه داشتن 10 درصد بها در روز مزايده بصورت نقد يا چک تضمين شده بانک 
ملی در وجه اجرای احكام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود. تســليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشــد و مابقی ثمن 
ظرف حداکثر يكماه پرداخت و اال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزايده: محل مورد نظر يک باب خانه مسكونی دو طبقه زيرزمين منهای 60 و 
همكف می باشد مساحت 238 متر قدمت 25 سال با کاربری مسكونی به نشانی شهرک 
کاوه خ نظامی گنجوی خ الله 4 )نبش الله( پ 258 می باشــد که دارای ديوار آجری و 
ستونهای فلزی سقف تيرچه بلوک طبقه زيرزمين  وهمكف دارای سالن به اضافه دو اتاق 
خواب با کف موزائيک ديوارها گچ و رنگ به اضافه آشپزخانه اوپن با کف سراميک و ديوار 
کاشی و کابينت فلزی به اضافه سرويس بهداشتی- پنجره ها آلومينيوم با شيشه تک جداره 
و دربهای داخلی چوبی و نمای ساختمان آجر سه سانتی. دارای يک حياط با کف موزائيک و 
نمای ديوارها آجر سه سانتی می باشد همچنين در حياط يک پارکينگ با سقف موقت ايجاد 
شده است سيستم گرمايش بخاری و سرمايش کولر آبی انشعابات آب برق مجزا و آب و 
گاز مشترک. منزل فوق دارای سه سند که دو سند دفترچه ای به شماره 1062/14874 و 
شماره ثبت 56484 س دفتر 292 ص 260 و شماره 137690 دفتر هشتم خروجی صفحه 

147 می باشد و سند تک برگی شماره 14874/1062 شــماره ثبت 101052 دفتر 510 
صفحه 113 نظريه کارشناسی: با توجه به موقعيت محلی و مساحت و نوع کاربری و در نظر 
گرفتن جميع جوانب ارزش شش دانگ اعيانی منزل مورد کارشناسی در صورت نداشتن 
هرگونه بدهی و ديون به ادارات دولتی و غير دولتی و اشخاص حقيقی و حقوقی کال مبلغ 
4/580/000/000 ريال معادل چهارصد و پنجاه و هشت ميليون تومان برآورد می گردد. 
مطابق استعالم انجام شده مرحوم کريم جمالی ريزی سه دانگ و عليرضا يک دانگ و گلنار 
دو دانگ مالک مشاعی بوده و وفق ماده 10 آئين نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل 
از فروش پس از کســر هزينه عمليات اجرايی به نسبت ســهم هر يک از مالكين تقسيم 
 خواهد شد.  م الف:248246 اجرای احكام حقوقی شعبه پنجم اصفهان )518 کلمه، 

5 کادر(
حصر وراثت

7/42  آقای محمدرضا محمدی پور نجف آبادی دارای شناســنامه شــماره 1  به شرح 
دادخواست به کالســه  268/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شــادروان عزيزمحمدی پور نجف آبادی به شناسنامه 52 در تاريخ 
97/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محمدرضا محمدی پور نجف آبادی، ش.ش 1 فرزند عزيز نســبت فرزند 2- علی 
محمدی پور نجف آبادی، ش.ش 1 فرزند عزيز نسبت فرزند 3- محمود محمدی پور نجف 
آبادی، ش.ش 3 فرزند عزيز نسبت فرزند 4- حسين محمدی نجف آبادی، ش.ش 1 فرزند 
عزيز نســبت فرزند 5- کبری محمدی نجف آبادی، ش.ش 2 فرزند عزيز نسبت فرزند 
6- فاطمه محمدی پور نجف آبادی، ش.ش 6 فرزند عزيز نســبت فرزند. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 251972 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف زواره )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/43  خانم شاه بيگم طباطبايی درباغی دارای شناسنامه شماره 16  به شرح دادخواست 
به کالسه  272/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علی امجدی انجيله ء به شناسنامه 1 در تاريخ 97/4/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا امجدی انجيله، 
ش.ش 59066 فرزند علی نسبت فرزند 2- اکرم امجدی انجيله، ش.ش 61240 فرزند 
علی نســبت فرزند 3- معصومه امجدی انجيله، ش.ش 10136 فرزند علی نسبت فرزند 
4- اعظم امجدی انجيله، ش.ش 1676 فرزند علی نسبت فرزند 5- محمد حسن امجدی 
انجيله، ش.ش 37299 فرزند علی نسبت فرزند 6- مهدی امجدی انجيله، ش.ش 6 فرزند 
علی نسبت فرزند 7- شاه بيگم طباطبائی درباغی، ش.ش 16 فرزند ميرزا آقا نسبت همسر. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 251974 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف زواره )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

7/44  به موجب راي شماره 177 مورخ  97/2/11 حوزه شوراي حل اختالف دهاقان که 
قطعيت يافته است محكوم عليه شاهين فرزانه فرزند شــاهپور مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت 41/500/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/625/000 ريال 
به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/9/11 لغايت اجرای 
حكم در حق خواهان محمدرضا اميری فرزند صفر به نشانی دهاقان کالنتری مرکزی و 
پرداخت نيم عشــر. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايي خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد.  م الف: 251429 محسن حاج خدابخشی مسئول دبيرخانه شورای حل اختالف 

دهاقان )162 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايي

7/45 شماره: 542/96  به موجب راي شماره 182  مورخ  97/4/9 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعيت يافته است محكوم عليه محمد محمدی فرزند سلمان 
شغل آزاد به نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال 

به عنوان اصل خواسته در حق محكوم له اميد عليپور فرزند حسين شغل آزاد به نشانی نطنز 
خ شهيد محمد منتظری کوچه شاهد پالک 18 و 2- پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک 95/12/20 لغايت اجرای حكم در حق محكوم له 3- پرداخت مبلغ 182/500 
ريال به عنوان خسارات دادرسی در حق محكوم له 4- پرداخت هزينه اجرايی معادل نيم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت )رعايت تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م الزامی است(. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي کند که اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:251730 شعبه 

اول شوراي حل اختالف نطنز )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/46  شماره نامه: 9710113749101279 شــماره پرونده: 9709983749100074 
شــماره بايگانی شــعبه: 970162 خواهان رضا کيخايی يلمه علی آبادی فرزند منصور 
دادخواســتی به طرفيت خوانده علی ملكوتی خواه فرزند جعفر به خواسته اعسار از هزينه 
دادرسی و مطالبه به مبلغ 250/000/000 تقديم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان 
نموده که جهت رسيدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان 
ارجاع و به کالسه 970162 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 97/08/09 ساعت 9 صبح 
تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خونده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. )نشانی: 
 استان اصفهان شهرستان دهاقان بلوار گلستان  خ حافظ 1 دادگستری شهرستان دهاقان(  
 م الــف: 251416 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان دهاقــان )176 کلمه، 

2 کادر(
اجراييه

7/49 شماره اجراييه:9710426795800008  شماره پرونده:9609986795800312 
شماره بايگانی شعبه:960312 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه  محكوم عليه اسماعيل دمابی گلدره محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/065/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 91/7/5  لغايت وصول در حق محكوم 
له مرتضی زاهدی فرزند محمد به نشانی اصفهان شهر اصفهان خ چهار باغ خواجو کوی 
دخانيات کوی صياد زاده پ 19 و پرداخت نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف ســی روز کليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه 
اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق 
حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از 
زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحــوی که باقيمانده اموال برای 
پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محكوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميــت مالی 1394(. م الف: 248212 
 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهيد حججی( )402 کلمه، 

4 کادر(

اخطار اجرايی
7/50 شماره: 115/97 ح3 مشخصات محكوم عليه:نام و نام خانوادگی:حامد محمدی آذر، 
نام پدر: غالمعلی ، نشانی: مجهول المكان ؛ مشخصات محكوم له:نام و نام خانوادگی: امير 
حاج حيدری ، نام پدر: حبيب اله ، نشانی: خمينی شهر خ خرم پ8، محكوم به:به موجب رای 
شماره 547 تاريخ 97/04/04 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که 
قطعيت يافته است. محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يک ميليون و سيصد و بيست و پنج هزار و پانصد ريال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک )96/6/20( 
لغايت اجرای حكم در حق محكوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولت در حق صندوق 
دولت رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احكام: همين که اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
م الف: 251397 مصطفی زيبايی فر قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف خمينی 

شهر )219 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراييه

7/51 شــماره پرونــده: 139704002121000378/1، شــماره آگهــی ابالغيــه: 
139703802121000049 ، شــماره بايگانــی پرونــده: 9700489 ، تاريــخ صدور: 
1397/06/25 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده اجرايی 9700489 بدين وسيله به آقای فرهاد 
مهری ، نام پدر: ابراهيم ، تاريخ تولد 1361/05/05 شــماره ملی:1141259915 شماره 
شناسنامه: 2278 به نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شــمالی سه راه شهيد رجايی کوی 
126 ابالغ می شود که بانک مهر اقتصاد اصفهان جهت وصول مبلغ 1/500/000/000 
ريال به استناد چک شماره 524078- 1395/3/27  بانک صادرات عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9700489 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/06/10 مامور محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به 
تقاضای بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يک مرتبه در روزنامه 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی که روز ابالغ محســوب 
 می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. 
م الف : 251358  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )171 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

7/70  شماره درخواست: 9710460358100024 شماره پرونده: 9709980358100142 
شماره بايگانی شــعبه: 970149  نظر به اينكه آقای مهدی درود فرزند سيف اله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يک دســتگاه هيلتی به شــماره پرونده 970149  شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای اصفهان می باشــند و وقت حضور ظرف يک ماه پس از انتشار آگهی 
می باشد  با توجه به مجهول المكان بودن متهم حســب  ماده 174 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشــار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. )آدرس: اصفهان 
 خيابان کاوه خيابان جابر انصاری مجتمع شــماره 3 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان(  
م الف: 247931 شعبه 2 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 3( )141 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

7/71  شماره درخواست: 9710460358100026 شماره پرونده: 9509980358100877 
شماره بايگانی شعبه: 950920  نظر به اينكه آقای حسن کرباسيون فرزند محمد علی متهم  
به فروش مال غير )ســه دانگ از منزل واقع در خيابان بعثت(  به شماره پرونده 950920  
شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف يک ماه پس از انتشار 
آگهی می باشد  با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب  ماده 174 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشــار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. )آدرس: اصفهان 
خيابان کاوه خيابان جابر انصاری مجتمع شــماره 3 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان(  
م الف: 247926 شعبه 2 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 3( )144 کلمه، 1 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2521 | September  25,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2521 | سه شنبه 3 مهر 1397 | 15 محرم 1440



33
11

 حضرت علی )علیه السالم(:
بهتريِن برادرانت، كسی است كه تو را در مال 

خود سهیم كند و بهتر از او كسی كه تو را بسنده 
باشد و اگر به تو نیاز پیدا كرد، معاَفت بدارد .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

بچه اش جوری سرفه می کرد که بند دلش پاره می  شد. سوز سرما می پیچید الی 
چادرش. توی یک دسِت بچه، عروسک بود و دســت دیگرش را حلقه کرده بود 
دور گردن مادرش. دکترگفته بود: »زود برو بیمارستان ازقفسه سینه اش عکس 
بگیر و بیاور.«بچه به بغل، از البه الی ماشــین ها رد شــد و به  بیمارستان رسید.  
بچه بیمارستان را گذاشته بود روی ســرش، همه پرستارهای بخش جمع شده 
بودند اطرافش، ولی  رگش پیدا نمی شد.دســت هایش می لرزید؛ یک چشمش 
گریه بود و چشــم دیگرش توی کیف، دنبال دفترچه بیمه و مدارک می گشت.  
دلش می خواست از بی قراری بشکند. کاش همســرش به ماموریت نرفته بود. 
به خودگفت: محکم بــاش... االن وقت ننه غریبم بازی نیســت. »الحول و ال قوه 
اال باا... « گفت و پاهایش از آن همه سســتی، قــدری درآمد.اوایل جوانی، خوره 
کتاب های »نیمه پنهان ماه« روایت فتح بود. روایت همســران شهدا از زندگی 
را دوست داشت؛ روایت هایی که معموال ریتم مشــابهی داشتند، صفحات اول 
ماه عســل بود و بوی خوش آشــنایی، از کاغذ می تراوید و »عشق، آسان نمود 
اول«؛ اما کم کم شیپور جنگ نواخته می شد و »می  افتاد مشکل ها«. مجنون ها 
می رفتند و لیلی ها می ماندند دست تنها، با یکی دو تا بچه قد و نیم قد، آن هم میان 
شهری که هر لحظه ممکن بود دل آسمانش به صدای غرشی پاره شود. لیلی ها 
می ماندند و سرما، مریضی بچه، غربت، دلتنگی، بی پولی و... . اما باز امید داشتند 
به اینکه مجنون برمی گردد، ابر کنار می رود و نیمه  دیگر ماه پدیدار می شــود. 
تلخی ماجرا آن جا بــود که گاهی امید از میان کاغذ، پر می کشــید؛ به خصوص 
 آن صفحه و آن ســطری که لیلی می فهمید مجنونش دیگر به خانه باز نخواهد

 گشت.
به این جای کتاب که می رسید، طاقتش تمام می شد، دلش شور می افتاد و برای 
شانه های نحیف لیلی دلش تنگ می شد. برای آن حمایت ها که مجنون داشت و 
دیگرخبری از آن نبود. فکر می کرد لیلی ها چه کار می کنند بعد از مجنون ها، چطور 
بار زندگی، بچه و خیلی چیزهای دیگر را به تنهایی به دوش خواهند کشید؟ بعد 
می دید که زن های قصه، سرسختی و مقاومتی پیدا می کنند که قبل از آن نداشتند؛ 
انگار از فــردای آن روز باور می کنند که باید خیلی محکم باشــند، باید بغض ها 
وضعف هایشان را قورت بدهند و ستون زندگی بشوند. هر یک از این کتاب ها که 
تمام می شد، لیلی ماجرا در نظرش از یک ساقه نحیف گل به کوهی محکم بدل 
شده بود. اگرچه این روزها زندگی به مدد ایثار آن آدم ها آهنگ آرامی دارد، اما هنوز 
که هنوز است خیلی از جاهای زندگی که کم می آورد، یاد زن های »نیمه پنهان« 
می افتد و توی دلش شاگردی آنان را می کند. دشوار است و این دشواری را خدا 
خودش خوب می داند. زندگی موحدانه کنار مردهای بی پروا و سربلند، زن های 
محکم می خواهد؛ زن هایی که خود را نبازند، دســت و پایشــان با کوچک ترین 

رخداد، نلرزد. همین زن ها هستند که شهیدپرور می شوند.

لیلی هایی که مردانه ایستادند

 سمیه مصور 

عکس روز

دوخط کتاب

اشــتباه رفتــی، هیچ وقت 
برای برگشــت دیر نیست؛ 
حتــی اگــه برگشــتن 10 
سال هم طول بکشه باید 
برگردی. نگو راه برگشت 
طوالنی و تاریکــه. نترس 
از اینکه هیچی به دســت 

نیاری...
جزء از کل
»استیو تولتز«

هــیـــچ  وقــت بــرای 
برگشت دیر نیست

احســاس می کنم یه جای 
زندگیم، راه رو غلط رفتم؛ 
ولی این قدر جلو رفتم که 
دیگه انرژی برای بازگشت 
نــدارم. خواهش می کنم 
این یــادت بمونــه مارتین! 
اگــه فهمیدی مســیر رو 

»ریچی« ســاکن »لس آنجلس« آمریکا، از ســال های اولیه زندگی ، آرزو 
داشت »دلقک« شود؛ اما سرنوشت او را به سمت دیگری سوق داد و او حرفه 
آرایشگری را پیش گرفت؛ اما هرگز آرزویش را فراموش نکرد و مشتریان 
خود را با شوخی ها و ترفندهای دقلک بازان سرگرم می کند. ریچی به خاطر 
کارش نمی توانست گریم دلقک را روی صورت طراحی کند، چون این کار 
روزانه زمان زیادی می برد و به دلیل مشغله زیاد عرق می کرد و گریم ها پاک 
می شد. بنابراین تصمیم گرفت با خالکوبی، گریم صورتش را دائمی کند و 

مدت ها به شکل دلقلک باقی بماند!

 آرایشگری که آرزویش دلقک شدن است!

از میان همه کافه های اینستاگرامی می خواهیم شــما را به کافه ای ببریم که 
احساس کنید وارد کارتون شــده اید. از لحظه ای که از در کافه رد می شوید، با 
کمیک استریپ هایی روبه رو می شوید که همه فضای داخلی از دیوار و کف تا 
مبلمان و ظرف ها را پوشانده اند؛ بنابراین چاره ای ندارید جز اینکه احساس کنید 
وارد یک دنیای کمیک جادویی شــده اید. اما متاسفانه اگر در »کره جنوبی«، 
به خصوص در »سئول« نباشید، باید تالش زیادی کنید تا توهم بودن در یک 

کتاب را تجربه کنید. این کافه کوچک و دنج در سال ۲۰۱۷ افتتاح شده است.

 کافه عجیبی که احساس می کنید 
وارد کارتون شده اید!

سازمان بین المللی»همکاری و توسعه اقتصادی«، ســرانه تدریس معلمان در 
 مقطع تحصیلی ابتدایی را در کشــورهای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار 

داده است. 
طبق آمار منتشر شده از این سازمان، معلمان کشور »شیلی« با هزار و ۶۴ ساعت 
تدریس در طول سال، باالترین میزان تدریس به دانش آموزان ابتدایی را به خود 
اختصاص داده اند. این سازمان تاکید می کند که معلمان ابتدایی به طورمعمول 

باید روزانه بین سه تا ۶ ساعت در کالس های درس وقت صرف کنند.

باالترین ساعات تدریس ، از آن کدام کشور است؟

عجیب ترین 
صخره راه پله دار 

جهان!
»ال پنون« یک صخره 
عظیم )به اعتقاد برخی 
یک شهاب سنگ( است 
که در کشور »کلمبیا« 
واقع شــده است. این 
صخره ۳۸۵ متر ارتفاع 
دارد و در شــکافی که 
روی ایــن صخره وجود 
دارد، راه پلــه ای با ۷۴۰ 
پله ساخته شــده که 
صعود به آن از این طریق 

امکان پذیر است.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در 
زمینه توسعه ورزش، سالمتی و نشاط کارکنان در بین شرکت های 

صنعت آب و برق در کشور شد.
مدیرعامل  شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به اهمیت 
پرداختن کارکنان به ورزش اعالم کرد: طی چند ســال اخیر یکی از 
اولویت های شرکت آبفا استان، توسعه ورزش به ویژه ورزش همگانی 
بوده است که دراین راستا حضور کارکنان آبفا اصفهان در مسابقات 
سراســری وزارت نیرو در رشــته های فوتســال، والیبال، آمادگی 
جسمانی، دو و میدانی و... شکل گرفته است. مهندس »هاشم امینی« 
توسعه ورزش همگانی را بسیار مهم خواند و اعالم کرد: ورزش های 
همگانی نقش موثری در سالم سازی جامعه و تقویت روحیه کارکنان 
دارد؛ به همین دلیل  طی چند سال اخیر پرداختن  کارکنان به ورزش  
پیاده روی، دوچرخه ســواری و کوه پیمایی بیش از پیش در دستور 

کار قرار گرفت.
وی  کم تحرکی را عامل بســیاری از بیماری ها دانست و عنوان کرد: 
تردیدی وجود ندارد که انجام مداوم ورزش می تواند مانع مرگ های 
ناگهانی شود. اگر انجام ورزش های همگانی مانند پیاده روی منظم و 
روزانه تبدیل به عادتی همیشگی شود، شاهد کاهش آمار بیماری ها  

خواهیم بود که این امر نقش بسزایی در افزایش بهره وری دارد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان به برنامه ریزی ها و اقداماتی 
که می تواند منجر بــه  افزایش عالقه مندی بیشــتر کارکنان برای 
انجام ورزش شــود، پرداخت و تصریح کرد: فراهم آوردن امکانات و 
تجهیزات  ورزشِی استاندارد در محل باشگاه ورزشی »باران« که یکی 
از مجهزترین باشگاه های ورزشی در سطح استان محسوب می شود، 
یکی از اقدامات در این زمینه به شمار می آید. این درحالی است که 
فضا و محیط ستاد مرکزی هم به گونه ای طراحی شده که بسیاری از 

کارکنان، صبح ها قبل از ساعت اداری پیاده روی می کنند.
مهندس امینی افزود: در سال های اخیر با استقرار چندین دستگاه در 
باشگاه بدنسازی،  شرکت توانسته نقش موثری در ایجاد عالقه مندی 

بیشتر کارکنان به انجام مستمر ورزش داشته باشد؛ به طوری که این 
امر، نقش قابل توجهی در ترغیب کارکنان به ورزش داشته  و افزایش 

تعداد  کارکنان به ورزش کردن را به همراه داشته است . 
وی بیان کرد: طــی ســال های اخیر و بــا برنامه ریــزی اداره کل 
ورزش و جوانان استان  وبرخی هیئت های ورزشــی و نهادها مانند 
شــهرداری به منظور توســعه ورزش همگانی، برگزاری پیاده روی 
خانوادگی،کوه پیمایی و دوچرخه ســواری با هــدف  نهادینه کردن 

ورزش  و توجه به موضوع مهم مدیریت مصرف بهینه آب  انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره  به  برگزاری 
کوه گشت خانوادگی با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب اعالم کرد: 
در تابستان  ســال جاری، همایش »کوه گشت خانوادگی«  عمومی 
با موضوع  مدیریت  بهینه آب در اصفهان برگزار شــد تا مردم به این 
باور برســند که باید آب را بهینه مصرف کنند و  به ورزش کردن هم 

بپردازند تا سالمت روح وجسم آن ها تضمین شود.
در ادامه، مدیر باشگاه ورزشی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به عواملی که منجر به کســب رتبه برتر شــرکت در توسعه ورزش 
در میان شرکت های صنعت آب و برق شــد، پرداخت و خاطرنشان 
ساخت: برگزاری منظم جلسات هیئت ورزش استان و کمیته ورزش 
شرکت در طول سال، برگزاری کالس های عمومی و تمرینات مختلف 
تیم های ورزشی، برگزاری همایش کوه پیمایی و پیاده روی، برگزاری 
مسابقات فوتسال پیشکسوتان و آزاد صنعت آب و برق، از برنامه های 
این شرکت بوده است. »محســن پوریامهر« ادامه داد: همایش های 
ورزش صبحگاهــی به صــورت منظــم در طول هفتــه، حضور در 
مسابقات فوتبال آسیا ویژن استان در رده های سنی ۱۰ تا ۱۴  سال، 
برگزاری مســابقات دهه فجر انقالب با حضور بیــش از ۷۰۰ نفر از 
کارکنان شرکت در رشته های فوتسال، والیبال، تیراندازی، شطرنج، 
بدمینتون، دارت و تنیس روی میز برگزار شــده است. وی افزود: به 
منظور دستیابی پایدار به موفقیت در زمینه توسعه ورزش، برگزاری 

مسابقات ورزشی در تمام رشته ها هم چنان ادامه دارد . 

کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان اصفهان در توسعه ورزش  
ونشاط کارکنان در بین شرکت های صنعت آب و برق کشور
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