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پسا کى روش، 
دوران 
ترسناك
 تیم ملى

اگر اندیشه امام(ره) 
نبود

هنر و موسیقى 
هم نبود

استمداد از نخبگان براى حل مشکل آب

صبحانه  نخوردن باعث تأخیر قطارها مى شود!ماجراجویى هاى ذوب آهن در جام تخت جمشیدبزرگ ترین شرکت پتروشیمى آمریکایى، آماده بازگشت به ایران  ناژوان در  زمستان، دودى مى شودصدقه پیامکى در راه است بین المللورزشاقتصاداستاناجتماع

جزئیات بازداشت
 معاون ارشاد اصفهان
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4

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد

در صفحه حوادث بخوانید در صفحه اجتماع بخوانید

براى یک چهره ایده آل 
چقدر باید خرج کرد

آبمیوه  اى که
 9 میلیون تومان آب خورد!

تمایــل بیــش از انــدازه ایرانى ها 
به جراحــى زیبایى دیگــر رفته رفته 
رنگ و بوى«آســیب اجتماعى» به 
خودش گرفته است.آن هم تمایل به

 چهره هاى نامتعارفى که ...

ســاعت 18 دهم اردیبهشت 93 زن 
36 ساله اى هراسان به کالنترى 150 
تهرانســر مراجعه کرد و اظهار داشت 
توسط پســر جوانى مورد سرقت قرار 

گرفته است.

تازه هاى طراحى وب با تمرکز بر وردپرس

مدیــرکل پزشــکى 
قانونى استان اصفهان 
گفت: در شــش ماهه 
نخست امسال هفت 
اصفهانــى بــر اثــر 
مســمومیت ناشى از 
قرص برنج جان خود 

را از دست دادند.
علــى ســلیمانى پور در گفتگو بــا مهر با بیــان اینکه 
مسمومیت هاى ناشى از مواد شــیمیایى یکى از دالیل 
مرگ و میر در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان است، 
اظهار داشــت: از این رو قرص برنج نیز یکى از انواع این 
مسمومیت هاست که در سال جارى نیز جان تعدادى از 
همشهریان را گرفته است. وى با اشاره به اینکه در شش 
ماهه اول سال جارى آمار اجســاد معاینه شده در مراکز 
پزشکى قانونى استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با 
قرص برنج، هفت نفر بوده است، ابراز داشت: این در حالى 
است که در مدت مشابه سال گذشته تنها یک نفر بر اثر 

مسمومیت ناشى از قرص برنج جان خود را از دست داد.

قرص برنج، 7 اصفهانى را به 
کام مرگ کشاند

بازگشت کامل
 اصالح طلبان به نظام

4
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افزایش ظرفیت
 تولید فوالد مبارکه

 با راه اندازى 
ریخته گرى شماره 5

8

خرید هواپیما
 در مراحل
نهایى است

اعتدال و 
اصالحات به اجبار 

به هم گره 
خوردند

6272

4

خودروهاى کالسیک
 از فردا به نمایشگاه اصفهان مى آیند

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید. 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر  
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/8/22 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 95/8/23 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 95/9/7 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

 (چاپ اول)

 (چاپ اول)
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حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى صبح دیروز در 
خمین با بیان اینکه اگر اندیشه امام(ره) نبود، هنر و موسیقى 
انقالبى هم نبود افزود: شما فکر مى کنید اگر فکر امام (ره) و 
اندیشه امام (ره) نبود بعد از حدود 40 سال انقالب ما مى ماند.

به گزارش فارس، رئیس جمهور گفت: اگر امام (ره) نبود، شما 
فکر مى کنید در ایران چیزى به نام هنر اسالمى و انقالبى 
داشتیم، سینماى انقالبى و اســالمى داشتیم، موسیقى و 
سرود دینى و مذهبى داشــتیم، عده اى بودند با همه اینها 
مخالف بودند، حتــى اگر جرأت مى کردند با دانشــگاه ها 
هم میانه اى نداشــتند، این امام (ره) بود که وحدت حوزه و 

دانشگاه را به ارمغان آورد.

روحانى اظهار داشــت: اگر امام (ره) نبود این همه بانوى 
بزرگوار و زنان سرافراز و این همه ورزشکار نمى توانستند 
حضور داشته باشند، عده اى بودند که مى گفتند در تظاهرات 
خیابانى زن ها نباید شــرکت کنند، چون اگر شــعار دهند 
صداى نامحرم به گوش مى رسد، عده اى بودند که مى گفتند 
زنان پاى صندوق آراء نبایــد بیایند، زنان براى تحصیل در 
دانشگاه ها آفریده نشده اند، فقط خانه دارى و زندگى سنتى 
و فرزندپرورى که البته مادربودن یک افتخار بزرگ است 
اما امام (ره) بود که مقــام واالى زنان را در چارچوب قانون 
اسالم و سنت نبوى و راه ائمه(ع) به نقطه اوج در این کشور 

رساند.

ســخنگوى وزارت خارجــه ایــران گفــت: دومین دور 
گفتگوهاى ایران و اروپا در ماه دسامبردر بروکسل برگزار 

مى شود.
به گزارش ایسنا، بهرام قاســمى روز دوشنبه در نشست 
هفتگى خود با خبرنگاران اظهار داشت:  مسائل مختلفى  از 
جمله در زمینه تکنولوژى، سرمایه گذارى، ایرانیان مقیم در 
اروپا و بسیارى از پارامترهایى که مى تواند در روابط دو طرف 
مطرح باشد در این مذاکرات مطرح اســت و معاون وزیر 

خارجه سرپرستى این مذاکرات را بر عهده دارد.
وى همچنین در رابطه با موضوع حقوق بشر و طرح آن در 
این مذاکرات گفت: موضوع حقوق بشــر مى تواند یکى از 

مسائلى باشد که در این مذاکرات مطرح مى شود اما الزامًا 
این مذاکرات حول محور حقوق بشــر نیست، ما مسائل 

زیادى را با طرف اروپایى داریم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به سئوال دیگرى 
در ارتباط با تعیین سفیران جدید ایران در سوریه، عمان و 
سوئیس و اینکه آیا انتخاب سفیر ایران در سوئیس به دلیل 
خاصى اینقدر به طول انجامیده است، افزود: این موضوع 
دلیل خاصى نداشته است. در مورد هر سه کشور که اشاره 
کردید افرادى مطرح هســتند و در حال کار شدن بر روى 
این موضوع هستیم تا هرچه زودتر به این کشورهاى مهم 

اعزام شوند. 

اگر اندیشه امام(ره) نبود
هنر و موسیقى هم نبود

ایران 
با اروپا گفتگو مى کند

احتمال حضور مجدد 
خواننده پاپ در انتخابات 

  تسنیم| محمدرضــا عیوضــى خواننده 
موسیقى پاپ از احتمال حضور خود در پنجمین دوره 

انتخابات شوراى اسالمى شهر تهران خبر داد.
عیوضى به همراه عبدالحسین مختاباد به نمایندگى 
از جامعه هنرى خوانندگان، کاندیداى شوراى شهر 
تهران شده بود و رأى کافى براى ورود به شوراى شهر 

تهران را کسب نکرد.
در دوره قبل با برگزارى چهارمین انتخابات شوراهاى 
شهر و روستا، در تهران شــاهد کاندیداتورى جمع 
زیادى از ســلبریتى ها بودیم؛ امید زندگانى، افسانه 
بایگان، دانیال عبادى از بازیگران سینما و تلویزیون 
و حبیب ا... کاسه ساز تهیه کننده سینما، اسماعیل آذر 
شاعر و الهه رضایى مجرى نوستالژیک برنامه کودك 
و نوجوان و محمد ســلوکى مجرى تلویزیون از این 

دست بودند. 

25 درصد ایرانیان 
زیر 50 سال فوت مى کنند

  ایرج| قائم مقــام وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: 25 درصد ایرانیان زیر 50 سال 
فوت مى کنند و 68 درصد قربانیان تصادفات زیر این 

سن هستند.
ایرج حریرچى در نشست خبرى با خبرنگاران افزود: 
سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تولد و 385 هزار 
مرگ در کشور ثبت شــده که از این تعداد مرگ 25 
درصد زیر 50 سال و 55 درصد زیر 70 سال هستند که 

مرگ زودرس محسوب مى شود.

هزینه عجیب 
تجهیز دفتر کار یک مدیر

  فارس| براســاس اعــالم دســتگاه هاى 
نظارتى هزینــه تجهیز دفتــر کار مدیرعامل و یک 
عضو هیئت مدیــره یکى از شــرکت هاى بیمه اى 
حدود 260 میلیــون تومان خرج روى دســت این 
شرکت گذاشته اســت. این در حالى است که از این 
رقم حــدود 32 میلیون تومان اجنــاس داخلى بوده 
و حدود 228 میلیون دیگر تجهیــزات خارجى بوده 

است.
صرف نظر از اینکه یک دفتر کار شامل چه تجهیزاتى 
اســت که این میزان هزینه روى دســت بیت المال 
گذاشته است باید این ســئوال را پرسید که آیا با این 
مدیران ویژه خوار و متخلف برخوردى خواهد شــد 

یا خیر؟

پاسخ هاشمى به 
نگرانى مراجع درباره اینترنت

  ایسنا| هاشــمى رفســنجانى، در پاسخ به 
ســئوالى در خصوص نگرانى هاى بعضى از مراجع 
در خصوص رشد اینترنت و افزایش استفاده جوانان 
از رســانه هاى مجازى، گفت: اگر براساس حقانیت 
اسالم و مکتب تشّیع و با استدالل و عقالنیت به رشد 
رسانه هاى مجازى بیاندیشیم، این رشد را مصداق آن 
تعبیر حضرت على (ع) درباره آمدن انبیا(ع) به عنوان 
روشن کردن گنجینه هاى فکرى بشریت مى دانیم و 
اتفاقاً باید از آن در جهت معرفى اسالم، تشّیع و انقالب 
اسالمى همان گونه که مدنظر مراجع بزرگوار است، 

استقبال کنیم.

الریجانى 
نامه روحانى را برگرداند

  تابناك |  اکبر رنجبرزاده بــا بیان اینکه نامه 
رئیس جمهور بــه رئیس مجلس مبنــى بر معرفى 
بــه وزراى جایگزیــن وزارتخانه هــاى آموزش و 
پــرورش، فرهنگ و ارشــاد اســالمى و ورزش و 
جوانان در نمابرى به دســت هیئت رئیسه مجلس 
رسید، گفت: این نامه به دلیل عدم پیوست خالصه 
ســوابق وزراى پیشــنهادى و برنامه هــاى آنهــا، 
از ســوى رئیس مجلس به رئیــس جمهور عودت 

داده شد.

توئیتر

خبرآنالین: اصالح طلبان در پس اتفاقات پس از انتخابات 88 با موجى 
از اتهامات از سوى رقباى اصولگرا مواجه بودند که از خط قرمزهاى نظام 
عبور کرده اند، در هفت سال گذشته از آن وقایع، همچنان در تالشند تا 
بتوانند اعتماد نظام را جلب کرده و پروژه بازگشت به حاکمیت را تکمیل 

کنند و نشانه هاى این تالش در پنج سال گذشته قابل شناسایى است.
هرچنــد از جزئیات تالش هاى پشــت پرده براى این اعتمادســازى 
اطالع دقیقى در دست نیســت و نمى توان برآوردى از پاسخ نظام به 
این تالش ها داشت اما دستکم همین که در حال حاضر اصالح طلبان 
فراکسیونى قدرتمند در مجلس دارند و برخى چهره هاى نزدیک به آنها 
در کابینه حسن روحانى هستند، خود نشــانه اى از موفقیت نسبى این 
تالش هاست، اگرچه برخى هم هستند که نگاهى حداکثرى به مطالبات 

اصالح طلبان دارند.

پروژه اعتمادسازى چه زمانى آغاز شد؟
براساس اظهارات برخى چهره هاى اصالح طلب، مى توان اولین نشانه 
ملموس در پروژه اعتمادسازى و گفتگو میان اصالح طلبان و نظام که 
محمدرضا عارف رئیس شورایعالى سیاستگذارى اصالح طلبان به تازگى 
گفته مشــغول ادامه دادن آن است را در پنج ســال قبل یافت. درست 
زمانى که ستاره اقبال محمود احمدى نژاد در میان اصولگرایان در حال 
غروب بود. همان زمان که در اوج فضاى تحریم انتخابات، رئیس دولت 
اصالحات در انتخابات مجلس نهم شرکت کرد تا نشان دهد موافق قهر 

با صندوق هاى رأى نیست.
تالش نمادین او، یکسال بعد از سوى برخى اعضاى دولتش پى گرفته 
شد. درست یکسال مانده تا انتخابات ریاست جمهورى 92، همان زمانى 
که اصالح طلبان به دنبال گرفتن مجوز براى حضــور در رقابت هاى 
انتخاباتى بودند. در سال 91، سه چهره اصالح طلب به دیدار رهبر انقالب 
رفتند و با ایشان به گفتگو نشستند. آن سه مرد اصالح طلب که در این 
دیدار حاضر بودند، چند هفته بعد به صف حامیان حسن روحانى پیوستند 
و دو نفر از آن سه، عضو کابینه یازدهم شدند. مجید انصارى، عبدالواحد 
موسوى الرى و اسحاق جهانگیرى، سه اصالح طلبى بودند که در این 
دیدار که مى شود آن را جدى ترین گام براى گفتگوى اصالح طلبان و 

نظام به شمار آورد، حضور داشتند.
گرچه از جزئیات این دیدار اطالعى در دست نیست اما پس از گذشت 
مدتى از این دیدار، جهانگیرى در برنامه «شناسنامه»، به بیان خاطراتى 

از دیدار پرداخت و در مورد مهمتریــن توصیه رهبرى به اصالح طلبان 
گفت: «من تا االن هیچ جمله اى از این دیدار را مطرح نکرده ام. ایشان 
راجع به مطالبى که ما عنوان کردیم، نظراتى داشتند. تأکید ویژه اى که 
ایشان داشتند این بود که کسانى که جمهورى اسالمى را قبول ندارند 

را از خودتان دور کنید.»
آیا اصالح طلبان به این توصیه عمل کردند؟ اتفاقات سال بعد نشان داد 
که پاسخ به این سئوال مثبت است. اصالح طلبان در سال 92 برخالف 
توصیه گروه هاى معاند و برخى اصالح طلبان رادیکال، نه فقط انتخابات 
را تحریم نکردند بلکه نامزدى را براى رقابت انتخاباتى معرفى کردند. 
نامزدى که در فرجام به سود یک اصولگراى میانه رو کنار کشید و باعث 
شد تا حسن روحانى رئیس جمهور شود. رئیس جمهورى که در گام بعد، 
بخشى از کابینه خود را به اصالح طلبان اختصاص داد و معاون اولش، 
یکى از همان سه اصالح طلبى شد که مدتى پیش از انتخابات، به دیدار 

رهبر انقالب رفته بودند.

اصالح طلبان در دولت روحانى، همچنان به تالش هاى سیاســى در 
راستاى پروژه اعتمادسازى ادامه دادند. با وجود اینکه یکى از وعده هاى 
حسن روحانى در انتخابات 92 رفع حصر نامزدهاى معترض انتخابات 
88 بود، اما اصالح طلبان دســتکم در سطح رسانه ها چندان فشارى به 
رئیس جمهور براى پیگیرى این وعده وارد نکرده و حتى از رایزنى هاى 
نهان براى تحقق آن بیش از فشار علنى حمایت کردند. توقیف برخى 
مطبوعات و بازداشت تعدادى از چهره هاى منسوب به جریان اصالحات، 
هیچیک باعث نشد تا اصالح طلبان به موضعگیرى هاى تند و تیزى که 

پیش از این تجربه اش کرده بودند، روى آورند.
در این میان اوج تالش ها براى نزدیکى اصالح طلبان به نظام، انتخابات 
مجلس دهم بود. انتخاباتى که اصالح طلبان هم دغدغه مشارکت در آن 
را داشتند و هم نگران تأیید صالحیت نامزدهاى خود بودند. اصالح طلبان 
هرچند با همه توان خود در این انتخابات شرکت کردند اما وقتى که با 
ردصالحیت چهره هاى اصلى شان روبه رو شــدند و حتى پیش از آن، 

برخالف سنت سال هاى قبل، به جاى اعتراض- مانند انتخابات مجلس 
هفتم - و یا قهــر با صندوق هاى انتخاباتــى- مانند انتخابات مجلس 
چهارم - راه به تعامل و گفتگو گشوده و تالش کردند با رایزنى، گره از 

مشکل باز کنند. گفتگویى که جلوه اى دیگر از پروژه اعتماد سازى بود.
این سطح از رایزنى که نشان از باور اصالح طلبان به لزوم سطح باالترى 
از گفتگو با نظام داشت، از سوى قدرت ا... علیخانى نیز مورد تأکید قرار 
گرفت، آنجا که وى در ارتباط با ردصالحیت هاى مجلس دهم توصیه 

کرد: «اصالح طلبان باید با رهبرى رایزنى کنند نه شوراى نگهبان.»

«امید» به فرجام اعتمادسازى
این رایزنى ها البتــه نتیجه داد و برخى چهره هاى ردصالحیت شــده 
اصالح طلب توانســتند براى انتخابات مجلس از فیلتر شوراى نگهبان 
بگذرند. با وجود این گام بعدى اصالح طلبان براى اعتمادسازى وقتى 
برداشــته شــد که اصالح طلبان با ائتالفى تقریبًا سراسرى با طیفى 
از اصولگرایان میانــه رو، عمًال ثابت کردند کــه حاضرند براى اثبات 
حرکت در چارچوب نظام، با رقباى ســنتى خود نیز متحد شوند. به این 
ترتیب، اگر در سال 92، این حسن روحانى بود که مصداق اعتمادسازى 
اصالح طلبان با نظام قلمداد مى شد، در سال 94 الریجانى حلقه وصل 
اصالح طلبان با نظام به شمار مى آمد. اصولگرایى که عمًال اصالح طلبان 
به او نزدیک شدند تا بتوانند با کمک چهره هاى نزدیک به وى، فهرست 
انتخاباتى خود را نزدیک کرده و منتقدان تندرو دولت را در این انتخابات 

شکست دهند.
اصالح طلبان هرچند کمى بعدتر و در جریان رقابت بر ســر کرســى 
ریاســت مجلس دهم نشــان دادند که مى خواهند فاصلــه خود را با 
متحدان اصولگرا حفــظ کنند اما در برخى دیگــر از تصمیم گیرى ها 
ماننــد رأى بــه عباســعلى کدخدایى بــراى عضویت در شــوراى 
نگهبان، انعطــاف خود را در برابر خواســت اصولگرایــان به نمایش 

گذاشتند.
حاال وقتى محمدرضا عارف به عنوان رئیس فراکســیون امید، یعنى 
همان فراکســیونى که تجلى امید اصالح طلبان براى اعتمادسازى با 
نظام است، در پاسخ به پرسشى درباره اولویت هاى خود مى گوید: «طرح 
اعتمادســازي و گفتگو میان اصالح طلبان و نظام را ادامه می دهم»، 
مى توان فهمید که مراد او از این طرح چیست و سابقه آن به چه زمانى 

بازمى گردد. 

بازگشت کامل اصالح طلبان به نظام
تالش هاى پشت پرده «اعتماد سازى» از چه زمانى آغاز شد؟

فرماندارى قم مصوبه شوراى اســالمى شهر در زمینه 
واگذارى قطعه زمینى در بلوار پیامبر اعظم(ص) به امام 

جمعه اصفهان را رد کرد.
به گزارش مهر، مسئله واگذارى یکى از پالك هاى بلوار 
پیامبر اعظم(ص) به امام جمعــه اصفهان براى احداث 
حوزه علمیه در 10 درصد عرصه و احداث بوستان در 90 
درصد عرصه موضوعى بود که شوراى شهر قم در جلسه 

ماه گذشته تصویب کرد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایى شوراى اسالمى شهر قم 
در جلسه شامگاه یک شنبه شوراى اسالمى شهر قم با 
اشاره به این پرونده، از رد شدن آن توسط کمیته انطباق 

فرماندارى قم خبر داد.
مصطفى سعادت طلب اظهار داشــت: نامه اى از طرف 
فرماندارى قم آمده که مطرح کرده در این مصوبه ماده 

46 آیین نامه مالى شهردارى رعایت نشده است.
وى ادامه داد: این موضوع در کمیسیون بررسى و مقرر 

شد که به الیحه اصرار کنیم.
به گفته سعادت طلب، ماده 46 آیین نامه مالى شهردارى 
به وظیفه شهردارى در قبال حفاظت از اموال عمومى و 

جلوگیرى از تجاوز اشخاص به این اموال اشاره دارد. در 
ادامه این ماده قانونى آمده است: «در صورتى که بعضى از 
اموال عمومى شهر به نحوى تغییر حالت و موقعیت دهد 
که قابلیت استفاده عمومى از آن سلب شود به تشخیص 
انجمن شهر جزو اموال اختصاصى شهردارى منظور و 

محسوب مى شود.»
رئیس کمیسیون امور زیربنایى شوراى اسالمى شهر قم 
مى گوید: مطابق همین ماده قانونى تصمیم شوراى شهر 
براى واگذارى این قطعه زمیــن به امام جمعه اصفهان 

کامًال قانونى بوده است.
حسن بختیارى نایب رئیس شــوراى اسالمى شهر قم 
هم با اشــاره به بند 6 ماده 55 قانون شهردارى گفت: 
شــهردارى امالکى که در اختیارش اســت را با حفظ 
مالکیت مى تواند در اختیار اشخاص قرار دهد و با استناد 
به این قانون کار شهردارى بدون نقص حقوقى بوده اما 

با وجود اینکه توضیحات داده شد، این الیحه رد شد.
اصرار بر مصوبه قبلى شورا در واگذارى این قطعه زمین 
به امام جمعه اصفهان در جلسه شامگاه یک شنبه بدون 

مخالف، تصویب شد.

شوراى شهر قم موافق است، فرماندارى مخالف

امام جمعه اصفهان در قم حوزه علمیه مى سازد
وزیر اسبق ارشاد اسالمى با بیان اینکه اعتدال و اصالحات به اجبار به هم گره 
خوردند گفت: در جاهایى اصالح طلبان هوس مى کننــد گزینه دیگرى را که 
از خودشان اســت به صحنه بیاورند و گاهى نیز تیم رئیس جمهور مى خواهند 

سرنوشت شــان را از اصالح طلبان جــدا کنند. به 
گزارش تسنیم، محمدحسین صفارهرندى در پاسخ 
به سئوالى در مورد انتخابات ریاست جمهورى سال 
96 و عدم ائتالف اصولگرایان در انتخابات گذشته 
نیز گفت: همه چیز به انتخابــات 92 برمى گردد 
چراکه در گذشــته در مجموع تجربیات شیرینى 
داریم و اتفاقات خوب گذشته محصول کار جبهه اى 
است که بر اساس آن انتخاب مى کردیم اما در سال 
92 در این جبهه افراد آتش به اختیار شــدند. وزیر 
اسبق ارشاد اسالمى با اشاره به تالش جریان مقابل 
براى انتخابات سال 96 ابراز کرد: جریان اصالحات 

و اعتدال تجربه کردند که در این صحنه به تنهایى زورشان نمى رسد و باید تجمیع 
کنند. وى ادامه داد: نه آقاى روحانى بدون کمک اصالح طلبان مى توانست به 
این جایگاه برسد که اکنون نیز نگران از دست دادن آنهاست و نه اصالح طلبان 

گزینه اى داشتند که بتواند دراین صحنه رقابت کند.

یک مقام آگاه در گفتگو با فارس، اظهار داشت: هم مجلس و هم دولت به کنار 
رفتن نعمت زاده راضى هستند ولى واقعیت این است که اوضاع پیچیده است.وى 
افزود: انتقادى که درمورد نعمت زاده مطرح است، این است که هم سن باالیى دارد 
و هم اینکه یک استراتژى کالن را براى بخش هاى 
مختلف صنعت و بازرگانى پیش بینى نکرده است. 
وى در عین حال تصریح کرد: بسیارى از مشکالت 
به شخص وزیر ارتباط ندارد و تا زمانى که تعامالت 
بین المللى برقرار نشود و انتقال دانش فنى صورت 
نگیرد، اتفاق خاصى نخواهد افتاد و رکود برطرف 
نخواهد شد. این مقام آگاه افزود: براى جایگزینى 
نعمت زاده در وزارت صنعت، دو سه گزینه از جمله 
محمد شریعتمدارى معاون اجرایى رئیس جمهور 
و اکبر ترکان رئیس ســازمان مناطق آزاد مطرح 
بودند. وى گفت: در عین حال انتقاداتى که نسبت به 
نعمت زاده مطرح بود، در مورد شریعتمدارى و ترکان نیز مطرح مى شد و مى گفتند 
آنها نیز مسن هستند و فکر و ایده جدیدى ندارند.به گفته وى، یکى دو گزینه جوان 
نیز به عنوان جایگزین نعمت زاده مطرح بودند که در مورد آنها نیز مى گفتند ممکن 

است به دلیل ناشناخته بودن مقبولیت اجتماعى نداشته باشند. 

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایســتادگى از کاندیداى مستقل این جبهه براى انتخابات ریاست 
جمهورى آتى خبر داد.

به گزارش تسنیم، ســید احمد نبوى  درباره ارزیابى وى از روند وحدت در جریان اصولگرایى و 
محوریت جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: فقدان مرحوم مهدوى کنى ضربه سختى بر پیکره 
اصولگرایى بود البته آیت ا... موحدى کرمانى سعى مى کند شیخوخیت اصولگرایان را به دست 
بیاورد. با توجه به آنچه در انتخابات مجلس  شــکل گرفت این مطالبه شکل گرفته و آمادگى 

داریم وحدت خوبى در جریان اصولگرایى شکل بگیرد.
رئیس ستاد انتخاباتى جبهه ایســتادگى افزود: این وحدت حول محور ریاست جمهورى است 
و به نظر مى رسد این اتفاق در شوراها ضعیف تر باشــد و نه تنها در میان اصولگرایان بلکه در 

اصالح طلبان نیز افراد بسیارى خواهان شرکت در انتخابات هستند.
اهم اظهارات نبوي به این شرح است:

■ انتخابات سال گذشته اولین تجربه اصولگرایان بعد از فقدان مرحوم آیت  ا... مهدوى کنى 
بود نتیجه اى که در تهران اتفاق افتاد ما را هوشیار کرد، مدل سال گذشته ضعف هایى داشت از 

جمله اینکه احزاب میانى اصولگرا ضعیف تعریف شده بودند.
■ معتقدیم احزاب میانى در جریان هاى سیاسى حد فاصل مردم و قدرت هستند و خوشبختانه 

اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند که به این احزاب میانى بهاى بیشترى داده شود.
■ ما در انتخابات ریاست جمهورى کاندیداى مستقل خود را داریم. این کاندیدا اکنون در دولت 
است اما در جریان اصولگراست ولى هیچکس درباره اش موضوعى نمى داند و ظرف یکى دو 

ماه آینده مطرح خواهیم کرد و با کاندیداى خودمان در جلسات اصولگرایان شرکت مى کنیم.
■ (در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره حمایت جبهه ایستادگى از قالیباف در انتخابات سال 
آینده) من این مســئله را تکذیب مى کنم. ما فعًال در حال مذاکره هســتیم و جبهه ایستادگى 

100درصد در انتخابات نقش آفرینى مى کند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه ایستادگى:

 از قالیباف حمایت نمى کنیم

اعتدال و اصالحات به اجبار 
به هم گره خوردند

چهارمین وزیر ترمیمى کابینه 
چه کسى خواهد بود؟
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دبیر ستاد مرکزى اربعین حســینى گفت: خروج و ورود 
زائرین اربعین حسینى از مرزهاى سه گانه مهران، چزابه 
و شلمچه بر اساس تقسیم بندى استان ها انجام مى شود .

مجید آقابابائــى افزود: زائرین اســتان هاى آذربایجان 
غربى، آذربایجان شــرقى، اردبیل، زنجان، کردستان، 
تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزى، کرمانشــاه، گیالن، 
مازندران، گلستان، لرســتان و ایالم مى بایست از مرز 

مهران تردد کنند.
وى ادامه داد: مرز چزابه بر اساس تقسیم بندى استانى 
براى استان هاى خراسان جنوبى، خراسان شمالى، یزد، 
سمنان و چهارمحال و بختیارى در نظر گرفته شده است .

دبیر ستاد مرکزى اربعین حسینى اظهار داشت: خروج و 
ورود زائرین اربعین حسینى استان هاى فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و 

بوشهر از مرز شلمچه امکانپذیر خواهد بود .
وى گفت: زائرین استان هاى خراسان رضوى، اصفهان و 
خوزستان مى توانند از دو مرز چزابه و شلمچه براى حضور 
در مراسم راهپیمایى اربعین و بازگشت از این مراسم به 
کشور اســتفاده کنند. مدیر کل امور مرزى و پدافند غیر 
عامل وزارت کشور، همچنین با تأکید بر ساماندهى تردد 
اتباع خارجى براى حضور در مراســم اربعین گفت: تردد 

اتباع خارجى فقط از مرز شلمچه امکانپذیر خواهد بود .

معاون امور توانبخشى ســازمان بهزیستى کشور با اشاره 
به سیاســت ابالغى خانواده توســط مقام معظم رهبرى 
درباره ایجاد ســازوکارهاى الزم براى ارتقاى ســالمت 
همه جانبه خانواده ها از حمایت این سازمان از خانواده هاى 
داراى فرزندان چندقلو خبر داد. به گزارش فارس، حسین 
نحوى نژاد اظهار داشت: در بحث سالمت اجتماعى در حوزه 
بارورى با توجه به توصیه هــاى مقام معظم رهبرى، یکى 
از کارهایى که بهزیستى از سال گذشته پیگیرى مى کند، 
حمایت از خانواده هاى داراى فرزندان چندقلو اســت زیرا 
یکى از معضالت این خانواده ها این اســت که به صورت 
ناگهانى، صاحب چند نوزاد مى شوند و در رابطه با نگهدارى 

و هزینه هایى که این نوزادان دارند دچار مشکل مى شوند. 
وى ادامه داد: در این زمینه آیین نامه اى نوشته و ابالغ شده و 
در استان ها از خانواده هایى که چنین فرزندانى دارند حمایت 
مى شــود؛ نکته دیگر درباره خانواده هایى است که داراى 
فرزندان معلول هستند که حمایت از این خانواده ها نیز در 
دستور کار قرار گرفته است. معاون امور توانبخشى سازمان 
بهزیستى کشور افزود: همچنین اولویت ساخت و تحویل 
مسکن با خانواده هایى است که بیش از دو معلول دارند که در 
همین رابطه با بنیاد مسکن و مستضعفان قراردادى منعقد 
شده تا خانه  براى خانواده هاى پرجمعیت داراى معلول هرچه 

سریع تر ساخته و واگذار شود.

حمایت از خانواده هاى 
داراى فرزندان چندقلو

تقسیم بندى استانى 
خروج و ورود زائرین اربعین 

چرك نویس

تمایل بیش از اندازه ایرانى ها به جراحى زیبایى دیگر رفته 
رفته رنگ و بوى«آسیب اجتماعى» به خودش گرفته است.
آن هم تمایل به چهره هاى نامتعارفى که عده اى حاضر 

هستند بابت آن پول هاى کالنى خرج کنند.
به گزارش مهر، چندى پیش با رفت وآمد یکى از بازیگرهاى 
فیلم هاى مســتهجن آن ور آبى بــراى جراحى زیبایى 

مهمى رسیدیم؛ اینکه چه در ایران به ســؤال 
بر  سرمان آمده بالیى 

حــاال که 

چهره ایده آل عده اى از ایرانى ها با چهره ایده آل بازیگران 
فیلم هاى مســتهجن خارجى برابرى مى کند؟ به همین 
بهانه در این گزارش به سراغ قیمت و رقم هایى رفتیم که 
این روزها بسیارى از افراد به امید رسیدن به سراب زیبایى 

خرج تغییر و تحول صورتشان مى کنند.

لیفت صورت
اصوًال کاربرد لیفت صورت براى افرادى است که در سنین 
پیرى و میان سالى سیر مى کنند. کارى که هدف از انجام 
دادن آن جوان سازى پوست براى کســانى است که به 
اقتضاى سنشان چین وچروك قرار است مهمآن همیشگى 
اجزاى صورتان باشد؛ اما نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که 
اگر بین کلینیک هاى زیبایى سرك بکشید در بین مشتریان 
میان سال براى لیفتینگ تک وتوك افراد جوانى را هم پیدا 
خواهید کرد که وسواس زیباتر شدن به جانشان افتاده 
است و دوست دارند باوجود جوان بودن باز این اتفاق را 
تجربه کنند. آن هم از لیفت خط لبخند و گردن گرفته 
تا لیفت دم ابرو و دور چشــم که مشتریانش باید براى 
هرکدام از این عمل ها چیزى بین 6 تا 12 میلیون تومان 

پول پرداخت کنند.

بینى
از قدیمى تریــن و متداول ترین جراحى هــاى زیبایى در 
کشور ماست تا جایى که ایرانى ها شهرتشان در این زمینه 
را توانسته اند به آن سوى مرزها در سراسر کره زمین صادر 
کنند تا هرساله مراجعان زیادى از ملل مختلف براى انجام 
جراحى دماغ به ایران بیایند. آن هم به امید اینکه این بناى 
کلنگى را بکوبند و از نو بسازند؛ اما میانگین قیمت هایى که 

براى عمل بینى در نظر گرفته شده است بسته به پزشک، 
نوع و مــدل دماغى که مراجعه کننده ها در دســت دارند 

متفاوت است یعنى چیزى بین 7 تا 17 میلیون تومان

گوش
به نســبت بقیه اعضاى روى صورت، جــزو عمل هایى 
است که شاید کمتر به گوش خورده باشد اما یک واقعیت 
غیرقابل انکارى که وجود دارد این اســت که روى زمین 
آدم هایى هستند که حاضرند براى عقب کشیدن گوش، یا 
کوچک کردن الله آن و یا مدل دادن گوش و تیز کردنش 

چیزى حدود 5/2 تا 6 میلیون تومان هزینه کنند.

گونه
جراحى زیبایى از آن دسته کارهایى است که در طول چند 
سال گذشته رشد جالب توجهى بین مشتریان بازار زیبایى 
داشته است به طورى که رونق گرفتن این جراحى در میان 
مردم عده اى را وادار کرده اســت تا براى کاشــت پروتز 
گونه روى صورتشــان چیزى حدود 3 تا 8 میلیون تومان 

پول بپردازند.

چانه
کنار همه عمل هاى ریزودرشتى که براى تغییر دکوراسیون 
صورت در نظر گرفته شده است شکل دادن حالت چانه را 
هم اضافه کنید به شکلى که اگر بین متقاضیان جراحى 
گشتى بزنید خواهید دید که در این بازار آدم هایى هستند 
که حاضرند براى کوتاه کردن و تراشیدن چانه چیزى حدود 
7 میلیون تومان بپردازند یا براى پروتز کردن آن حداقل 

چیزى حدود 5 میلیون تومان هزینه کنند.

لب
شــکل و شــمایل لب جزو 
آن دسته از قسمت هایى اســت که معیار 

«زیبایى» آن در طى سال هاى جارى با تغییر و 
تحول هاى زیادى روبه رو بوده است تا جایى که داشتن 

لب هاى بزرگ و برجسته که بعضاً از حالت طبیعى و عادى 
گونه انسانى به دور است در بین افراد مختلف، طرفدارهاى 
خودش را پیداکرده است و آدم ها براى انجام این کار چیزى 

بین 1 تا 3 میلیون تومان از جیبشان خرج مى کنند.

شقیقه
یکــى از عجیب وغریب ترین انواع پروتز اســت هرچند 
بســیارى از افراد کاربرد این پروتز را بیشتر براى افرادى 
مى دانند کــه در اثر ضربه یا جراحــى دچار تحلیل رفتن 
عضالت شــده اند اما از طرف دیگر بسیارى معتقدند که 
پر بودن یا خالى بودن ناحیه شقیقه در زیبایى چهره افراد 
تأثیر به سزایى دارد براى همین هم هزینه اى که براى این 
جراحى در نظر گرفته شده اســت چیزى حدود 6 میلیون 

تومان است.

چال
از جدیدترین کارهایى اســت که اشخاص براى زیباتر 
شدن یا بانمک تر شده چهره خودشان در نظر مى گیرند 
ایجاد چال روى صورت است که این چال مى تواند شامل 
چال گونه، لبخند و یا حتى چانه باشد چالى که به صورت 
طبیعى به علت فلج بودن بخشى از عضالت روى صورت 
افراد شکل مى گیرد و عده اى آن را زیباترین معلولیت در 

جهان مى دانند براى همین هم افراد زیادى هستند که 
حاضرند براى کاشت این چال لپ روى صورتشان چیزى 

بین 1/5 میلیون تا 3 میلیون تومان بپردازند.

لیپوساکشن غبغب
این یکى هم از آخرین گزینه هایى است که افراد براى 
برطرف کردن عیب و ایرادهایى که روى صورتشــان 
مى بینند به سراغ آن مى روند تا به گمان خودشان یک قدم 
به چیزى که در ذهنشان خیال مى کنند نزدیک تر شوند 
براى همین قیمــت میانگینى که بــراى محو غبغب 
در نظر گرفته شــده، قیمتى اســت بین 3 تا 5 میلیون 

تومان!

هزینه رسیدن به چهره ایده آل 
اما در کنار همه این ها چیزى که بیش ازپیش شاید براى 
بسیارى از ما جذاب و درعین حال داراى اهمیت باشد این 
است که شما با یک حساب سرانگشتى و جمع تمام این 
هزینه ها براى انجام عمل زیبایى روى صورت به رقمى 
حدود 51 میلیون تومان مى رسید. 51 میلیونى که شاید 
بشود زخم هاى زیادى را درمان و لذت هایى زیادى را با 

آن در زندگى تجربه کرد!

زنگ زنگنه به نیسان آبى
نصـف جهـان  مصرف بیـش از انـدازه هـر چیز روى 
انسان تأثیر مى گذارد. اگرقصاب باشى چاقو همیشه 
کنار دستت حاضر اسـت، اگر هم وزیر باشى آن هم 
از نوع نفتى،پیت نفت همیشـه لب به لب سرطاقچه 
خانه گذاشـته شـده تا بـه وقت نیـاز آتش بسـوزاند.

این بـار آتـش وزیر بـه نیسـان گرفتـه؛ لطفـًا زنگ 
نزنید!

بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه مصرف 
سوخت در وانت نیسـان هاى کشور بسـیار باالست، 
مى گویـد: هم اکنـون متوسـط مصرف سـوخت در 
وانت نیسـان هاى کشـور حدود 20 لیتر بـه ازاى هر 
100 کیلومتر پیمایش است. او تأکید دارد: اگر وزارت 
نفت پول داشته باشـد کل وانت نیسان هاى کشور را 
باید بخرد و تحویل ذوب آهن بدهد و بسـوزاند. وزیر 
نفت با اشاره به از رده خارج شدن کل وانت نیسان هاى 
کشـور تأکید کرد کـه از دور خارج شـدن نیسـان ها 
باعث صرفه جویى قابل توجهى در مصرف سـوخت 
خودروها مى شـود و حتـى امکان افزایـش صادرات 

سوخت از کشور فراهم مى شود.
براساس اعالم شرکت زامیاد تمام وانت نیسان هایى 
کـه در خیابان هـاى ایـران تـردد مى کننـد، حـدود 
700 هـزار دسـتگاه هسـتند کـه عمرآنها  45سـاله 
اسـت کـه ایـن خـودرو دیگـر در هیـچ جـاى دنیـا 
تولیـد نمى شـود. گفتنى اسـت عمر خـط تولید یک 
خـودرو در دیگـر کشـورهاى دنیـا کمتر از ده سـال

 است.

خاویارى که ایرانى نخورد 
نصـف جهـان   ایـن ازآن نـوع محصـوالت ایرانـى 
است که دسـت هر ایرانى به آن نمى رسد. خودمان 
نمى خوریم اما نمى گذاریم دیگـران نخورده از پاى 
سفره بلند شوند.مى گفتند پیش از این قبل از صادرات 
باید اول مردم کمى مزه مزه مى کردند تا چشمشان 

سیر باشد اما امروز این تخم، بال درآورده است.
طـى شـش ماهـه نخسـت امسـال 579 کیلوگـرم 
خاویار بـه ارزش یـک میلیـون و 387 هـزار و 978 
دالر بـه 12 کشـور مختلـف صادر شـده کـه از نظر 
وزنى 18/48درصـد کاهش یافته اما از نظر ارزشـى 
21/80درصد افزایش داشته که نشان مى دهد خاویار 
ایرانى طى نیمه نخست امسال نسبت به شش ماهه 

نخست سال گذشته گران تر شده است.
بر این اسـاس هر کیلوگرم خاویـار صادراتى در نیمه 
نخست سال گذشته 1580 دالر بوده است، در حالى 
که امسـال قیمت هر کیلوگـرم خاویـار صادراتى به 
2397 دالر (هشـت میلیـون و 400 هـزار تومـان) 
افزایش یافته که این رشد 34/06درصدى را نسبت 

به سال گذشته نشان مى دهد.

 گدایى با پژوى 405
نصـف جهـان   ابتـکار عمـل خـود عامـل پیشـرفت 
مـى شـود تـا شـما بتوانیـد نسـبت بـه شـغلى کـه 
در آن خدمـت صادقانـه مـى کنیـد موفـق تـر 
عمـل کنیـد. گاهـى وقـت هـا الزم اسـت تا شـما 
بـراى درآمـد بیشـتر، زور بزنیـد امـا بایـد بدانیـد 
کـه زور شـما بیهـوده هـدر نمـى رودوبایسـت 
بـراى آن برنامـه ریـزى داشـته باشـید،لطفًا یـاد

بگیرید.
ایـن روزهـا سـرهر چهـارراه مى تـوان کودکانى را 
مشـاهده کـرد کـه بـا بـه کارگیـرى شـیوه هاى 
مختلـف در حـال تکدیگـرى هسـتند. بـه گفتـه 
کارشناسـان متکدیـان بـه طـور متوسـط بین سـه 
تـا هفـت میلیـون تومـان درآمد دارنـد که بـه علت 
کمک هاى دلسوزانه مردم تعداد آنها در حال افزایش

 است.
هر روز تعداد متکدیان نه تنها کم بلکه اضافه تر هم 
مى شـود. اخیراً برخى از متدکیان با خـودرو اقدام به 

اخذ مبالغى از مردم به بهانه نداشتن بنزین مى کنند.
یکى از متدکیان با پارك کردن خودروى پژوى 405 
خود کنار یکى از خیابان هاى اصلى شـهر از عابرین 
پیاده درخواسـت مى کند تا بـه او براى تهیـه هزینه 
درمان فرزند خود کمک کنند اما وقتى با سئوال برخى 
از عابرین که چرا با خودروى خود کار نمى کنى روبه 
رو مى شود نبود بنزین را بهانه کرده و از مردم وجهى 
بابت خرید بنزین طلب مى کند.  تعدادى از مردم هم 

از سر دلسوزى وجهى را پرداخت مى کنند.

با 50 میلیون صورت خود را بکوبید و بسازید!

براى یــک چهــره ایــده آل 
چقدر باید خرج کرد

راى جراحى زیبایى ىب
ایران به ســؤال مهمى رسیدیم؛ اینکه چه در

بر سرمان آمده بالیى
حــاال که

ه
پو

ب
از قدیم
کشور ما
را توانسته
کنند تا هر
جراحى دم
کلنگى را بک

ایرانى ها کره را 
با سریال هایش 
مى شناسند

ســفیر کره جنوبى در ایران گفت: مردم کره، ایران 
را به عنوان کشــورى که نفت و گاز دارد مى شناسند 
همانطور که ایرانى ها، کره را با سریال هاى معروفش 

مثل «یانگوم» و محصوالت دیجیتالى مى شناسند.
«کیم ســئونگ هو» در گفتگو با ایسنا، درباره اینکه 
آیا فروشگاهى از صنایع دستى ایران در کره جنوبى 
وجود دارد، اظهار داشت: ما چنین فروشگاهى نداریم 
اما پیشنهاد مى دهم که نمایشگاهى از محصوالت 
صنایع دستى مشابه آثارى که در نمایشگاه هنرهاى 

چوبى وجود دارد، در شهر سئول برگزار شود.
او ادامه داد: حقیقت این است که ایران فقط کشور نفت 
و گاز نیست و بخاطر هنر و فرهنگ غنى اى که دارد، 

باید شناخته شود.
سفیر کره جنوبى با تأکید بر اینکه ما فقط براى فروش 
محصوالت خودمان اینجا نیســتیم، گفت: ما براى 
گســترش روابط فرهنگى کارهایى را 
شروع کرده ایم. براى مثال، یک 
عکاس حرفه اى ایرانى را به 
کره فرستادیم و نمایشگاهى 
از عکس هاى او را در سئول 

برگزار کردیم.
وى افزود: قرار اســت در 
نیمــه آبان مــاه گروهى از 
دانش آموزان ایرانى را به سئول 
بفرستیم تا بتوانیم در حالت کلى 
و در حجم بــزرگ، همکارى 
فرهنگى خود را بــا یکدیگر 
ادامــه دهیــم. همچنین 
آبان ماه 17 نمایشگاه که 
مربوط به فرهنگ کره 
اســت، برگزار 

مى شود.

روابــط عمومى ســازمان غــذا و 
دارو ضمــن اعالم اســامى برخى 
فرآورده هاى بهداشتى که در معرفى 
خود ادعاهــاى غیر واقعــى مطرح 
کرده انــد؛ از ســفارش دهندگان و 
سفارش گیرندگان تبلیغات خواست از 
ادعاهاى اغراق گونه و خارج از مجوز 

صادره اجتناب کنند.
به گزارش خبرگزارى فارس، روابط 
عمومى سازمان غذا و دارو اعالم کرد: 
تبلیغات شامپو و لوسیون تقویتى مو 
با نام تجارى «ژیوار»، شــامپو ضد 

ریزش «آناژن» و همچنین شامپویى 
که بدون ذکر نام تجــارى و صرفًا با 
اعالم شماره تماس تلفنى به  فروش 
مى رسد در تیزرهاى تبلیغاتى خود از 
ادعاهاى غیر واقعــى ضد ریزش مو 
و رویش مجدد مو استفاده مى کنند 
که این موضوع باعث گمراهى اذهان 

عمومى شده است.
همچنین روابط عمومى سازمان غذا  
و دارو  ضمن تأکید بر غیر مجاز بودن 
اینگونه تبلیغات، از صدا و ســیماى 
جمهورى اســالمى ایران به عنوان 

رســانه امین و مورد وثوق خواست 
قبــل از قبول آگهى هــاى تجارى، 
اســتعالمات الزم را از منابع اصلى 

اخذ نمایند.
بنابر ایــن گزارش روابــط عمومى 
ســازمان غــذا و داروبــه صاحبان 
کاالهایى که به هر نحو قانونمندى، 
تمایــل به انجــام تبلیغــات درباره 
محصوالت خود دارند یادآورى کرد 
که آنها صرفًا ملزم به بیان اطالعات 
قید شده در مجوز محصول، صادره از 

ارگان و نهاد مرتبط هستند.

تبلیغ محصوالت غیرمجاز در صدا و سیما

مدیرکل اجرایى مشارکت هاى کمیته امداد گفت: روش هایى مانند صدقه 
پیامکى از طریق ارسال عدد 1 به شــماره 8877 یا شماره گیرى 8877# * 
بعد از راه اندازى Ussd و اپلیکیشن «خوب باشیم» در کنار اصالح صندوق 

صدقه، مورد نظر کمیته امداد قرار گرفته است.
به گزارش فارس، ابوالقاسم رستگار با بیان اینکه در جهت جانمایى صندوق 
صدقات کشور برنامه ساماندهى صندوق صدقات در دستور کار کمیته امداد 
قرار دارد، افزود: با توجه به استقرار و جانمایى نامناسب و غیر اثر بخش بودن 
برخى از صندوق صدقات در سراسر کشــور، برخى از این صندوق ها که در 
معابر شهرى قرار داشت مورد سوء استفاده معتادان و... قرار گرفته و منجر به 

آسیب پذیرى شده است.
وى ادامه داد: در همین جهت کمیته امداد برنامه ساماندهى صندوق صدقات 
را در قالب گام هاى اجرایى و عملیاتى در دستور کار خود قرار داده است. طرح 
ساماندهى صندوق صدقات سراسر کشــور در جهت ایمن سازى بیشتر و 
کاهش هزینه ها و بهبود وضعیت ظاهرى معابر و اماکن در دیدگاه شهروندان 

اجرا مى شود.
مدیرکل هماهنگى امور اجرایى مشارکت هاى کمیته امداد با اشاره به اینکه 
ســاماندهى صندوق صدقات در 12 گام در حال بررسى و اجراست، اظهار 
داشــت: جمع آورى صندوق صدقات متعدد در یک مکان محدود، بررسى 
دفعات تخلیه صندوق ها، جمع آورى صندوق هاى نصب شــده در حاشیه 
شــهرها و محل هاى کم تردد و مکان هایى که امکان صدقه دادن فراهم 
نیست، تنوع بخشیدن و تولید صندوق صدقات لوکس فرودگاهى و اماکن 
تجارى، جانمایى صندوق صدقات پر درآمد و نصب در مسیر دید دوربین هاى 

مدار بسته از جمله آنهاست.
رستگار افزود: همچنین تعیین تکلیف صندوق هاى زیان ده و کم بازده، تولید و 
تعمیرات صندوق صدقات با رویکرد تمرکز زدایى، ایمن سازى و رمزدار نمودن 
قفل و تقویت بدنه صندوق صدقات، افزایش میزان ایمنى صدقات و کاهش 
امکان سرقت، سرمایه گذارى تبلیغى وسیع  از دیگر گام هاى اصلى این برنامه 

عملیاتى محسوب مى شود.
وى با اشــاره به اینکه هر یــک از گام هاى فوق در بازه زمانى مشــخص 
و با اهداف عملیاتى براى هر یک  از اســتان ها ابالغ شــده است تصریح 
کرد:  کاهش هزینــه ها و نیروى انســانى، افزایش درآمــد، جلوگیرى از 
سوء استفاده هاى احتمالى، افزایش اعتماد عمومى، ایجاد جذابیت در پذیرش 
صندوق صدقات، ایجاد مزیت رقابتى با مؤسســات خیریه، افزایش میزان 
امنیت وجوه در صندوق ها و ممانعت از سرقت، افزایش شیب دریافت صدقات 
الکترونیکى نسبت به فیزیکى وکاهش هزینه تخلیه صندوق صدقات از جمله 
مهمترین اهداف پایه گذارى شده براى طرح عملیاتى ساماندهى صندوق 

صدقات در نظر گرفته شده است.

12 روش براى ساماندهى صندوق صدقات

,,صدقه پیامکى در راه است

کمیته امداد برنامه 
ساماندهى صندوق 
صدقات را در قالب 
گام هاى اجرایى و 
عملیاتى در دستور 
کار خود قرار 
داده است. طرح 
ساماندهى صندوق 
صدقات سراسر 
کشور در جهت 
ایمن سازى بیشتر 
و کاهش هزینه ها 
و بهبود وضعیت 
ظاهرى معابر و 
اماکن در دیدگاه 

شهروندان اجرا 
مى شود

ســومین فصل پژوهش باستان شناســى معدن نمک 
«چهرآباد» توسط باستان شناسان و پژوهشگران ایرانى و 
آلمانى و با چند هدف از جمله رسیدن به الیه هاى معدنى 

پیش از دوران هخامنشى صورت مى پذیرد.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل عالى رئیس هیئت باستان 
شناسى اظهار داشت: برنامه پژوهشى این فصل توسط 
پژوهشگران ایرانى و آلمانى در سه بخش کاوش باستان 
شناسى، پژوهش هاى زمین باستان شناسى و مطالعات 

ژئوفیزیک انجام مى شود.
به گفته وى مطالعات زمین باســتان شناسى در محیط 
پیرامون معدن نمــک با هدف اطالع از ســاختار زمین 
شناختى منطقه و اوضاع محیط پیرامون معدن نمک در 

دوران هخامنشى و ساسانى انجام خواهد شد.
عالى افزود: با توجه به ادامه داشــتن الیه هاى مربوط به 
معدنکاوى دوره هخامنشــى و احتمال وجود الیه هاى 
معدنکارى پیــش از دوره هخامنشــى، در فصل جدید، 

کاوش با هــدف مطالعه بیشــتر فعالیــت معدنى دوره 
هخامنشــى و رســیدن به الیه هاى قدیمــى تر انجام 

مى شود.
گفتنى اســت، معدن نمک چهرآبــاد (دوزالخ) در 75 
کیلومترى شــمال غرب شــهر زنجان واقع است. این 
معدن که آثارى از فعالیت معدنکاوى دوران هخامنشى، 
ساسانى و دوران متأخر اسالمى را داراست به دلیل کشف 
مومیایى هاى طبیعى معروف به مردان نمکى در دو دهه 

اخیر از شهرت زیادى برخوردار شده است.
در دوره ساسانى مجدداً فعالیت هاى معدنکاوى در معدن 
آغاز و تا آخر این دوره ادامه یافته است. در اواخر این دوره 
نیز ریزش تونل هاى معدن موجب کشته شدن تعدادى 
از معدنکاران ساسانى شده که بقایاى انسانى شماره 2 و 

شماره 6 مربوط به این دوره است.

آلمانى ها در پى کشف 
راز مرگ معدنکاران 
ساسانى و هخامنشى گســترش روابط فرهنگ

شروع کرده ایم. بر
عکاس حرفه اى
کره فرستادیم
از عکس هاى
برگزار کردیم
وى افزود: قر
نیمــه آبان مـ
دانش آموزان ایرا
بفرستیم تا بتوانیم
و در حجم بــزر
فرهنگى خود ر
ادامــه دهیـ
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مسئول بعثه رهبرى در استان اصفهان گفت: امسال پیاده روى و زیارت اربعین ایرانیان به نیابت 
از یک شهید در قالب طرح نیابت انجام مى شود.

حجت االسالم و المسلمین محمود فقیهى در ستاد اربعین شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: 
ستاد اربعین یکى از برنامه هاى مهم کشور است که براى ســاماندهى بهتر اعزام زائران و ارائه 

خدمات تشکیل مى شود.
وى بیان داشت: زائران با ثبت نام در سامانه سازمان حج  و زیارت نسبت به انجام زیارت اقدام کنند 

و از ثبت نام نزد مراکز و افراد فاقد مجوز سازمان حج و زیارت خوددارى کنند.
مسئول بعثه رهبرى در استان اصفهان با اشاره به جنبه هاى فرهنگى زیارت اربعین،افزود: امسال 
پیاده روى و زیارت اربعین ایرانیان به نیابت از یک شهید در قالب طرح نیابت شهید انجام مى شود.
وى برگزارى مراسم بدرقه از گلزار شهدا، برگزارى مراسم اســتقبال از زائران همراه با چاوشى 
خوانى، توزیع بسته هاى آموزشى، ارائه مطالب آموزشى از ســوى رسانه ها، آموزش سراسرى 
زائران اربعیــن در روز جمعه 14 آبان ماه پیش از خطبه هاى نماز جمعــه را از جمله برنامه هاى 
فرهنگى پیاده روى و زیارت اربعین اعالم کرد و گفت: با توجه به حجم باالى مسافران روز اربعین 
به دنبال کسب فتوا از مراجع تقلید براى گسترش زمانى و مکانى این زیارت هستیم که همه افراد 
نخواهند تنها روز اربعین در کربال باشند و کسانى که در شهرهاى اطراف و با فاصله نسبت به کربال 

هستند اگر روزهاى بعد اربعین به کربال برسند نیز در ثواب این زیارت شریک باشند.
حجت االسالم والمسلمین فقیهى با اشاره به تشــکیل ستادهاى اربعین شهرستان هاى استان 

اصفهان، افزود: این ســتادها براى ارائه خدمات در کربال و مرزهاى ایران به زائران تشــکیل 
شهرستان بر اســاس توانایى خود موکب در مرزهاى ایران و یا در شهر مى شــود که هر 

کنند.کربال برپا مى 
رهبرى در استان اصفهان یادآور شد: زائران باید در این سفر نسبت به مســئول بعثه 

اتحاد بین شیعه و سنى توجه داشته باشــند و هرگونه اقدامى که اتحاد را به هم بزند جلوگیرى 
کنند، آنچه موضوع و مهم براى جامعه اسالمى است مانند حمایت از یمن و اتحاد مسلمانان را 

مدنظر داشته باشند.
وى با تأکید بر مطالعه و کسب آگاهى در خصوص سفر، اظهار داشت: زائران از مطالب آموزشى 
قبل از انجام سفر استفاده کنند که این آموزش ها نقش مؤثرى در کیفیت اعمال آنها، پیشگیرى 

از مشکالت و آسانى و بهتر انجام دادن اعمال است.
حجت االسالم والمســلمین  فقیهى ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت هاى فرهنگى و آموزشى 
ستاد اربعین بر عهده بعثه رهبرى گذاشته شده بسته هاى آموزشى از طرف این مرکز آماده شده 
که در ایستگاه هاى مسیر حرکت زائران توزیع مى شــود و بعضى از این بسته هاى آموزشى در 

استان ها توزیع مى شود.
وى افزود: کتاب زیارت اربعین نمونه اى از اقدامات شاخص کمیته فرهنگى و آموزشى ستاد اربعین 
است که در این کتاب مطالب آموزشى در اختیار زائران قرار مى گیرد که ادارات و نهادهاى دولتى 
و مردمى براى ارائه خدمات به زائران در استان اصفهان برنامه ریزى کرده اند و اطالع رسانى به 

زائران در خصوص ابعاد مختلف این برنامه را انجام مى دهند.
وى خاطرنشان کرد: بسته هاى آموزشى براى زائران اربعین حسینى در استان اصفهان تهیه و 
بین زائران توزیع مى شود که نیاز به همکارى ســایر ادارات و نهادهاى استان براى تکمیل این 

بسته مى باشد.

خبر

خودروهاى کالسیک از فردا به 
نمایشگاه اصفهان مى آیند 

اولین نمایشگاه تخصصى خودروها و موتورسیکلت هاى
 کالسـیک در تاریـخ 5 تـا 8 آبـان مـاه در سـاعات 
15 تـا 21 در محـل برگـزارى نمایشـگاه هـاى 
اصفهـان در کنـار پـل تاریخـى شهرسـتان برگـزار 

مى شود.
به گزارش واحد رسـانه شرکت نمایشـگاه هاى بین 
المللى اسـتان اصفهان، اولین دوره این نمایشگاه در 
متراژى به مساحت 8000 مترمربع در قالب سه سالن 

برپا خواهد بود.  
در این نمایشـگاه 90 مدل خودروى کالسیک و 20 
مدل موتورسیکلت متعلق به دهه هاى 1940 تا 1970 

به نمایش در مى آید.
گفتنـى اسـت اتومبیـل کادیـالك 1966 متعلق به 
نخسـت وزیر سـابق و وزیر نفـت وقت ایـران دکتر 
منوچهر اقبال و اتومبیل شـورولت بلر 1954 مربوط 
بـه سـفارت فرانسـه در ایـران در سـال 1335 از 
اتومبیل هایى اسـت کـه در معرض دید عمـوم قرار 

مى گیرد.

هم اندیشی با نمایندگان 
آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي 
رییس اداره مؤسسات کارآموزي آزاد و مشارکت هاي 
مردمی استان اصفهان از جلسه هم اندیشی تخصصی 
با نمایندگان آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي رشته 

فناوري اطالعات خبر داد.
به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش فنی 
و حرفـه اي اسـتان اصفهـان، جلسـه هـم اندیشـی 
تخصصی بـا نمایندگان آموزشـگاه هاي آزاد رشـته 
فنـاوري اطالعـات شـهر اصفهـان با حضـور آرش 
اخوان معاون آموزش، پژوهش و برنامـه ریزي اداره 
کل آموزش فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان، حسین 
مصلی نژاد رییس اداره مؤسسـات کارآمـوزي آزاد و 
مشـارکت هـاي مردمـی اسـتان و 15 نفـر از 
مؤسسـین آموزشـگاه هـاي آزاد در رشـته فنـاوري 
اطالعـات در محـل سـالن کنفرانـس تشـکیل 

گردید.
بر اساس این گزارش؛ بررسی مجموعه نهم کاردانش 
و امکان مشـارکت آموزشـگاه هاي فنی و حرفه اي 
آزاد در اجراي رشته هاي مندرج در آن، اطالع رسانی 
بهتر و شایسـته تر بهره منـدي از طرح یـاوران امید، 
امکان عقد تفاهم نامه و قراردادهاي آموزشی با سایر 
دسـتگاه هاي دولتی و غی ردولتی از موضوعات مورد 

بحث و بررسی در این جلسه بود.
در ادامه معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزي اداره 
کل در خصوص  ارائه طرح بازاریابی آموزش توسـط 
کانون انجمن ها، امـکان بهره مندي آموزشـگاه ها 
از تبصـره 2 ماده 38 قانـون مالیات بـر ارزش افزوده 

مباحثی را بیان نمود.
در پایـان مصلـی نـژاد در زمینـه فعالیـت بیشـتر 
آموزشگاه ها در جهت عقد قرارداد با سایر دستگاه ها 
در سایه حمایت هاي اداره کل، آمادگی و استقبال این 
بنگاه آموزشی از پیشنهادات آموزشـگاه هاي آزاد در 
جهت رونق بخش غیردولتی در بستر قوانین موجود 

مطالبی را عنوان نمود.

 تخریب سفره آب زیرزمینی 
کاشان تا 4 سال دیگر    

رئیـس اداره امـور آب کاشـان گفـت: مطابـق پیش 
بینى ها و کارشناسى هاى انجام شـده دو سال پیش، 
امکان برداشـت آب از سـفره آب هـاى زیرزمینی در 
دشـت کاشـان فقط براي شـش سـال دیگـر وجود 

دارد.
مصطفـى گنجى در نشسـت «مدیریـت پژوهش در 
عصر پایداري، نظر تا عمل» اظهار داشت: با توجه به 
گذشت دو سال از این شش سال فقط چهار سال دیگر 
تا تخریب کامل سفره آب زیر زمینی در دشت کاشان 

باقی مانده است.
وى تأکیـد کـرد: با توجـه بـه اهمیت موضـوع الزم 
اسـت اقدامات سـریع حاکمیتـی بـراي جلوگیري از 
کشـت محصوالتی کـه متناسـب بـا اقلیم کاشـان 
نیسـتند از جمله پنبـه و برخی صیفی جـات به عمل 

آید.

مدیرطرح ســاماندهى ناژوان با تأکید بــر حفظ پارك 
جنگلی نــاژوان مى گوید: ناژوان ریه اصفهان اســت و 
اکسیژن خالصى که از 1200هکتار فضاى سبز و درخت 
ناژوان به شهر اصفهان تزریق مى شود، امتیازى بزرگ 
براى این شهر محسوب مى شــود؛ بنابراین شهروندان 
نباید با روشــن کردن آتش و ایجادآلودگى غیر از آسیب 
زدن به این پــارك طبیعى زیبا، دیگر نقاط شــهر را نیز 

آلوده کنند.
حسن شــفیعى در گفتگو با ایمنا می افزاید: همه ساله 
با شــروع فصل سرما معضلى زیســت محیطى روشن 
کردن آتش در ناژوان، گریبانگیر شهر و مدیریت شهرى 

اصفهان مى شود.
وى اظهار مى کند: افراد بــراى گذراندن اوقات فراغت 
بدون دلنگرانى چوب درختان را مى شکنند و با آن آتش 
روشــن مى کنند و در نهایت بدون اینکه مطمئن شوند 

آتش خاموش شده چوب هاى سوخته را رها مى کنند.
مدیرطرح ساماندهى ناژوان با اشاره به اینکه روشن کردن 
آتش در ناژوان عالوه بر وارد نمودن خسارت به درختان، 
فضاى ســبز و المان هاى پارك، موجب تشدید آلودگى 
هواى شهر مى شود، عنوان مى کند: این تشدید آلودگى 
باعث مى شود تا حجم زیادى دود از سطح پارك به سمت 

باال حرکت کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
از جمله موقوفات بزرگ موجــود در اصفهان موقوفات 
وابسته به مســجد لنبان بود که از حدود 25 سال گذشته 
تاکنون اوقاف به دنبال بازگردان این موقوفات به نام اوقاف 
اســت، تصریح کرد: از این رو براى اولین بار موقوفه باغ 
تکیه به عنوان یکى از موقوفات این مسجد به نام اوقاف 
سند خورد و با این امر زمین دو هزار و 743 مترى واقع در 
خیابان دکتر بهشتى پالك 427 که داراى 31 باب مغازه 
در دو محوطه گاراژ است، به موقوفات اصفهان اضافه شد.

حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى در گفتگو با مهر 
با بیان اینکه در حال حاضر رابطه استیجارى با مغازه داران 

موقوفه باغ تکیه برقرار شده است، افزود: در حال حاضر 
نیز بخش دیگرى از مجتمع تجارى مسجد لنبان به نام 

اوقاف سند خورده است.
وى با بیــان اینکه این مجتمع نیــز داراى 30 باب واحد 
تجارى است، ابراز داشت: در حال حاضر 17 واحد از این 
مغازه ها داراى سند تک برگى است و براى 13 واحد دیگر 

نیز سند صادر خواهد شد. 
حجت االسالم و المسلمین صادقى ادامه داد: مساحت این 
مجتمع تجارى 214 متر مربع است که در دو طبقه احداث 
شده و براساس وقفنامه عواید حاصل از این موقوفه براى 

تأمین هزینه هاى مسجد لنبان هزینه مى شود.

ناژوان در  زمستان 
دودى مى شود

مجتمع تجارى مسجد لنبان 
به نام اوقاف سند خورد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
مراســم افتتاحیه رویداد کارآفرینى هــم نت آب که در 
جمع نخبگان دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد گفت: 
شرکت آبفا استان اصفهان به منظور بررسى چالش ها، 
واکاوى مسائل واقعى در صنعت آب شرب و فرصت هاى 
موجود براى خلق ارزش، ارتباط با سازمان هاى ذیربط و 

پیگیرى موضوع تا یافتن راهکارها اقدام به برگزارى هم 
نت آب نموده است که خوشبختانه با استقبال خوبى از 

سوى دانشجویان و نخبگان روبه رو شد.
هاشــم امینى به چالش هایى که در هــم نت آب مورد 
بررســى و واکاوى قرار گرفت پرداخت و بیان داشت: 
مقررشــد در این همایش چالش هاى بحران کم آبى 

و رشد جمعیت، تفکیک انشــعابات مشترکین، مخازن 
ذخیره اســتراتژیک، بحران کم آبى و رشــد جمعیت، 
بازچرخانى آب خاکســترى و بهسازى محلى فاضالب 
(چربى گیرها) توسط دانشجویان و نخبگان مورد بررسى 

قرار گیرد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت آبفا اســتان 

اصفهان با اشاره به اشتیاق دانشجویان و نخبگان در ارائه 
ایده به منظور رفع چالش هــاى صنعت آب و فاضالب 
تصریح کرد: بسیار خوشحالم که دانشجویان و نخبگان 
در فضایى بى آالیش دور هم گرد آمدند و با ارائه نقطه 
نظرات و ایده هاى جدید راه حل هاى تازه اى براى مقابله 
با چالش هاى موجود عنوان کردند. این تکاپو و اشتیاق 
جوانان نخبه بسیار ستودنى است و باید با بهره گیرى از 
توان و دانش داخلى درصدد رفع مشکالت در زمینه هاى 
مختلف باشیم نه اینکه منتظر بوده تا در خارج از مرزهاى 

ایران نسخه اى براى رفع مشکالت ما پیچیده شود.
وى با بیــان اینکــه اگــر جوانــان و اندیشــمندان 
ایرانــى دغدغه فرهنــگ و تمــدن ایــران زمین را 
دارند بایــد راهکارهاى جــدى در خصــوص مقابله 
با بحران کم آبــى را مدنظر گیرند عنــوان کرد: وقوع 
خشکسالى هاى مستمر تهدیداتى براى فالت مرکزى 
ایران به همراه داشته اســت به طورى که صاحبنظران 
دراین خصوص ابراز نگرانى نمودند و اعالم داشتند که 
اگر وقوع پدیده خشکسالى استمرار داشته باشد احتمال 
اینکه در ســال هاى آتى بخشى از فالت مرکزى خالى 
از سکنه شــود مى رود، بنابراین از نخبگان درخواست 
مى شود با همفکرى مسئوالن امر و نیز با ارائه ایده هاى 
نو راه هایى براى مصرف بهینــه آب عنوان نمایند تا در 
نهایت از این چالش به سالمت عبور کنیم این درحالى 
است که شرکت آبفا اســتان اصفهان حمایت خود را از 
طرح ها و ایده هاى جدیدى که در این هم نت مدیریت 

مصرف بهینه آب را دربرداشته اعالم مى نماید.
گفتنى اســت؛ اولین رویداد چندمنظــوره هم نت آب 
ایران با مشــارکت بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی 

اصفهان و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  برگزار 
شد . 

در این رویداد که همزمان با اولین همایش ملی عرضه 
و تقاضاي آب شرب و بهداشــت، چالش هاو راهکارها 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، بیش از 150 
نفر از  نخبگان، صاحبنظــران، متخصصان، مجریان 
برتر و ســرمایه گذاران بخش آب که بنا به دعوت بنیاد 
ملی نخبگان اســتان اصفهان گردهم آمــده بودند، در 
فرآیندي کامًال حرفــه اي و علمی به بررســی و ارائه 
راهکار براي حل سه مشــکل از بین مشکالت مطرح 
شده توسط شــرکت آب و فاضالب پرداخته و موفق به 
ارائه طرح هایی نو و ابتکاري شــدند . این نخستین بار 
است که ارائه راه حل براي تعدادي از مشکالت مبتالبه 
صنعت آبفا در ایران در چنین فرآیندي به نخبگان سپرده 

می شود .
از بین 21 تیم تشکیل شده در این هم نت که پس از سه 
روز همفکري و تبادل نظر، طرح هاي فنی خود را براي 
حل چالش هاي مطرح شده ارائه نمودند، در نهایت سه 
تیم به عنوان تیم هاي برتر انتخاب شــدند و جوایزي 
را به صورت حمایت مالــی از متولیان برگزاري هم نت 

دریافت کردند .
عالوه بر این ســه تیم، ایده عملیاتی سه تیم دیگر  که 
قابلیت هاي بیشتري داشــت، براي رسیدن به مرحله 
ســاخت و تهیه نمونه نیمه صنعتی، مورد حمایت مالی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان قرارگرفت و مقرر 
گردید در قالب چند قرارداد پژوهشی با صاحبان ایده به 
بلوغ رسیده و براي ورود به مرحله تولید صنعتی امکان 

سنجی شود. 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: دستورالعمل کاهش جمعیت 
کیفرى زندان در دستور کار دادســرا قرار گرفت و قضات باید براى اجرا 

شدن آن همت گمارند.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان، حسن رحیمى در 
نشست مشترك با حضور قضات اجراى احکام کیفرى دادسراى اصفهان 
افزود: آثار ُمخرب حبس و اثرات منفى آن در جامعه بر کسى پوشیده نیست.

وى گفت: با عنایــت به رویکرد جدید قانون مجازات اســالمى مبنى بر 
جایگزینى مجازات هاى متناسب با جرائم به جاى حبس، سیاست هاى 
کالن قوه قضائیه و تأکیدات رئیس قوه درباره حبس زدایى و کاهش آمار 
کیفرى زندان ها، ضرورى است قضات دادسرا با رویکرد جدى بر اجرایى 

شدن دستورالعمل مربوطه همت کنند.
دادستادن عمومى و انقالب اصفهان افزود: مجازات حبس به عنوان آخرین 
ابزار و آن هم صرفاً به منظور برخورد با جرائم خشن و نگهدارى و بازپرورى 

مجرمان خطرناك باید مورد استفاده قرار گیرد.
وى تصریح کرد: تراکم جمعیت زندان ضمن اینکه ذاتًا پدیده اى بحران 
 ساز است، اثرات مخرب و نامطلوبى بر زندانى، خانواده اش و اجتماع دارد و 

از بازدارندگى الزم در حوزه پیشگیرى نیز برخوردار نیست.
رحیمى در ادامه بازدیدهاى مستمر و دوره اى قضات از زندان را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: مالحظه مشکالت زندان و زندانیان و احوال شخصى آنها 
توسط قضات از نزدیک، در تصمیم گیرى هاى قضائى و در راستاى کاهش 

جمعیت کیفرى زندان ها، راهگشاست.

دهیــار ابیانه گفــت: در مهــر ماه ســال جــارى تعداد شــش هزار 
و657 نفــر گردشــگر خارجــى از روســتاى تاریخــى ابیانــه دیدن 

کردند.
 محمد عادلى شامگاه یک شــنبه در گفتگو با اصحاب رسانه با اشاره به 
اینکه در دفتر ثبت گردشگرى این روســتا ملیت 58 کشور از شش قاره 
جهان ثبت  شده، افزود: آمار گردشگران باالى صد نفر که از ابیانه دیدن 
کرده اند، از بیشترین تا کمترین تعداد، کشورهاى فرانسه هزار و440 نفر، 
آلمان 665 نفر، چین 638 نفر، هلند 523 نفر، ایتالیا 418 نفر، اسپانیا 358 
نفر، انگلیس 286 نفر، لهســتان 280 نفر، تایلند 270 نفر، سوئیس 251 
نفر، بلژیک 224 نفر، آمریکا 150 نفر، استرالیا 131 نفر، روسیه 114 نفر و 

اتریش 102 نفر بوده اند.
دهیار ابیانه اظهار داشت: بقیه گردشگران از کشورهاى دانمارك، ترکیه، 
پرتغال، نروژ، ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ، مجارستان، نیوزلند، چکسلواکى، 
کانادا، تایوان، مالزى، کره جنوبى، یونان، اسلوونى، برزیل، هند، الجزایر، 
رومانى، آرژانتین، ایرلند، اندونزى، اوکراین، استونى، افغانستان، مراکش، 
سوئد، قزاقســتان، قرقیزســتان، مصر، پرو، آفریقاى جنوبى، اسلواکى، 
کرواســى، کلمبیا، ایســلند، فیلیپین، امارات، مکزیک، شیلى، فنالند و 

اسکاتلند بودند.
عادلى در پایان خاطرنشان کرد: هم  اکنون با همین زیرساخت در مقایسه 
با شش ماهه سال قبل با سال جارى حدود شــش هزار گردشگر بیشتر 

پذیرش داشته ایم .

 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهــان گفت: 
بازداشــت یکــى از معاونــان اداره کل ارشــاد اســتان اصفهــان 
از طــرف دادســتان عمومــى و انقــالب اصفهــان تأیید شــده 

است.
حجت  االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو با فارس در 
خصوص بازداشت یکى از معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: در ابتدا دلیل غیبت ایشان در اداره را 
نمى دانستم اما چند روزى است که خبر بازداشت ایشان از طرف قاضى 
حسن رحیمى دادستان عمومى و انقالب اصفهان تأیید شد و این خبر 

دیگر براى ما مسجل است.
وى افزود: «ح.آ» نزدیک به یک ماه اســت که به دلیل اتهامات مالى 
توسط نیروهاى قضائى دستگیر شده اســت، مسئولیت امور هنرى و 
سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى برعهده وى بوده که در 
بخش هنرى شکایاتى از طرف چند شرکت برگزارکننده کنسرت هاى 

موسیقى صورت گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان گفت: کیفیت و 
میزان تخلف مالى در این موضوع هنوز براى ما روشن نیست اما قرار 
است تا پایان این هفته یا ابتداى هفته آینده موضوع به صورت کامل 
روشن شود؛ هنوز اطالعات مســتندى وجود ندارد و من نمى توانم به 

جزئیات بپردازم.
حجت  االسالم والمســلمین ارزانى با اشــاره به میزان پیگیرى اداره 

کل ارشــاد اســتان اصفهان از دســتگاه قضا تصریح کرد: در ابتدا از 
دادســتانى اســتان اصفهان پرس وجو کردیم تا بدانیم چه کســى 
و به چه اتهامى در اداره ارشــاد اســتان اصفهان بازداشــت شده که 
متوجه شکایت برخى از شــرکت هاى هنرى به دلیل اختالفات مالى

 شدیم.
وى با اشاره به تقسیم بندى وظایف در معاونت هاى اداره ارشاد استان 
اصفهان ادامــه داد: دو معاونت فرهنگى و معاونت مالى و پشــتیبانى 
در این اداره وجــود دارد و معاونتى تحت عنــوان معاونت هنرى در 
این اداره تعریف نشده اما امور هنرى و ســینمایى که از گذشته مثل 
بخش امور قرآنــى از دیگر معاونت ها تفکیک شــده زیــر نظر فرد 
بازداشــت شــده بوده که در بخش هنرى با اتهامــات مالى روبه رو 

شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
فرد متهم پیش از ورود مــن به این اداره در این ســمت بوده، اذعان 
داشــت: این فرد را من نصب نکردم وقتى بنده وارد اداره کل ارشــاد 
استان شدم ایشان در همین سمت فعالیت داشتند و ایشان را جابه جا 

نکردم.
وى با اشاره به ســابقه این فرد تأکید کرد: ســابقه فعالیت ایشان در 
اداره ارشاد استان اصفهان نزدیک به 30 ســال است و ریاست اداره 
ارشاد در شهرستان هایى از جمله شاهین شهر و فالورجان را برعهده 

داشته  است.

استمداد از نخبگان براى حل مشکل آب
مدیرعامل شرکت آب فاضالب استان اصفهان مطرح کرد

دستورالعملى 
براى کاهش جمعیت کیفرى اصفهان 

بازدید 6000 گردشگر خارجى 
از ابیانه در مهر ماه جزئیات بازداشت معاون ارشاد اصفهان 

زیارت اربعین ایرانیان به نیابت از یک شهید انجام مى شود
شــود که هر  اســاس توانایى خود موکب در مرزهاى ایران و یا در شهرمى شهرستان بر

کنند.کربال برپا مى 
رهبرى در استان اصفهان یادآور شد: زائران باید در این سفر نسبت بهمســئول بعثه 
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برداشت 300 تن گردو از 
باغات شهرضا

مدیر جهادکشـاورزى شـهرضا گفت: در سال زراعى 
جارى از 235 هکتار از باغات گردوى شهرستان، 300 

تن گردو برداشت شده است.
عبدالرضـا تاکـى در گفتگـو با ایمنـا از اجـراى طرح 
«سـاماندهی واحدهاي پرورش طیور غیرمجاز» در 
این شهرسـتان خبـر داد و اظهار داشـت: بـا توجه به 
اهمیـت امنیت واحدهـاي پرورش طیـور و تأکیدات 
وزارت جهـاد کشـاورزى مبنـی بـر سـاماندهی 
واحدهـاي پـرورش طیـوري کـه بـه صـورت غیـر 
مجاز فعالیـت می کند، طرح «سـاماندهی واحدهاي 
پـرورش طیـور غیرمجـاز» در شهرسـتان شـهرضا 
با محوریـت مدیریت جهاد کشـاورزي و مشـارکت 
شـبکه دامپزشـکی و اداره تعزیـرات حکومتـی اجرا 

شد.
وى از وجود 65 هکتار باغ پسته در این شهرستان خبر 
داد و افزود: پیش بینى مى شود در سال زراعى جارى 

50 تن پسته از این باغات برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزى همچنین با اشاره به وجود 235 
هکتار باغ گردو در این شهرستان، بیان کرد: در سال 
زراعى جارى بالغ بر 300 تن گردو از  باغات شهرستان 

برداشت شده است.

جزئیات ساماندهى 
میدان امام(ره)

مشاور مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: 
با توجه بـه اینکه این میـدان بزرگ تاریخـى یکى از 
مهمترین مقاصد گردشگرى ایران و اصفهان به شمار 
مى رود، لزوم ساماندهى مشاغل پیرامون و نظافت و 
نگهدارى حریم و منظر میدان و رفع هرگونه مشکل 

از وظایف اصلى نهاد هاى ذیربط به شمار مى رود.
على صالح درخشـان افزود: با عنایت به نکات مطرح 
شـده، کمیته مشـترك سـاماندهى میـدان تاریخى 
امام(ره) اصفهان تشـکیل شـد. وى تصریح کرد: در 
این نشسـت مقرر گردید تـا در وهلـه اول اطالعات 
مربوط بـه بیـش از 500 بـاب فروشـگاه در پیرامون 
میدان امام(ره) و همچنین بازارهاى پیرامون میدان، 
کاربرى هاى این فروشگاه ها و مالک و یا مالکین آنها 
اسـتخراج و سـپس این اطالعات جهت بررسى این 
مشاغل و نوع کاربرى هاى موجود در اختیار کمیسیون 
نظارت بر اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار

 گیرد.
درخشان اظهار داشت: از دیگر تصمیمات این کمیته، 
تالش جهت نظارت مسـتقیم این کمیتـه بر تمامى 
رویداد هاى میدان خواهد بود لذا نظافت و ساماندهى 
تبلیغات فروشگاه ها در این میدان در دستور کار قرار 
گرفت، به گونه اى که شـهردارى منطقه 3 اصفهان، 
پیمانـکارى ویژه صرفـًا براى میـدان برگزیـده تا به 

سا ماندهى وضعیت نظافت میدان بپردازد.
وى گفـت: طـرح سـاماندهى تابلوهـاى تبلیغاتـى 
فروشـگاه هاى میدان نیـز در دسـتور کار این کمیته 
قـرار گرفته لذا بر این اسـاس تمامى فروشـگاه هاى 
میـدان موظف بـه نصب تابلـو هاى مصـوب میراث 
فرهنگـى در میدان بـوده و هرنوع تبلیغـات ناهنجار 
که حریم دیـدارى میـدان را مخدوش نماید توسـط 
کمیته و بـا همکارى شـهردارى جمـع آورى خواهد 

شد.

روز آموزش عالى کره جنوبى 
در اصفهان برگزار شد

همایـش «روز آمـوزش عالى کره جنوبـى» با هدف 
بررسـى راهکارهاى توسـعه روابط دانشـگاهى بین 
ایـران و کـره جنوبـى در دانشـگاه اصفهـان برگزار 

شد.
به گـزارش ایرنا، ایـن همایش یـک روزه بـا حضور 
رئیسان 13 دانشگاه کره جنوبى و با هدف ایجاد ارتباط 
براى اجراى طرح هاى علمى مشترك، تبادل دانشجو 
و اسـتاد، گردهمایـى هاى علمـى، همـکارى هاى 
علمى براى انتقال فناورى هاى نوین و گسترش بین 
المللى سازى علم بین دو کشـور ایران و کره جنوبى 

برگزار شد.
همچنین تأسیس مدرسه ودانشکده مشترك از دیگر 
برنامه هاى نشست رئیسان 13 دانشگاه برتر کره اى 

در دانشگاه اصفهان بود.

خبر

مدیر امور اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکه، ســالمندان، بازنشستگان، جانبازان 
و معلوالن اصفهانى مشــمول طرح منزلت شــهروندى 
شــده اند گفت: با هماهنگى هاى انجام شده، 70 هزار نفر 
از زنان سرپرســت خانواراصفهانى نیز مشمول این طرح 

خواهند شد.
 مسعود مهدویان فر با اشــاره به اجرایى شدن طرح منزلت 
شهروندى از آبان ماه ســال جارى،  افزود: 452 هزار نفر از 
شهروندان اصفهانى در قالب چهار گروه سالمندان، جانبازان، 
افراد داراى معلولیت، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار 

مشمول این طرح خواهند شد.

وى ادامه داد: در این طرح براى جامعه هدف، کارت منزلت 
شهروندى صادر مى شــود و مى توانند از خدمات ورزشى، 
فرهنگى ، تفریحى و گردشگرى  و حمل و نقل عمومى با 

تسهیالت ویژه بهره مند گردند.
مدیر امور اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى شــهردارى 
اصفهان اظهار  داشت: طرح منزلت شهروندى براساس سه 
محور موضوعى براى گروه هاى توانخواه و توجه به اقشار 

آسیب پذیر اجرا خواهد شد.
وى افزود: برگزارى تورهاى گردشــگرى، ارسال رایگان 
کتب و محصوالت آموزشى از جمله موضوعاتى است که 
در راستاى محور خدمات فرهنگى و آموزشى انجام مى شود . 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به استقرار 
دفتر موقت کنســولى عراق در اصفهان گفت: تا کنون 
براى یکهزار و 120 زائر استان اصفهان ویزا صادر شده 

است.
غالمعلى زاهدى درباره آخرین آمار ثبت نام زائران ویژه 
شرکت در مراسم پیاده روى اربعین حسینى اظهار داشت: 
پس از اســتقرار دفتر موقت کنسولى عراق در اصفهان، 
یکهزار و 120 ویزا براى زائران اســتان اصفهان صادر 

شده و صدور ویزا براى زائران اربعین حسینى ادامه دارد.
وى افزود: تاکنــون 30 هــزار و 600 نفر در سراســر 
استان اصفهان با مراجعه به سامانه «سماح» به آدرس

 samah.haj.ir براى شــرکت در مراســم پیاده روى 
اربعین حسینى ثبت نام کرده اند و روند ثبت نام تا 24 آبان 

ادامه دارد.
زاهدى با اشــاره به هزینه صدور ویزا بــراى حضور در 
مراسم اربعین حســینى گفت: زائران باید براى صدور 
ویزا 40 دالر پرداخت کنند و افرادى که در سامانه سماح 
ثبت نام کنند، مشمول بیمه تا سقف 192 میلیون تومان 

مى شوند.
به گزارش تسنیم، سال گذشــته حدود 80 هزار زائر از 
اســتان اصفهان با ثبت نام در سامانه ســماح در مراسم 

اربعین حسینى شرکت کردند.

صدور 1000 ویزا 
ویژه اربعین در اصفهان 

زنان سرپرست خانوار 
کارت منزلت مى گیرند

,,

در مهرماه 
میزان 
بارندگى ها 
در تمام 
نقاط استان 
اصفهان 
بسیار کمتر 
از حد نرمال 
بود و میزان 
بارندگى ها در 
مهرماه دور از 
انتظار است

هنوز تراز آب در منطقه  «کوچرى» به باالدست نرسیده اما پاییز و زمستان 
و بارش باران در راه است و این اتفاق پژوهشکده باستان شناسى را نگران 

کرده است.
به گزارش ایســنا، «کوچرى» در منطقه  تاریخى گلپایگان در اســتان 
اصفهان، 56 محوطه تاریخى تازه شناسایى شده به همراه تعداد زیادى 
نقوش تاریخى روى سنگ دارد، که تاکنون ســه محوطه از آن در سد 
کوچرى غرق شــده اند، چون میراث فرهنگى از هیچکدام از اقدامات و 

اتفاقات تا همین یکى دو سال پیش اطالع نداشت.
حاال از یک ســو بهترین فرصت ها براى عملیات نجات بخشى منطقه 
«کوچرى» از دست رفته و از سوى دیگر هر چند هنوز 70 درصد آثار در 
منطقه باالى تراز آبگیرى و خارج از آب هستند اما با توجه به امضا نکردن 
تفاهمنامه  ادامه  کاوش هاى باستان شناســى در منطقه توسط شرکت 
آب منطقه اى تهران، پژوهشــکده باستان شناسى نگران است بخاطر 
محوطه هایى که هنوز کاوش نشــده و نقوش تاریخى که هنوز جابه جا 

نشده اند و امکان زیرآب رفتنشان وجود دارد!

براى سد کوچرى استعالمى گرفته نشد
حمیده چوبک رئیس پژوهشکده باستان شناسى مى گوید: پژوهشکده 
باستان شناســى هیچ مجوزى براى آبگیرى سد در منطقه «کوچرى» 
گلپایگان صادر نکرده است، حتى در زمان آبگیرى سد هنوز مطالعات این 

منطقه تاریخى به پایان نرسیده بود.
از سوى دیگر کاظم عرب معاون اجرایى پژوهشکده باستان شناسى به 
ایسنا اظهار مى کند: در ماه گذشته آبگیرى سد در منطقه کوچرى گلپایگان 
آغاز شد، در حالى که مسئوالن مطالعات باستان شناسى کشور و مخزن 

سد از طریق اخبار تلویزیون در جریان این آبگیرى قرار گرفتند.
وى با تأکید بر اینکه در سال هاى گذشته هیچ استعالمى از میراث فرهنگى 
و پژوهشکده باستان شناسى براى ساخت سد و آبگیرى آن از سوى شرکت 
آب منطقه اى تهران رخ نداده بود، ادامه مى دهد: زمانى میراث فرهنگى 
از این مسئله مطلع شد که پیشرفت فیزیکى ســاخت سد تقریبًا به 80 
درصد رسیده بود. در ادامه نیز نخست مقامات سیاسى  و ادارى شهرستان 
گلپایگان براى انجام مطالعات توسط میراث فرهنگى با مسئوالن شرکت 
آب وارد مذاکره شدند، پس از آن هم نمایندگى میراث فرهنگى شهرستان 
گلپایگان و در ادامه اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان وارد کار 
شدند، که این اتفاق ناشى از گسیختگى شیرازه  امور ادارى و کارشناسى در 
پژوهشگاه میراث فرهنگى به دلیل انتقال هاى صورت گرفته به اصفهان 

و شیراز در دولت قبل بود.
عرب بیان مى کند: تا اینکه سرانجام با تغییر دولت و بسامان شدن مباحث 
ادارى در حوزه  میراث فرهنگى، پژوهشگاه و پژوهشکده باستان شناسى 
نیز در جریان این اتفاق قرار گرفتند و در اوایل ســال 1393 شــرکت 
آب منطقه اى تهران به عنوان متولى این پروژه متوجه شــد که باید با 
پژوهشکده باستان شناسِى پژوهشگاه میراث فرهنگى وارد مذاکره شود 
نه مرجع دیگرى؛ از سوى دیگر آنها پروژه خود را از حدود اواسط دهه 80 

آغاز کرده بودند که این اتفاق باعث شد تا  زمان زیادى براى نجات بخشى 
و حفاظت از این محوطه تاریخى از دست برود.

معاون اجرایى پژوهشکده باستان شناســى با بیان اینکه در این منطقه 
در ســال 1393 دو مرحله کاوش و مطالعه  باستان شناسى انجام شده 
بود، توضیح مى دهد: مرحله اول که اجراى آن در پاییز سال 1393 آغاز 
شد، شامل مرحله بررسى و شناسایى بود که در طى آن کل منطقه مورد 

بررسى، شناسایى و امکان سنجى قرار گرفت.
وى تأکید مى کند: آن عملیات منجر به شناسایى 57 محوطه فرهنگى و 

تاریخى و مجموعه نقوش صخره اى شامل  14 تپه و محوطه باستانى، 
شش گورستان و یک بناى تاریخى و 36 مجموعه نقوش صخره اى با 

بیش از  دوهزار و500 نقش شد.
وى درباره فصل دوم کاوش در این محوطه نیز اظهار مى کند: فصل دوم 
در پاییز 94 اجرا شد که شامل کاوش در دو محوطه تاریخى «کوچرى 
103 و 104» بود. این کاوش ها منجر به شناســایى یک گورســتان و 
محوطه اســتقرارى به هزاره اول قبل از میالد در اواخر دوره اشــکانى

 شد.

اگر باران ببارد، حداکثر تراز سد  1938 مى شود
معاون اجرایى پژوهشکده باستان شناسى که کاوش در این محوطه  تاریخى 
را سال  94 انجام داده است؛ با بیان اینکه طبیعتاً بخش آبگیرى شده در سد، 
تقریباً محدود است، ادامه مى دهد: در حال حاضر حداکثر تراز آبگیرى روى 
سد در این منطقه 1901 است، در حالى که حداکثر تراز آبگیرى سد در صورت 
بارش باران هاى شدید به تراز 1938 مى رسد و از سوى دیگر تراز نرمال این 
آبگیرى 1930 است، در حالى که آثار تاریخى در منطقه بین تراز 1890 تا 
1938 هستند،  بنابراین در شرایط کنونى حدود 70 درصد آثار هنوز خارج از 

فضا هستند.
عرب اضافه مى کند: بنابراین در این شرایط حدود 30 درصد  آثار که بیشتر 
شامل محوطه و تپه هستند، زیرآب رفته اند نه نقوش تاریخى روى صخره ها.
این باستان شناس با بیان اینکه هنوز 70 درصد نقوش و آثار تاریخى بیرون 
از آب هستند و قابلیت جابه جایى دارند، مى افزاید: متأسفانه 30 درصد از این 
محوطه  داخل مخزن آب رفته اند، چیز زیادى را از دست نداده ایم. هرچند یکى 
از محوطه هاى تاریخى قرار گرفته در زیر مخزن آب، باقیمانده از سده  چهارم 
و پنجم قبل از میالد است، که پیش از این بررسى هایى روى آن انجام شده بود 
و البته بخش زیادى از این محوطه پیش از این توسط کشاورزان  در زمین هاى 

کشاورزى برداشت شده بودند.
وى تأکید مى کند: بحث مهم کنونى آنجاســت که در حال حاضر نقوش 
صخره اى که دیدگاه هاى کارشناسان نسبت به آنها متفاوت است، از یک سو 
هنوز کارشناسى نشده اند از سوى دیگر باید چگونگى حرکت و انتقال آنها 

مورد بررسى کارشناسى بیشتر قرار بگیرند.
وى با بیان اینکه از نظر تعداد، این نقوش دوهزار و500 نقش هستند که در 
36 گروه طبقه بندى شده اند، مى گوید: در پایان کار بررسى ها به یک جدول 
رسیدیم که براساس آن جدول جابه جایى و نجات بخشى نقوش در اولویت 
قرار مى گیرند، چون به یک حجم از نقوش رسیده ایم، که از این تعداد برخى 

در اولویت نخست براى جابه جایى هستند.
عرب ادامه  همکارى و نجات بخشى آثار در محوطه  تاریخى «کوچرى» را 
منوط به همکارى شرکت آب منطقه اى تهران مى داند و مى افزاید: در حال 
حاضر مدت یکسال است که در این زمینه با مشکالتى مواجه هستیم، چون 
شرکت آب منطقه اى به دلیل داشتن مشکالت مالى امکان امضاى قرارداد 
براى ادامه  کاوش و مطالعه در این محوطه را ندارد، هر چند تا کنون تراز آب 

در منطقه ثابت مانده است.
این باستان شناس مى گوید: پژوهشکده باستان شناسى نگران است، چون 
در حال نزدیک شدن به فصل زمستان و آغاز بارش ها هستیم و ممکن است 
ورودى هاى آب و در نتیجه تراز آب باالتر برود، بنابراین باید شــرکت آب 

منطقه اى راه حلى در این زمینه داشته باشد. 
وى با بیان اینکه گزارش  کاوش هاى انجام شــده، تدوین شده اند،  افزود: 
تعدادى اشیاى به دست آمده از این محوطه در نمایشگاه جنبى پانزدهمین 

کنگره باستان شناسى در اسفند ماه امسال به نمایش درمى آیند.
به گفته  عرب، قرار است  زمستان امسال کاوش ها در این محوطه  تاریخى 

ادامه پیدا  کند.

براى نجات تاریخ گلپایگان هنوز زمان باقى است
30 درصد محوطه تاریخى «کوچرى» قربانى سدسازى شد    

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: مهرمــاه میزان 
بارش ها در شــهر اصفهان کمتر از یک 
دهم میلى متر بوده که براســاس پیش 

بینى ها باید به 2/1 میلى متر مى رسید.
حسن خدابخش در گفتگو با مهر اظهار 
داشــت: در مهرماه میزان بارندگى ها در 
تمام نقاط اســتان اصفهان بسیار کمتر 
از حد نرمال بود و میــزان بارندگى ها در 

مهرماه دور از انتظار است.
وى بیان داشت: میزان بارندگى ها از اول 
مهر تا کنون در اردستان 1/2میلى متر، 
داران 1/4میلى متر، خوانسار 12/6 میلى 
متر، گلپایگان 6 میلى متر، فریدونشــهر 
1/6میلى متر، کاشان 1/1 میلى متر و در 

میمه 2/2میلى متر بوده است.
رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهــان اعالم کــرد: میزان 
بارندگى ها در چــادگان 0/6 میلى متر، 
شهرضا کمتر از یک دهم، علویجه 0/4 
میلى متــر، بویین و میاندشــت 3 میلى 
متر، ناییــن 0/2میلى متــر، نطنز یک 
میلى متر، ورزنــه 1/3 میلى متر و خور و 
بیابانک هم 0/5 میلى متــر در مهرماه

 بوده است.
وى بــا اظهار اینکه در فریدونشــهر که 
سرچشمه آب وجود دارد انتظار مى رفت 
11 میلى متر بارندگى داشــته باشیم که 

تنهــا 1/6 میلى متر بارندگى داشــتیم، 
اضافه کرد: در اردستان و گلپایگان میزان 

بارندگى ها در حد نرمال بوده است.
خدابخش با اشاره به اینکه در اکثر نقاط 
استان اصفهان میزان بارندگى ها دور از 
انتظار بود، افزود: مثًال داران انتظار داشتیم 
که مهرماه حدود 5 میلى متر بارش باشد، 
که کمتر از 1/5 میلى متر بود و بیشتر نقاط 

اصفهان از نرمال بسیار کمتر بوده است.
وى اضافه کرد: پیش بینى شده که در آبان 
ماه بارش آنچنانى نداشته باشیم کماکان 
مثل قبل براى سه شنبه(امروز) در غرب 

بارش ضعیف یا خفیف داریم.
رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان گفت: میزان بارندگى ها 
در زمســتان امسال بیشــتر از زمستان 
سال گذشته است اما باز هم به حد نرمال 

نیست.
وى با اعالم اینکه در غرب استان در فصل 
زمستان شاهد بارش برف سنگین خواهیم 
بود، افزود: پوشــش برف خوب خواهیم 
داشــت اما ذخایر آبى کم است و جبران 

کننده خشکسالى ها نخواهد بود.
خدابخش با اشــاره به اینکه در شــهر 
اصفهان نیز شــاهد بارش برف خواهیم 
بود، ادامه داد: از اواسط آذرماه شاهد بارش 
باران و برف در سطح اســتان اصفهان 

خواهیم بود.

رئیس ستاد زکات استان اصفهان گفت: صد میلیارد ریال زکات واجب و مستحبى 
در طول سال گذشته در این استان جمع آورى شد.

به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین رنجبر در جلسه مشترك 
ستاد اقامه نماز و ستاد زکات شهرســتان اصفهان، افزود: امیدواریم در سال جارى 

هم بیش از سال گذشته زکات در استان جمع آورى شود.
وى گفت: طبق قانون، زکات هر روستایى باید در همان روستا هزینه شود.

رئیس ستاد زکات استان اصفهان افزود: زکات جمع آورى شده در راستاى تسهیل 
امور ازدواج جوانان و عمران و توسعه روستایى صرف مى شود.

فرماندار اصفهان نیز در این جلســه گفــت: اولین وظیفه اعضاى ســتاد زکات، 
فرهنگسازى و نهادینه سازى در این زمینه است.

فضل ا...کفیل افزود: باید بانک جامع اطالعات و آمارى دقیقى از وضعیت شهرستان 
اصفهان توسط ستاد در زمینه پرداخت زکات تهیه شود.

وى با بیان اینکه باید از ظرفیت ائمه جماعت و روحانیان در روستاهاى شهرستان 
براى اقامه نماز استفاده شود، افزود: باید اعتبار الزم توسط بخشداران براى اعزام 
روحانیان و اقامه نماز جماعت در 32 روســتاى باالى 500 نفر جمعیت شهرستان 

در نظر گرفته شود.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان براى تهیه و نصب تجهیزات الزم در یکهزار 
نقطه از شهر متعهد شده است، گفت: اکنون پخش اذان در 200 نقطه شهر اصفهان 

فعال است.
کفیل با اشاره به لزوم پخش اذان در 13 شهر دیگر شهرستان اصفهان، گفت: باید 
در میدان هاى هر کدام از شهرها به نسبت پراکندگى و گستردگى جغرافیایى آنها 

نسبت به پخش اذان اقدام شود.
دبیر ستاد اقامه نماز جماعت اصفهان نیز در این جلســه با اشاره به طرح سالمت 
معنوى، گفت: دانشگاه علوم پزشکى از سال گذشته تاکنون هیچگونه همکارى را با 

ستاد اقامه نماز استان در زمینه اجراى طرح سالمت معنوى نداشته است.
حجت االسالم و المســلمین ابراهیم رنجبر افزود:حتى پس از چندین مرحله نامه 
نگارى با دانشگاه علوم پزشکى اســتان اصفهان هیچگونه همکارى با ستاد اقامه 

نماز انجام نشده است.
وى افزود: با رایزنى هاى انجام شــده با تعدادى از بیمارستان هاى شهر اصفهان 

این طرح اجرا شد.
دبیر ستاد اقامه نماز جماعت اصفهان با بیان اینکه ارزیابى پایان سال دانشگاه ها بر 
اساس توافقنامه ها انجام مى شود، گفت: امیدواریم همکارى دانشگاه علوم پزشکى 

با ستاد اقامه نماز استان بیشتر شود.
وى همچنین با قدردانى از مسئوالن اداره کل بهزیســتى استان اصفهان، گفت: 
با همکارى خوب اداره کل بهزیســتى با ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان جلسه 
آموزشــى براى 120 نفر از مربیان مهدهاى کودك شهرســتان اصفهان برگزار 

شد.
حجت االسالم والمسلمین رنجبر با اشــاره به توصیه هاى فراوان براى اقامه نماز 
باران، گفت:در جلســه شــوراى اقامه نماز با دبیران اقامه نماز در شهرستان ها بر  

برگزارى نماز باران در نقاط مختلف استان تأکید شد.
وى افزود: باید در فرصت مناســبى در چندین نقطه از اســتان اصفهان نماز باران 

خوانده شود.

میزان بارندگى ها در شهر اصفهان اعالم شد 

100 میلیارد ریال زکات در استان اصفهان جمع آورى شدکمتر از یک دهم میلى متر!
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ویترین

صادرات مدادرنگى به آلمان! 
طبق آمار گمرك در شـش ماه منتهى به شهریور ماه 
سـال جارى بیش از 15 تن مدادرنگى از کشور صادر 

شده است.
ارزش دالرى ایـن میزان صـادرات 48/496و ارزش 

ریالى آن 1/471/365/867بوده است.
صادرات این محصول به کشورهاى افغانستان، آلمان 

و امارات بوده است.

اپراتور چهارم، ام تى ان
به نظر مى رسد که مذاکرات طوالنى مقامات ایرانى 
براى یافتن یک سـرمایه گذار خارجى بـراى اپراتور 

چهارم تلفن همراه در حال به نتیجه رسیدن است.
«ایرانیان نت» شرکتى که انحصار ایجاد شبکه فیبر 
نورى ملى ایـران را به دسـت آورده  و قصد دارد یک 
شبکه اینترنت کابلى پرسـرعت در سراسر کشور راه 
اندازى نماید رسماً پرچم سـفید را باال برده است. این 

قرارداد انحصارى براى چهار سال تنظیم شده بود. 
امـا در حالى کـه زمزمـه هایى در مـورد تمدیـد این 
قرارداد انحصارى با شرکت ایرانیان نت توسط وزارت 
ارتباطات ایران به گوش مى رسد، خبرهایى در مورد 
فروش سهام این شرکت به یک سرمایه گذار خارجى 
شـنیده مى شـود. شـرکت بزرگ ام تى ان آفریقاى 
جنوبى یکى از گزینه هاى عمده این واگذارى است. 
به گفته منابع رسمى، ام تى ان قصد دارد 49 درصد از 

این پروژه را خریدارى نماید. 

سکه بى مشترى گران شد
بازار سـکه در روزهاى اخیر با نوسـانات نسبى همراه 
بود؛ به طورى که  سـکه تمام بهار طرح جدید در یک 
هفته اخیر با حدود 13 هزار تومان نوسان همراه شده 
اسـت. این نوع سـکه در ابتـداى هفته گذشـته یک 
میلیـون و 84 هزار تومان در بازار مشـاهده شـد و در 
میانه هاى هفته به یک میلیون و 92 هزار تومان رسید.
در ابتداى این هفته این روند افزایشـى ادامه پیدا کرد 
و در بازار روز یک شـنبه سـکه تمام طرح جدید یک 

میلیون و 97 هزار تومان عرضه شد.
همچنین نیم سـکه در این بازه زمانى با افزایش سـه 
هزار تومـان روبه رو شـد. نیم سـکه در اوایـل هفته 
گذشـته 551 هزار تومان در بازار آزاد به فروش رسید 
و در روزهاى ابتدایى هفته  جارى به 554 هزار تومان 

افزایش یافت.
از سـوى دیگر سـکه گرمى از هفته قبل تا کنون سه 
هزار تومان نوسان قیمت را تجربه کرد. این نوع سکه 
در ایـن بـازه زمانـى در پایین ترین قیمـت 182 هزار 
تومان و در باالترین قیمت 185 هـزار تومان عرضه 
شـد.همچنین به گفته رئیس اتحادیـه طال و جواهر، 
قیمت طال و سکه به دلیل کم بودن دادوستد و نداشتن 
مشترى در هفته گذشته از ثبات باالیى برخوردار بود.

مدیرعامل بانک سرمایه گفت: بانک ها به سختى جذب 
منابع دارند و پول در جامعه کم است و البته تکلیفى هم 
که بانک مرکزى در مورد رعایت نرخ هاى سود مصوب 
داشته، شرایط را براى جذب ســپرده در بانک ها سخت 

کرده است.
محمدرضا خانى افزود: هم اکنون همه بانک ها در جذب 
منابع مردم و دریافت سپرده ها، در شرایط رقابتى یکسانى 
به سر مى برند و رقابت البته بســیار فشرده است، در این 
میان بانک ها ابزارى ندارند که نرخ سود باالترى بدهند 
یا در کاهش کارمزدهاى بانکى، اقدامات خلق الســاعه 
انجام دهند. پس در شرایط برابر، رقابت در جذب سپرده ها 

بسیار سخت است؛ در حالى که این بانک در چند ماه اخیر 
توانسته میزان جذب سپرده ها را افزایش دهد؛ البته تمرکز 
بر روى جذب سپرده هاى خرد بوده است، چراکه پایدارى 

بیشترى در سیستم بانکى دارند.
وى سپرده هاى کالن را یک معضل بزرگ براى بانکداران 
دانست و خاطرنشــان کرد: منابع خرد در نظام بانکى از 
استحکام بیشترى برخوردار هستند و یکى از دغدغه هاى 
نظام بانکى نیز البته منابع کالن و ســپرده هاى هنگفت 
است که اگر از یک بانک خارج شود، آن را دچار مشکل 
مى کند، پس تمرکز بیشــتر ما بر جذب سپرده هاى خرد 
بوده تا اگر از بانک خارج شوند، آسیبى به بانک وارد نیاید.

وزیر راه و شهرسازى گفت که مذاکرات مربوط به خرید 
هواپیماهاى بوئینگ و ایرباس در مراحل نهایى است و به 

زودى اجرایى مى شود.
 عباس آخوندى در حاشیه امضا شش سند همکارى میان 
ایران و آلمان گفت: با توجه به موافقت اوفک درباره خرید 

هواپیما به زودى ملت ایران شاهد نتایج آن خواهند بود.
وزیر راه و شهرســازى درباره تأســیس شــرکت هاى 
هواپیمایى جدید با بیان اینکه تمام سیستم قیمتگذارى در 
حمل نقل هوایى در کشور آزاد شده، اظهار داشت:  اکنون 
شرکت هاى متعددى از ایران  درخواست پروانه و تأسیس 

کرده اند که البته شرایط را بسیار سخت کردیم.

این مقام مسئول توضیح داد: یک شــرکت هواپیمایى 
که بتواند تمام خدمــات الزم را ارائه دهــد باید حداقل 
350میلیارد تومان سرمایه داشته باشد و کارکنان آن نیز 
باید متخصص باشند؛ ضمن اینکه هواپیماهاى شرکت 

باید نو بوده و سال ساختشان باالى سال دوهزار باشد.
وى با اشاره به استقبال خوب شــرکت هاى هواپیمایى 
خارجى گفت: چندین شــرکت اعــالم آمادگى کرده و 
مجوزهاى اولیه را گرفتند و در حال انجام بقیه کارهایشان 
هستند. به گفته آخوندى، شرکت هاى توانمند با پایه مالى 
خوب و توان فنى باال و نــاوگان خوب پاى کار آمده اند تا 

سطح ناوگان هوانوردى ایران را ارتقا دهند.
رقابت سخت 
در جذب سرمایه

خرید هواپیما 
در مراحل نهایى است

دور جدید مذاکرات ایران و شرکت UOP به عنوان یکى 
از بزرگ ترین شرکت هاى صاحب دانش و فناورى آمریکا 
به منظور سرمایه گذارى و تأمین تکنولوژى هاى نوین در 

صنعت پتروشیمى آغاز شد.
به گزارش مهر، در حاشــیه برگزارى نمایشــگاه پلیمر و 
پالستیک K آلمان، مدیران ارشد صنعت پتروشیمى ایران 
با مقامات و مسئوالن سه شرکت توتال، ایرلکویید فرانسه 

و UOP آمریکا دیدار و گفتگو کرده اند.
در این بیــن نمایندگان شــرکت UOP آمریکا که پیش 
از اعمال تحریم ها، فعالیت گســترده اى به ویژه در حوزه 
تأمین الیسنس و دانش فنى روز طرح ها و مجتمع هاى 
پتروشــیمى ایران داشــت، با مقامات ایرانى به منظور از 
سرگیرى فعالیت ها در صنایع پتروشیمى ایران گفتگوهایى 

را آغاز کرده اند.
 UOP مهمترین محور گفتگوهاى مســئوالن شرکت
آمریکا در حاشیه نمایشــگاه K آلمان، تأمین تکنولوژى 
و فناورى هاى جدید صنایع پتروشــیمى به ویژه در زمینه 
 MTO تولید پروپیلن، همکارى و ارائه تکنولوژى در زمینه
و تبدیل متانول به انواع اتیلن و پلیمرها بوده است. یکى 
دیگر از محورهاى گفتگوهاى دوجانبــه مقامات ایرانى 
و این شــرکت صاحب دانش آمریکایى نحوه استفاده از 
تکنولوژى PDH و استفاده از پروپان در تولید پروپیلن در 

صنعت پتروشیمى کشور بوده است.
این گفتگوها درحالى با نمایندگان شرکت UOP آمریکا 
انجام شده است که در راستاى اهداف برنامه ششم توسعه 

اقتصادى کشــور افزایش ظرفیت تولیــد پروپیلن و پلى 
پروپیلن با هدف تأمین نیاز صنایع پایین دستى و تکمیلى 
پتروشیمى به عنوان یک سیاست کلیدى در دستور کار قرار 
گرفته است. هم اکنون ظرفیت تولید پروپیلن ایران حدود 
یک میلیون تن در سال بوده در صورت تحقق برنامه هاى 
موجود به ویژه تبدیل متانول بــه پروپیلن این ظرفیت تا 
پایان برنامه ششم توســعه به حدود چهار میلیون تن و تا 

پایان برنامه هفتم توسعه به حدود هشت میلیون تن قابل 
افزایش خواهد بود.

گفتگوهاى جدید ایران و فرانســه در صنایع 
پتروشیمى

 Kدر حاشیه نمایشگاه ،UOP عالوه بر شرکت آمریکایى
آلمان گفتگوهاى جداگانه اى هم با نمایندگان شرکت توتال 
فرانسه با هدف تولید یک مجتمع پلى اتیلنى با گریدهاى 

جدید براســاس فناورى هاى  جدید انجام شده است. در 
همین حال عادل نژادسلیم مدیرعامل شرکت پتروشیمى 
هلدینگ خلیج فارس از امضاى اولین قرارداد احداث یک 
واحد پلى اتیلنى با توتال فرانسه در صنایع پتروشیمى کشور 
تا پایان امسال خبر داده و تأکید کرده است: با توافق انجام 
گرفته با توتال امکان توسعه صنایع تکمیلى پتروشیمى هم 

در قرارداد جدید دیده شده است.
توتال بدون شک فعال ترین شرکت اروپایى در صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمى ایران در دوران پسابرجام بوده به طورى که 
تاکنون قرارداد خرید روزانه 160 هزار بشکه نفت، قرارداد 
محرمانگى براى توسعه میدان نفتى آزادگان جنوبى و فاز 
11 پارس جنوبى و تفاهمنامه اى با شــرکت ملى صنایع 

پتروشیمى با این شرکت فرانسوى امضا شده است.
در کنار توتال فرانسه، در حاشــیه نمایشگاه K مسئوالن 
صنعت پتروشیمى ایران با نمایندگان شرکت «ایرلکوئید» 
فرانسه هم با محور تبدیل متانول به پروپیلن و همکارى 
در ساخت واحدهاى گازهاى صنعتى در صنایع پتروشیمى 
دیدار و گفتگو کرده اند. در طول ده ماهه نخســت ورود 
به دوره پسا برجام تاکنون شــرکت هایى همچون لینده، 
زیمنس، BASF، تیســن کروپ آلمان، سارکوبه اسپانیا، 
 UOP ،توتال، ایرلکوئید فرانســه، هالدو تاپسو دانمارك
آمریکا، بازل، شــل انگلیس و چند شرکت ژاپنى از جمله 
ســوجیتس و ماروبنى از مهمترین شــرکت هاى فعال 
بین المللى به منظور انجام گفتگو و از سرگیرى فعالیت ها 

در صنایع پتروشیمى ایران بوده اند.

پتروشیمى آمریکایىبزرگ ترین شرکت 
آمار سازمان هواپیمایى نشان مى دهد در شهریور ماه  آماده بازگشت به ایران  

ایرالین هاى داخلى با ثبت 77 درصد تأخیرات پروازى 
رکوردى تاریخــى از خود به جاى گذاشــتند، در ماه 
یاد شده ایران ایر صدرنشــین ایرالین هاى ایرانى در 

تأخیرات پروازى شد.
به گزارش تسنیم، بررسى آمار ســازمان هواپیمایى 
کشورى حاکى از آن است که در شهریور امسال 14 
ایرالین داخلى شش هزارو21 پرواز انجام دادند که از 
این میزان سه هزار و388 پرواز یعنى بیش از 77 درصد 

با تأخیر انجام شده است.
بر اساس آمار ســازمان هواپیمایى کشورى، ایران ایر 
طبق معمول بیشــترین تأخیر پــروازى را در آخرین 
ماه تابستان ثبت کرد. این شرکت در شهریورماه 712 
پرواز را انجام داد که سهم پروازهاى تأخیردار آن 66 
درصد بود. هواپیمایى تابان و آسمان نیز هر کدام با 64 
درصد به طور مشــترك رتبه دوم بیشترین تأخیرات 
پروازى را به خــود اختصاص دادند. پــس از این دو 
ایرالین،  ایران ایرتور با 63 درصد در رتبه سوم تأخیرات 
پروازى قرار گرفته است.هواپیمایى معراج، نفت، آتا ایر، 
زاگرس، کیش ایر، اترك ایر، کاسپین، ماهان، قشم ایر 
و پویا ایر به ترتیب با 62، 61، 55، 54، 51، 50، 49، 43 
و 33 درصد تأخیر در رده هاى بعدى لیست تأخیرات 

پروازى شهریورماه قرار دارند.
بر اســاس آمار ســازمان هواپیمایى در شهریور ماه، 
هواپیمایى  آسمان با 890 پرواز بیشترین سهم پروازى 
را به خود اختصاص داد. ایران ایر، ماهان و زاگرس نیز 

به ترتیب 712 پرواز، 674 و 643 پرواز انجام دادند.

رکوردشکنى تاریخى 
در تأخیرات پروازى!

بعد از اینکــه چندى پیش مدیر کل فنــاورى اطالعات 
وارتباطات بانک مرکزى اعالم کرد که زمینه فنى انجام 
فعالیت هاى ارزى از طریق دستگاه هاى خودپرداز وجود 
دارد و بانک ها مى توانند نسبت به انجام این عملیات اقدام 
کنند، از ســوى برخى منابع خبرى عنوان شد که اکنون 
بانک ها این امکان را از طریق خودپردازهاى خود ایجاد 
کرده اند که مشتریان بتوانند از دستگاه هاى خودپرداز، ارز 
دریافت کنند اما پیگیرى موضوع از منابع بانکى نشان داد 
که ماجرا به شکل دیگرى است و پرداخت ارز در خودپرداز 

بانک ها صحت ندارد.
این در حالى اســت که ظاهراً تنها بانک شهر است که از 
طریق شهرنت هاى خود نسبت به انجام عملیات ارزى به 
این شیوه اقدام مى کند. بر اساس توضیحات ارائه شده از 
سوى بانک شهر دستگاه هاى الکترونیک این بانک که در 
شهرنت آن مستقر است، در مقابل دریافت اسکناس اسعار 
خارجى سالم فقط ریال تحویل مى دهد، به عبارتى دیگر 
هیچ پرداخت ارزى انجام نمى شود. بر این اساس دستگاه 
بعد از دریافت ارز، هویت متقاضى را از طریق گذرنامه افراد 

خارجى و همچنین کارت ملى افراد داخلى شناسایى کرده 
و معادل ارز ارائه شده، ریال پرداخت مى کند.

همچنین متقاضى مى تواند در مقابل ارزى که به دستگاه 
ارائه مى کند، کارت اعتبارى دریافت کند. به عنوان مثال 
افراد به ویژه خارجى هایى که در ایران حضور داشــته و 
تمایلى به حمل پول نقد ندارند از این امکان برخوردارند که 
بعد از قرار دادن ارز خود در دستگاه با همراهى فرد راهبرى 
که در شهرنت حضور دارد کارت اعتبارى دریافت کنند. 
همچنین این سیستم، امکان افتتاح حساب ارزى و ریالى 

و صدور اسناد حسابدارى را به مشترى مى دهد.
در حال حاضر این سیستم در شهرنت هاى فرودگاه هاى 
امام خمینى(ره)، مشهد و کیش بانک شهر، مستقر است 
و همچنین در شهرنت میدان فردوسى این بانک نیز این 

سیستم براى اجراى آزمایشى فعالیت مى کند.
تبدیل ارز به ریال در این سیســتم بر اساس نرخ موجود 
در ســامانه sanarate که اعالم کننده متوســط نرخ 
ارز توســط کانــون صرافــان ایرانیــان اســت انجام 

مى شود. 

امسال بازار شکر ســالى پر چالش را ســپرى کرد و از 
ماه هاى ابتدایى ســال با تغییراتى در عرضــه به بازار 
روبه رو شــد و افزایش قیمــت پیدا کــرد. معموًال در 
فصل هایــى که برداشــت چغندرقند انجام نمى شــود 
ایــن افزایــش قیمت ها بیشــتر بــه چشــم مى آید 
زیرا کمبــود عرضــه بــازار را از حالت تعــادل خارج

 مى کند.
به گزارش مهر، اما امسال موضوع قیمت شکر به چالش 
بزرگ ترى تبدیل شد که حتى فرارسیدن فصل برداشت 
هم نتوانســت قیمت ها را به قبل از گرانى بازگرداند. در 
واقع باوجود فصل برداشت و افزایش تولید در کارخانه ها، 
همچنان قیمت شــکر در خــرده فروشــى ها و عمده 

فروشى ها با قیمت مصوب فاصله دارد.
در حال حاضر یک بســته شــکر 900 گرمى در خرده 
فروشــى ها به قیمت چهار هزار تومان فروخته مى شود 
و حتى اگر بسته بندى شــکر براى برندهاى صاحب نام 
دیگرى  باشــد این نرخ به بیش از چهار هزار تومان هم 
مى رسد. این در حالى است که مجرى طرح چغندر قند 

و نیشکر وزارت جهاد کشــاورزى شنبه این هفته اعالم 
کرد: طبق اعالم شــوراى چغندر قند و نیشــکر وزارت 
جهاد کشــاورزى،  شــوراى اقتصاد قیمت هرکیلوگرم 
شــکر را براى مصرف کننده دوهزار و720 تومان تعیین 

کرده است.
به گفته علیرضا یزدانى، قیمت شکر، مصوب و تعزیراتى 
اســت و اصناف، مجوز فروش با قیمت باالتر را ندارند. 
وى معتقد اســت که در ماه هاى گذشــته قاچاقچیان و 
دالالن شکر نوســاناتى را در بازار این محصول ایجاد 
کردند که با افزایش تولید شکر در یک ماه اخیر و برداشت 
محصول بهاره، قیمت این کاال در بازار مصرف به تعادل 

رسید.
با وجود اعالم این نرخ اما همچنان هر کیلو شکر باز هم 
در بازار با نرخ چهار هزار تومان عرضه مى شود و در واقع 
به نظر مى رسد که اعالم نرخ هاى مصوب تأثیرى در بازار 

فروش این محصول نداشته است.
همچنین در این رابطه محمدآقاطاهــر رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایى در گفتگو بــا مهر با بیان اینکه در 

حال حاضر یک کیسه 50 کیلویى شکر در عمده فروشى 
دوهزار و650 تومان در هرکیلو فروخته مى شود، گفت: 
قیمت ها هنوز به نرخ مصوب اعالم شــده نرســیده اما 

نسبت به ماه هاى گذشته پایین آمده است.
وى با اشاره به اینکه االن قیمت مصوب تحویل کارخانه  
دوهزار و520 تومان است، افزود: براى تنظیم بازار باید 
نسبت تولید و مصرف مشخص شــود و باتوجه به نیاز، 

واردات انجام شود تا بازار با کسرى مواجه نشود.
در واقع باوجود آنکــه وزارت جهادکشــاورزى عنوان 
مى کند که بازار شکر به تعادل رســیده است اما شواهد 
نشان مى دهد که بازار شکر با مشکالتى در عرضه روبه 
رو است و نیاز بازار هنوز به طور کامل تأمین نشده است. 
بنابراین با همین رویه این احتمال وجود دارد که در آینده 
نزدیک دوباره بازار با بحران کمبود و افزایش قیمت شکر 
روبه رو شود. همانطور که در ســال گذشته تصمیمات 
اشــتباه در تنظیم بازار و واردات، منجر به این شــد که 
قیمت شکر در نیمه اول امسال، سیرى صعودى را طى

 کند.

احتمال تالطم بازار در ایام پرمصرف تکذیب یک شایعه

بى برنامگى دامنگیر بازار شکر استارز به خودپردازها نیامد

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانى دانشگاه به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 واحد کمیسیون 

مناقصات تماس حاصل فرمایند. 

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا ســایت مدیریت خدمات پشــتیبانى دانشگاه به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 واحد کمیسیون مناقصات 

تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده عمومى  واگذارى آزمایشگاه 
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به صورت اجاره بهاى ماهیانه 

آگهى مزایده عمومى واگذارى بخش هاى تصویربردارى 
(رادیولوژى، سونوگرافى، سى تى اسکن) 

بیمارستان عیسى بن مریم (ع) به صورت اجاره بهاى ماهیانه 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

م الف: 6434 

م الف: 6435 

شهردارى نطنز با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر نطنز در نظر دارد جهت استفاده و بهره بردارى 
از محل دفن زباله جهت بازیافت زباله ها متعلق به شــهردارى نطنز از طریق مزایده عمومى به بخش 
خصوصى اقدام نماید.متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر 

تا تاریخ پنج شنبه 95/08/20 به شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 031-54222119 

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نوبت اول

نوبت اول

به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز این شهردارى در نظر دارد 5 واحد تجارى واقع در راسته بازار را جهت 
حمایت از مشاغل مرتبط با صنایع دستى، گیاهان دارویى، سوغات و مشاغل قدیمى نطنز و همچنین مشاغلى که مورد 
تأیید اداره میراث فرهنگى و شوراى اسالمى شهر باشد در قالب توافقنامه با متقاضیان و با شرط مرمت توسط متقاضى و با 
نظارت شهردارى و میراث فرهنگى از طریق مزایده عمومى به شرح ذیل به صورت اجاره واگذار نماید.متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنج شنبه 95/08/20 به شهردارى مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 031-54222119 

آگهى تجدید مزایده عمومىآگهى تجدید مزایده عمومى

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نوبت اول

نوبت اول
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تصمیم درست احسان
در نقـل و انتقـاالت ایـن فصـل لیـگ برتر ایـران، 
بازیکنانـى بودند کـه با پیوسـتن به تیمـى جدید، به 
زندگـى فوتبالى خـود جان تـازه اى بخشـیدند. این 
در حالى اسـت که خیلى از ایـن نقل و انتقـاالت، به 
نظر اشتباه مى رسـید اما گذشـت زمان نشان داد که 
آنها تصمیـم درسـتى گرفته اند و در واقع درسـت به 

هدف زده اند.
 یکـى از ایـن بازیکنـان احسـان حاج صفى اسـت. 
مدافع-هافبک چـپ تیم ملى ایران، فصل گذشـته 
در تیم اف اس وى فرانکفورت در دسـته دوم فوتبال 
آلمان، روزهاى خوبى را سـپرى نکـرد. او البته جزو 
بازیکنـان فیکس تیمش بود امـا نمایش هاى فردى 
او چنگـى به دل نمـى زد و فرانکفورت هم به دسـته 
سوم سـقوط کرد. او از این تیم جدا شـد و با پیشنهاد 
استقالل، سپاهان و حتى پانیونیوس یونان مواجه شد 
اما پس از کش و قوس هاى زیاد، احسان سرانجام در 
تصمیمى هوشمندانه به سپاهان بازگشت. بازگشتى 
که براى او خوش یمن بود و باعث شـد تا احسـان در 
تیم ملى هم دوباره جایگاه ثابت خود را البته در پستى 
جدید به دسـت بیاورد. حاج صفى تـا اینجاى فصل، 

بهترین بازیکن سپاهان بوده است.

سهم 50 درصدى تبریزى
تقریباً نیمى از گل هاى ذوب آهن در لیگ شانزدهم را 

یک بازیکن به ثمر رسانده است.
بـه گـزارش ایمنا،بـا سـپرى شـدن 9 هفتـه از 
رقابت هاى لیگ برتر، تیم هاى اصفهانى در مجموع 
20 گل بـه حریفـان خـود زده انـد کـه از ایـن تعداد 
سـهم ذوب آهن11 و سـهم سـپاهان 9 گل اسـت.

نکته جالب درباره ذوب آهن این است که تقریباً نیمى 
از گل هاى این تیم در لیگ شانزدهم را یک بازیکن 
به ثمر رسانده و او کسـى نیست جز مرتضى تبریزى 
که به واسـطه پنج گلى که براى ذوب آهن زده حتى 
در کورس آقاى گلى هم قـرار دارد و همراه با محمد 

شادکام در تعقیب محمد قاضى شش گله است.

با فرکى تقابل ورزشى داریم
مدیرعامـل باشـگاه سـپاهان امیـدوار اسـت کـه 

زردپوشان بتوانند روند بردهاى خود را ادامه دهند.
محسن طاهرى در این باره و در مورد  تقابل سپاهان  
با حسین فرکى اظهار داشـت: تمام بازى هاى لیگ 
براى ما حساسیت دارد. فرکى هم مربى فهیمى است 
که براى سپاهان زحمات زیادى کشیده و این فصل 
در سایپا فعالیت مى کند. ما تقابل ورزشى با او داریم 
اما خارج از ایـن چارچـوب هیچ چیز دیگـرى وجود 
ندارد. امیدواریم که بتوانیم به روند پیروزى هاى مان 

ادامه دهیم و به جمع مدعیان اضافه شویم.

کنایه دایى به رجب زاده!
هافبک تهاجمى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 

عالقه خاصى به على دایى دارم.
مهدى رجب زاده درباره خوش وبشـى کـه دایى با او 
قبل از مسـابقه ذوب آهن- نفت انجـام داد، تصریح 
کرد: على آقـا بزرگ تر من اسـت و عالقه خاصى به 
او دارم. هر وقت همدیگر را مى بینیم دایى یکسـرى 
چیزها مى گوید که مى خندیم. به هر حال او بزرگ تر 
ماست و ما هم از حرف هایش لذت مى بریم. یک بار 
به على آقا گفتم که چرا اینقدر چاق شـدید و او گفت 
دلم مى خواهد چاق باشم. دایى حتى به من گفت: چرا 
به خانه ات نمى روى و چقدر مى خواهى فوتبال بازى 

کنى و پول دربیاورى!

گل محمدى به آلمان مى رود
سرمربى سابق ذوب آهن درصدد حضور در تمرینات 

چند تیم آلمانى است.
یحیى گل محمدى بعد ازجدایـى از ذوب آهن و عدم 
فعالیت در تیم هـاى لیگ برتـرى، در صدد سـفر به 
کشور آلمان است. او قرار است در تمرینات چند تیم 
بوندس لیگایى حضور پیدا کنـد و در حال انجام امور 
مربوط به این سـفر اسـت تا ماه آینده به آلمان سفر 

کند.

تایم اوت

سایت کنفدراسیون آسیا اخیراً رده بندى اى را براى حضور 
باشــگاه هاى قاره کهن در لیگ قهرمانان آســیا فصل 
2018-2017 اعالم کرده که بر اساس آن، ایران در رده 
چهارم قاره قرار گرفته اســت. ایران در بخش امتیازات 
ملى (FIFA POINTS) به لطف حضور در رده نخست 
آسیا در رنکینگ فیفا 30 امتیاز به دست آورده و در بخش 
باشگاهى نیز 49 امتیاز کسب کرده که در مجموع با 79 
امتیاز در رده چهارم این رده بندى قرار دارد. بر این اساس 
تیم هاى االهلى، الجزیره و العین از کشور امارات، الهالل، 
االهلى و التعاون از کشور عربستان، استقالل خوزستان 
و ذوب آهن از ایران، الریان و لخویا از قطر و قهرمان لیگ 

ازبکستان که هنوز معرفى نشــده به همراه الزورا عراق، 
12 تیمى هستند که مســتقیمًا در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا (منطقه غرب) به میدان مى روند. از آن 
سو تیم هاى الوحده امارات، الفتح عربستان، پرسپولیس 
ایران و الجیش قطر در یک سوى پلى آف آسیا و تیم هاى 
استقالل ایران، السد قطر، نایب قهرمان لیگ و قهرمان 

جام حذفى ازبکستان در دیگر سوى پلى آف قرار دارند.
به این ترتیب دو تیم استقالل و پرسپولیس قطعاً در مرحله 
گروهى مستقیماً نمى توانند حاضر شوند و بعد از برگزارى 
بازى هاى پلــى آف مى توانند مجوز حضــور در مرحله 

گروهى را کسب کنند. 

فصل گذشته اســتقالل اهواز به دلیل شرایط بحرانى 
که داشــت پیش از اینکه کسى نگران سقوطش باشد، 
بیشترین نگرانى اهالى فوتبال از کناره گیرى احتمالى 
این تیــم در میانه هاى راه  بــود؛ موضوعى که جدول 
مســابقات را به طور کل به هم مى ریخــت. با وجود 
این آبى هــاى اهواز در نهایت به هر شــکلى بود لیگ 
را به پایان رســاندند. امــا به نظر مى رســد این اتفاق 
امســال و براى تیم ســیاه جامگان در حال رخ دادن 

است. 
تیم مشــهدى که از ابتداى فصل با مشــکالت مالى 
شدیدى رو به رو بود، پس از شکست مقابل سپاهان و 

کناره گیرى فرهاد کاظمى شرایط اسفناکى پیدا کرده 
است، بازیکنان دیگر در تمرینات شرکت نمى کنند، در 
این شرایط  سرپرست باشگاه هم از سمت خود استعفا 
داد و اعالم کرد چون بــا فرهاد کاظمى بــه این تیم 
پیوســت حاال با رفتن او دلیلى براى ماندن در مشهد 

ندارد. 
به نظر مى رسد مالک سیاه جامگان که توان اداره این 
باشــگاه را ندارد اگر این تیم را واگذار نکند باید شاهد 
لیگى با 15 تیم باشیم، تا در فصلى که تعطیلى هاى زیاد 
لیگ برتر را از رونق انداخت، مســئوالن سازمان لیگ 
با یک بحران بزرگ در جدول مسابقات رو به رو شوند.

با رفتن کاظمى 
لیگ 15 تیمى مى شود؟

چهارمى ایران در 
رده بندى باشگاه هاى آسیا

  ایراد به سفرهاى ویسى 
و درخواست حضور کمتر 

بازیکنان در تلگرام و 
اینستاگرام

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان  در بخش  جدیدى 
با عنوان صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و 
نظرات  دوســتداران ورزش اصفهــان و ایران مى 
پردازد. شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى 
خود در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
الکترونیــک info@nesfejahan.net ارســال 
نمایید. این ســتون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه  دوستداران سپاهان و ذوب 

آهن در صفحات مجازى دارد.
نظرات و دیدگاه هاى هواداران فوتبال اصفهان در 
روزهاى اخیر همچنان حول محور ورزشگاه نقش 
جهان است. آنها همچنین از رسانه هاى اصفهانى 
خواسته اند تا از باشگاه هاى استان حمایت بیشترى 
انجام دهند و بابت راه اندازى ستون صداى هواداران 

در روزنامه نصف جهان نیز ابراز خشنودى کرده اند.
بخشى از این نظرات را با هم مى خوانیم:

■   آقاى ویسى در مصاحبه گفته است که مى خواهم 
به آلمان بروم و بازى تیــم دورتموند را تحت نظر 
بگیرم. مى خواهم از ایشــان سئوال کنم با توجه به 
اینکه شبکه هاى تلویزیونى آلمان به بهترین شکل 
بازى هاى بوندســلیگا را با چندین دوربین مجهز 
پخش مى کنند آیا این سفر نیاز است؟ فکر مى کنم 
ســفرهاى عبدا... در مدت کوتاه حضور در سپاهان 
برابر با سفرهاى چند ســال اخیرش بوده باشد. این 

همه سفر چه ضرورتى دارد؟
■   عکس هایى که از ورزشگاه نقش جهان مخابره 
شده نشــان مى دهد که این ورزشگاه چقدر مدرن 
و زیباست. به نظرم بخشــى از بازى هاى تیم ملى 
فوتبال هم مــى تواند به میزبانــى اصفهان در این 

ورزشگاه باشد.
■   قاسم حدادى فر به تمرینات بازگشته است. دقیقًا 
مشخص است که از چه زمانى مى تواند براى ذوب 
آهن بازى کند؟ قاسم مى تواند عصاى دست ذوب 

آهنى ها باشد و خیلى مى تواند به ما کمک کند.
■    در رابطه با موضوعى مى خواستم صحبت کنم 
و از گروه ورزشى نصف جهان هم درخواست دارم با 
توجه به برخى تحلیل هایى که منتشر مى کنند در این 
باره هم مطلبى جامع را عرضه کنند. ما هواداران چه 
در اصفهان و چه در کل ایران بیشتر از اینکه وظایف 
هوادارى خودمان را بدانیم کارشــناس مى شویم و 
مدام با نظرهایمــان در کار تیم فنى تیم دخالت مى 
کنیم. خود من هوادار ســپاهان هستم. مى بینم که 
وقتى تیم نتیجه نمى گیرد انواع و اقسام کارشناسى 
ها از روى سکو شنیده مى شود و همه خواستار فالن 
تعویض و انجام فالن کار تاکتیکى از ســوى تیم 
هستند که به نظرم به این شکل سنگ روى سنگ 
بند نمى شود. بیاییم در این نوع نگاهمان تجدید نظر 

کنیم و به جاى کارشناسى و ابراز نظرات متعدد 
فنى، هوادار باشیم. یک هوادار واقعى.

■    بــه نظــر مــن آن حمایتــى کــه 
رســانه هاى آذربایجانــى از تیمى مثل 
تراکتور و رسانه هاى تهران از استقالل 
و پرسپولیس دارند در اصفهان خیلى کم 
است. چرا با وجود دو تیم قدرتمند فوتبال 

و باشگاه هاى ورزشى قوى، رسانه هاى اصفهان 
آنطور که باید و شاید از تیم هاى استان حمایت نمى 
کنند. شما ببینید چقدر تیترهاى اصلى صفحه اول 
رسانه هاى اصفهان به حمایت از ورزش اختصاص 
دارد. چقدر به هواداران اصفهانى اهمیت مى دهند. 
من از روزنامه شما سپاسگزارم که ستون «صداى 
هواداران» را راه اندازى کرده اید تا الاقل یکجایى 

حرف و نظرات ما منتشر شود.
■   آقاى شجاع خلیل زاده که گفته اى سپاهان 
باید به جمع مدعیان اضافه شــود، حرف بسیار 
درســتى زدى و جایگاه همیشگى سپاهان هم 
باالهاى جدول است. منتها به شرطى که شما و 
سایر بازیکنان تمرکزتان را بیشتر به تیم معطوف 
کنید. از فضاى مجازى و پست هاى بى شمار در 
اینستاگرام و کانال تلگرام فاصله بگیرى و فقط و 
فقط به موفقیت  سپاهان فکر کنى. این موضوع 
نه فقط بــراى بازیکنــان ســپاهان بلکه براى 
ذوب آهنى ها و بقیه تیم ها هم باید رعایت شود. 
یلى از انرژى بازیکنان ایرانى در فضاى مجازى 

صرف مى شود و این اصًال خوب نیست.

صداى هواداران

بابک باقرى 
تیم فوتبال ذوب آهن از ســوى فدراسیون 
وقت فوتبال ایران در سال 1352، به دلیل 
داشتن امکانات و شــرایط مناسب، نماینده 
اســتان اصفهان در اولین دوره جام تخت 

جمشید بود.  
از نقطه نظر فنى طبــق توافق ذوب آهن با 
باشگاه سپاهان، قرار بر آن شد که با جذب 
9 بازیکن از سپاهان تیمى متشکل از هر دو 
باشگاه به عنوان نماینده استان روانه جام اول 
تخت جمشید شود. در ابتدا چهره هایى چون 
محمد برزمهرى، سیاوش حیدرى، مسعود 
تابش، منوچهر کبیریان، رســول خوروش 
و حســین مال افضل، از تیم سپاهان به تیم 

ذوب آهن افزوده شدند.
در همان گام نخســت نماینده اصفهان با 
مشکل مواجه شد که آن مشکل، معضل همه 
شرکت ها، کارخانجات و واحدهاى صنعتى 
وابســته به دولت بود . پس از قرعه کشى 
مسابقات اعالم شد به دلیل آنکه نهادهاى 
دولتى تنها با افرادى قادر بــه ثبت قرارداد 
و پرداخت حقوق هســتند که در استخدام 
دائمى آنها باشند، ســپاهانى ها باید ابتدا به 
استخدام کارخانه ذوب آهن اصفهان در آیند 
و براى همیشــه باید از تیمشان جدا شوند. 
سپاهانى ها با این موضوع مخالفت کردند 
و تنها  دو ســه بازیکن  با برگزارى جلسات 
مختلــف حاضر بــه قبول چنین شــرط و 
شروطى شدند چرا که در آنصورت دیگر قادر 

به حضور در تیمى دیگر جز ذوب آهن نبودند 
و در توافق ظاهرى دو تیم اصفهانى، سپاهان 
عمًال چهره هاى درخشــان خود را از دست 
مى داد. این داستان با واکنش منفى بیشتر 
بازیکنان ســپاهان رو به رو شد چراکه آنها 
نمى خواستند این اتفاق رخ دهد و از سپاهان  

براى همیشه جدا شوند.
سرانجام با تالش هاى زیاد تنها سه بازیکن 
از میان 9 بازیکن سپاهانى در مسابقات اولین 
دوره جام تخت جمشــید براى ذوب آهن 
به میدان رفتند. این ســه تن عبارت بودند 
از منوچهر کبیریان، مهــدى چلنگریان و 

سیاوش حیدرى.  
رهبرى ذوب آهن در ابتدا به محمود یاورى 
سپرده شد اما به دلیل تشکیل کالس هاى 
مربیگرى «دتمار کرامر» ( مدرس صاحب 
نام آلمانى ) در تهران و حضــور یاورى در 
این دوره آموزشــى، بــا اســتعفاى او در 
هفته هاى پایانى  نیم فصل اول موافقت شد 
و  فدراسیون فوتبال به جاى وى، عزیز اصلى 
دروازه بان صاحب نام تیم ملى فوتبال که تازه 
از یک دوره شــش ماهه مربیگرى به ایران 

بازگشته بود را به باشگاه معرفى نمود.
حضور عزیز اصلى در ذوب آهن باعث روند رو 
به رشد ذوب آهن در کسب نتایج شد به ویژه 
که عزیز اصلى رابطــه خوبى با نفرات ذوب 
آهن پیدا کرد اما مــدت حضور عزیز اصلى 
نیز  بیش از دو ماه و نیم  به طول نیانجامید و 
در اوایل دى ماه ، عزیز اصلى با تقدیم استعفا 
نامه خود به مسئوالن ذوب آهن به تهران 

رفت.بعدها عزیز اصلى دالیل کناره گیرى 
خود را اینچنین بیان کرد : «گرفتارى هاى 
شدید شغلى و بیمارى همسرم،  مسئوالن 
ذوب آهــن یک تیــم در ســطح کارخانه 
مى خواهند و توجهى که یک تیم در سطح 
اول ایران الزم دارد را ندارند،  یک مربى در 
ذوب آهن باید همزمــان مربى، دکتر، توپ 
جمع کن باشد، مشکالت بچه ها را رفع کند 
و به منزل بازیکنان هم برود،  دنبال توپ و 

زمین و وسائل مورد نیاز باشد و...»
...ذوب آهــن از تیم هاى جــوان و خوش 
ترکیب نخســتین دوره جام تخت جمشید  
بود که در طول فصل، بــازى هاى جالب و 
تماشاگرپسندى به نمایش گذاشت . به ویژه 
در خانه خویش بر حریفان برترى داشــت. 
البته ذوب آهــن در ابتدا مــورد بى مهرى 
تماشاگران اصفهانى قرار گرفت اما به مرور 
زمان و با کسب نتایج درخشان،هم از سوى 
سپاهانى ها و هم از سوى سایر فوتبالدوستان 
اصفهانى مورد توجه و مهر بیشــترى قرار 

گرفت. 
از نکات مهــم و قابل اتــکاى ذوب آهن 
بهره مندى از چهره هاى جوان و آینده دار 
در خط دفاعــى بود. قــدرت و تأثیر آنها به 
نحوى بود که هیچگاه بــا اختالف مغلوب 

تیمى نشدند. 
درون دروازه ذوب آهــن محمود مهرویان 
یکى از موفق تریــن دروازه بانان جام بود 
و از چاالکى و ســرعت عمل قابل توجهى 
نیز برخوردار بود . جلــوى دروازه ذوب آهن  

چهار مدافع جوان و جسور قرار داشتند؛ على 
شجاعى (بازیکن تیم ملى جوانان) که بسیار 
پخته و با تعصب بود با بازى هاى درخشانش 
مورد توجه سایر تیم ها از جمله  باشگاه هاى 
متمول پایتخت قرار گرفت. او براى کاپیتانى 
تیم ملى جوانان نیز در نظر گرفته شده بود 
و از امیدهاى آینده بــراى تیم ملى ایران به 
شمار مى آمد . پس از على شجاعى، منوچهر 
کبیریان و شهریار شفیعى از دیگر چهره هاى 
درخشان سازمان دفاعى ذوب آهن بودند که 

همواره مثبت و مطمئن عمل مى کردند. 
خط هافبک را کاپیتان عبدالواحد بزمه (عضو 
اسبق تیم ملى جوانان) اداره مى نمود. او با 
تالشى مضاعف چهره درخشان میانه میدان 
ذوب آهن بود و بارها نیز گل هاى حساسى 
براى تیمش به ثمر رســاند. در کنار بزمه، 
على حاج رســولیها و مهدى چلنگریان نیز  

حضورى شایسته داشتند  
در خط حمله که نقطه اتکاى ذوب آهن به 
شمار مى آمد یک نام بیش از سایرین پر آوازه 
بود ؛ ســیاوش حیدرى با شم باالى گلزنى، 
بسیار فرصت طلب بود و ســرانجام نیز به 
عنوان سومین گلزن برتر نخستین دوره جام 
تخت جمشید  معرفى شد . دوندگى ، تحرك 
و چاالکى از ویژگى هاى مهاجم شایســته 
ذوب آهن بود . او امید نخســت تیمش بود 
و هرگاه که ذوب آهن مجبور به اتخاذ شیوه 
دفاعى مى شد به لطف ضد حمله هاى سریع 
و سرعت سیاوش حیدرى بســیار زهردار  

عمل مى کرد.

یکى دیگر از ویژگى هاى سیاوش حیدرى 
کنترل سینه و ســپس چرخش سریع روى 
توپ هاى هوایى بود که در آن تخصص ویژه 
داشت؛ ویژگى  که توانایى انجام آن در سایر 

مهاجمین کمتر دیده مى شد .
ورود ذوب آهــن به مســابقات قهرمانى 
باشگاه هاى ایران ( جام تخت جمشید ) با تغییر 
سرپرستى تیم همراه و همزمان بود. احمد نیا 
از چهره هاى نام آشناى فوتبال اصفهان که 
سابقه حضور در تیم هاى فوتبال تبریز را نیز 
در کارنامه داشت، مسئولیت سرپرستى تیم را 
بر عهده گرفت و نقش ارزشــمندى در تأیید 
و قبول شرایط فدراســیون فوتبال از سوى 

مدیران باشگاه ذوب آهن  عهده دار بود.  
حضــور ذوب آهن  درجام تخت جمشــید   
جهشــى بلند براى فوتبــال اصفهان نیز 
در پــى داشــت چرا کــه طى مســابقات 
اولین دوره جام تخت جمشــید، بر خالف 
سال هاى گذشته بازى هاى رسمى زیادى 
در این شهر برگزار شد و  هواداران اصفهانى 
شــاهد بازى هاى زیبا و حضــور تیم هاى 
متعددى در شهر زیبایشان بودند. همچنین 
امکانات و تأسیسات ورزشى خوبى در شهر 
ایجاد شد به طورى که تنها طى مدت  شش 
ماه دو زمین چمن با کیفیت، که یکى از آنها 
مجهز به روشــنایى براى تمرین در شــب 
بود، بــه امکانات ورزشــى اصفهان اضافه 
شد. همه این موارد به  ایجاد شور و اشتیاق 
فراوان میان فوتبالدوستان اصفهانى منجر 

شد. 

بررسى  عملکرد نماینده اصفهان در جام 1352

ماجراجویى هاى 
ذوب آهن در 
جام تخت جمشید

محمدحسین عباسى
 1- بعــد از آخرین 
مسابقه هفته دهم 
در اصفهان، لیگ 
برتر ایران دوباره 
به یــک وقفه 
طوالنــى پیوند 
خواهــد خــورد. 
تعطیلى یــک ماهه لیگ 
برتر بــراى چندمین بار 
در این فصل، باشگاه ها 
را براى حفــظ آمادگى 
بازیکنــان با مشــکل 
مواجــه خواهــد کرد و 
نبض هیجــان را از لیگ 
خواهد گرفت. بدون تردید 
اگر این اتفاق مدتى قبل رخ 
مى داد، همــه مربیان لیگ 
برتــر را براى اعتــراض به 
برنامه هــاى کادر فنــى تیم 
ملى مجاب مى کــرد اما بعد 
از دونمایش فراآســیایى این 
تیــم در مقابل ازبکســتان و 
کره جنوبــى، حتى تندخوترین 
منتقدان کارلوس کى روش نیز 
در صف حامیــان او قرار گرفتند 
تــا در فضاى صفــر و صدى 

همیشگى فوتبال ایران، راه براى انتقاد از مرد پرتغالى 
به طور کامل بسته شود. از آنجایى که اساسًا در فوتبال 
ایران به جاى روندها و تصمیم ها، این خوِد آدم ها هستند 
که با هجمه و انتقاد روبه رو مى شــوند، کارلوس که به 
صلحى پایدار با مخالفانش دســت پیــدا کرده دیگر از 
خطر هر اعتراضى در امان خواهــد بود. تردیدى وجود 
ندارد که تیم ملى به بهترین شرایطش در یک دهه اخیر 
رسیده و از ثبات و آرامشى مثال زدنى بهره مى برد. ایران 
حاال براى تیم هاى آسیایى به یک کابوس تبدیل شده 
اما حقیقت آن است که هیچ تضمینى براى ماندگارِى 
این رؤیا وجود ندارد. تیم ملى بعد از تابســتان 2018 به 
احتمال فراوان باید به یک سرمربى جدید سپرده شود و 
به همین خاطر است که گره زدن همه معادالت فوتبالى 
به کــى روش، خوش خیالى با نگاه بــه رنکینگ فیفا و 
بى توجهى به آینده تیم، عواقب دردناکى براى فوتبال 

ایران به همراه خواهد داشت.
2- «یک چالش متفاوت». این عبارتى بود که کى روش 
در اولین مصاحبه بعد از انتخاب شدن به عنوان سرمربى 
تیم ملى درباره انگیزه اش براى پاسخ مثبت به پیشنهاد 
فدراسیون فوتبال به زبان آورد. مدت زیادى طول نکشید 
تا مشخص شود مرد پرتغالى به عنوان یک مربى پروازى 
به فوتبال ایران ســفر نکرده و قصــد دارد این چالش 
فوتبالى را با همه وجود پشت سر بگذارد. کنایه زدن به 
اشتباهات همیشگى هواشناسى ایران در یکى از اولین 
گفتگوها، شوکى بود که کى روش را در مقام یک منتقد 
اجتماعى بــه جامعه ایران معرفى کــرد. او با جنگیدن 
براى خواسته هاى تیم ملى و حاکم کردن دیسیپلین در 

فضاى تیم به تدریج حمایت افکار عمومى را به دست 
آورد و مرد اول پروســه تحول تیم ملــى لقب گرفت. 
«سى کیو» پسربچه هاى شکست خورده جام ملت هاى 
دوحه را با چشــمان گریان تحویل گرفت و به آنها یاد 
داد که این اشــک ها را در زمین به عرق تبدیل کنند و 
به جاى مایه شرمسارى بودن، دلیلى براى غرور مردم 
کشورشان باشند. با وجود این، باور اینکه روزهاى روشن 
تیم ملى تنها و تنها مدیون حضور کى روش هســتند 
کمى ســاده انگارانه به نظر مى رسد. مرد پرتغالى هرگز 
به تنهایى نمى توانست فوتبال ایران را زیرورو کند. عزم 
و اراده قرار گرفتن در این مسیر، در همه ارکان فوتبال 
ایران وجود داشت؛ از فدراســیون فوتبال که پاى همه 
برنامه هاى این مربى ایستاد و در جنگ با وزارت ورزش 
از او حمایت کرد تا سازمان لیگ که باشگاه ها را وادار به 
جوانگرایى کرد. از ستاره هایى تیم ملى که با نظم و تعهد 
براى پرچم کشورشان جنگیدند تا هواداران تیم ملى که 
براى حفظ کى روش حتى از حضور در صفحه اینستاگرام 
رئیس جمهور دریغ نکردند. 6 امتیاز گرانبهاى تیم ملى 
در نبرد با روس نماها و چشــم بادامى ها، نتیجه یک کار 
جمعى است، نتیجه اعتماد مطلق همه طبقه هاى فوتبال 
ایران به کى روش و تالش بى وقفه او براى پاسخ دادن به 
این اعتماد. حاال سئوال کلیدى اینجاست که آیا فوتبال 
ایران بدون کى روش هم مى تواند به همین مسیر ادامه 
بدهد؟ شــاید همین حاال نیز براى پرسیدن این سئوال 

دیر شده باشد.
3- تیــم ملــى در مســابقه بــزرگ بــا آرژانتیــن، 
فراموش نشدنى ظاهر شــد اما نتوانست آرزوى دیرینه 

ایرانى ها بــراى صعود ایــن تیم از گروهــش در این 
تورنمنت را محقق کند. شــاید به همین خاطر بود که 
کى روش تصمیم گرفــت براى چهار ســال دیگر نیز 
روى نیمکت این تیم ماندگار شــود. به احتمال بسیار 
زیاد جام جهانى روســیه، پایان کار سى کیو در تیم ملى 
خواهد بود و این مربى پرتغالى با یک نتیجه قابل قبول 
در این جام به نیمکت یک تیم خوب باشگاهى نزدیک 
خواهد شد. جداشدن مسیر کى روش سرنوشت تیم ملى 
را تحت تأثیر قرار مى دهد. ایران پتانســیل خوبى براى 
حفظ جایگاه فعلى اش دارد اما این اتفاق در شــرایطى 
رقم خواهــد خورد که همه چیز محــدود به زمان حال 
نشود و نقشه هایى براى دوران پساکى روش نیز وجود 
داشته باشد. کى روش به عنوان یک مربى معمار، نسل 
خوبى را در تیم ملى جا انداخته اما بعد از او نیز ایران براى 
محافظت از پیکر نحیف آرزوهاى این نســل، به یک 
مربى بزرگ و سازنده نیاز خواهد داشت تا مهره هاى تیم 
ملى در مسیر تباه شدن قرار نگیرند. همین روزهاى آرام 
و درخشان ممکن است در سایه بى تدبیرى به سرعت 
برق و باد از دست بروند. اگر قرار باشد بعد از کى روش 
باز هم به جلســه کمیته هاى فنى و نقشه پیرمردهاى 
هفتاد و چند ساله اکتفا کنیم و به مربى ایرانى برسیم، اگر 
زمان را از دست بدهیم و با اعصاب هوادارها بازى کنیم، 
دوباره تبدیل به همان تیمى خواهیم شــد که توانایى 
شکست دادن هیچ رقیبى را در سطح اول آسیا نداشت. 
ایران بدون کــى روش هم مى تواند قــدرت دفاعى و 
زیرکى هجومى اش را حفظ کند اما به شرطى که مردان 
تصمیم ساز فوتبال ایران، زیر سایه نتایج خوب این روزها 
به خواب نروند. به شرطى که معیارهاى انتخاب جانشین 
کى روش از حاال کامًال روشن و مشخص باشد.به شرطى 
که صداى کوبیدن طبل هاى شادانه، اجازه بدهد صداى 

ترسناك و وهم آلود آینده تیم ملى را هم بشنویم.

مى شود و همه خواستار فالن 
 کار تاکتیکى از ســوى تیم 
ینشکل سنگ روى سنگ 
ین نوع نگاهمان تجدیدنظر 

سىو ابراز نظرات متعدد 
 هوادار واقعى.

ن حمایتــى کــه 
ــىاز تیمى مثل 
هران از استقالل 
صفهان خیلى کم 
م قدرتمند فوتبال 

ا قوى، رسانه هاى اصفهان 
یمهاى استان حمایت نمى 
تیترهاى اصلى صفحه اول 
حمایت از ورزش اختصاص
صفهانى اهمیت مى دهند. 
سگزارم که ستون «صداى 
کرده اید تا الاقل یکجایى 

رشود.
 زاده که گفته اى سپاهان 
ضافه شــود، حرف بسیار 
ه همیشگى سپاهان هم

منتها به شرطى که شما و 
ن را بیشتر به تیم معطوف 
 و پست هاى بى شمار در 
فاصله بگیرى و فقط و  رام
ن فکر کنى. این موضوع

ـان ســپاهان بلکه براى 
م ها هم باید رعایت شود. 
یرانى در فضاى مجازى 

صًال خوب نیست.

محمدحسینعباسى
1- بعــد از آخرین 
مسابقه هفته دهم 
در اصفهان، لیگ 
برتر ایران دوباره 
به یــک وقفه 
طوالنــى پیوند 
خواهــد خــورد. 
تعطیلى یــک ماهه لیگ

برتر بــراى چندمین بار 
در این فصل، باشگاه ها 
را براى حفــظ آمادگى 
بازیکنــان با مشــکل 
مواجــه خواهــد کرد و

نبض هیجــان را از لیگ 
خواهد گرفت. بدون تردید 
اگر این اتفاقمدتى قبل رخ

مى داد، همــه مربیان لیگ 
برتــر را براى اعتــراض به 
برنامه هــاى کادر فنــى تیم 
ملى مجاب مى کــرد اما بعد 
این دونمایشفراآســیایى از

تیــم در مقابل ازبکســتان و 
کره جنوبــى، حتى تندخوترین 
منتقدان کارلوس کى روش نیز

قرار گرفتند  در صف حامیــان او
تــا در فضاى صفــر و صدى 

همیشگى فوتب
ب به طور کامل
ایران به جاىر
که با هجمه و
صلحى پایدار

خطر هر اعتراض
ندارد که تیم م
رسیده و از ثبات
حاال براى تیم
اما حقیقت آن
این رؤیا وجود
احتمال فراوان
به همین خاطر
به کــى روش
بى توجهى به
ایران به همراه

2- «یک چالش
در اولین مصاح
تیم ملى درباره
فدراسیون فوتب
تا مشخص شو
ایران به فوتبال
فوتبالى را با ه
اشتباهات همی
گفتگوها، شوک
اجتماعى بــه
براى خواسته ه

پسا کى روش، دوران ترسناك تیم ملىپسا کى روش، دوران ترسناك تیم ملى
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همانا خداوند پدیده ها را در حالى آفرید که از اطاعتشــان 
بى نیــاز و از نافرمانى آنــان در امان بود، زیــرا نه معصیت 
گناهکاران به خدا زیانى مى رساند و نه اطاعت مؤمنان براى 
او سودى دارد، روزى بندگان را تقسیم کرد و هر کدام را 

موال على (ع)در جایگاه خویش قرار داد.

ساسان اکبرزاده

«فوالد مبارکه اصفهان از ابتداى راه اندازى در ســال 72 تا 
امروز، بیش از 72 میلیون تن تولیدات خود را به بازار داخلى 
عرضه کرده و 17 میلیون تن صادرات  داشته که ارزش این 
محصوالت تولید شده، 37 میلیارد دالر بوده است و نشان 
مى دهد صرفه جویى ارزى قابل توجهى براى کشور ایجاد 

شده است.»
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان که در نشست 
خبرى حاضر شده بود در جمع خبرنگاران این مطلب را 
اعالم کرد و گفت: در ابتداى ورودم به فوالد مبارکه اصفهان 
بزرگ ترین ضعف مشــهود در این مجتمــع آن بود که 
ظرفیت ها از ابتدا تا انتهاى محصول باالنس نبود و توسعه 
بدون برنامه ریزى انجام مى شــد و استراتژى ما نیز بر این 
قرار گرفت که اگر ســرمایه گذارى صــورت مى گیرد 
باطل نباشد و در این راستا با بررســى هاى انجام شده به 
جمع بندى رســیدیم که تأمین خوراك و مواد اولیه باید 
اولویت اول باشد.بهرام سبحانى افزود: بزرگ ترین معضل 
فوالد مبارکه در ده ســال آینده مى توانست مجموعه اى 
بدون خوراك باشد. بنابراین ما در معادن سنگ آهن سنگان 
ســرمایه گذارى کردیم که ظرفیت تولید آن 5 میلیون تن 
کنسانتره است. وى ادامه داد: در پى این اقدام، توسعه افقى 
و افزایش ظرفیت و ارتقاى کیفیت، سیاست ما بود و در این 
راستا نیز به سوى تولید فوالدهاى کیفى که ارزش افزوده دارد 

باتوجه به پتانسیل موجود در فوالد مبارکه رفتیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، مجتمع فوالد مبارکه 
را بزرگ ترین تولیدکننده ورق هاى فوالدى در خاورمیانه 
و شمال آفریقا دانست و گفت: فوالد مبارکه از نظر تولید، 
سهم 22 درصدى در کل منطقه خاورمیانه داشته و با ظرفیت 
تولید 12 میلیون تن آهن اسفنجى در 11 واحد آهن اسفنجى 

در جهان بزرگ ترین به شمار مى رود.
ســبحانى ارزش کل گروه مجموعه فــوالد مبارکه را 25 
هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: فوالد مبارکه با هفت 
هزارو500 میلیارد تومان یک شــرکت بورسى است که 

در تولید ناخالص داخلى ســهم یک درصدى و در تولید 
ناخالص داخلى در بخش صنعت، ســهم 5 درصدى را 

داراست.
سبحانى مى گوید: ظرفیت تولید محصول در فوالد مبارکه 
5/4 میلیون تن در ســال بوده که با راه اندازى ریخته گرى 
شماره 5 که با حضور معاون اول رئیس جمهور به زودى 
افتتاح مى شــود تولیدات فوالد مبارکه با 1/8 میلیون تن 
افزایش، 7/2 میلیون تن در سال مى رسد و پیش بینى مى شود 
با تولیدات فوالد هرمزگان و توسعه فوالد سبا تا پایان سال 
جارى این میزان به ده میلیون و 300 هزار تن در سال برسد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: 30 درصد 
سهام ما به سهام عدالت، 17 درصد به ایمیدرو،  13/6 درصد 
به سرمایه گذارى مهر اقتصاد ایران، 14 درصد به شستا  و 

سایر سهامداران بیش از 21 درصد تعلق دارد.
سبحانى در ادامه به عملکرد فوالد مبارکه در هفت ماهه اول 
سال جارى اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه اول سال جارى 
در شرکت فوالد مبارکه براساس برنامه سالیانه، تولید گندله 3 
درصد افزایش داشته، 98 درصد تولید آهن اسفنجى تحقق 
یافته، در تولید شمش فوالدى یک درصد نسبت به برنامه 
افزایش داشتیم در کالف سرد 84 درصد برنامه محقق شد، 
در قلع اندود 95 درصد برنامه صورت گرفت  و در کالف 
گرم نیز 3 درصد از برنامه جلو هستیم و در حقیقت مى توان 

گفت برنامه تقریباً تحقق یافته است.
وى با اشاره به وضعیت اشتغال در مجتمع فوالد مبارکه هم 
گفت: امروز در مجموعه هاى متعلق به فوالد مبارکه 350 

هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت مى کنند. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان مى گوید: تا سال 
94 ما باید در کشــور 29 میلیون تن فوالد خام و در سال 
جارى 35 میلیون تن فوالد تولید کنیم که این چشم انداز 
براى برنامــه 1404، تولید 55 میلیون تن فوالد در ســال 
مى باشد که تا امروز فوالد مبارکه 50 درصد این میزان را به 
خود اختصاص داده و سهم دارد و تا امروز ظرفیت تولید 
در مجتمع فوالد مبارکه 9/5 میلیون تن است و تا پایان سال 

جارى به ده میلیون و 300 هزار تن مى رســد که همچنان 
سهم 50 درصدى خود در تولید فوالد کشور را حفظ کرده و 
مى کند. این در حالى است که ما طرح هاى توسعه تا سال 
97 را براى افزایش ظرفیت تولید به 13 میلیون و 300 هزار 
تن در سال را تعریف و در حال اجرا داریم و تا 55 میلیون تن 

روى کاغذ است و عملیاتى نشده است.
سبحانى از افتتاح ماشین ریخته گرى شماره 5 فوالد مبارکه 
و ورزشگاه نقش جهان اصفهان در چند روز آینده با حضور 
معاون اول رئیس جمهور در اصفهان خبــر داد و گفت: 
ورزشگاه نقش جهان، ماشین ریخته گرى شماره 5 فوالد 
مبارکه و... از پروژه هایى اســت که در چنــد روز آینده با 
حضور اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور رسمًا 
به بهره بردارى خواهند رسید که ماشین ریخته گرى شماره 
5 با سرمایه 502 میلیارد تومان در 28 ماه آماده بهره بردارى 
شد.وى گفت: در سال گذشته 65 درصد محصوالت فوالد 
مبارکه در داخل استفاده مى شد و 35 درصد سهم صادرات 
بوده که این میزان در سال جارى 68 درصد در داخل و 32 

درصد سهم صادرات بوده و میزان صادرات در هفت ماهه 
سال جارى یک میلیون و 156 هزار تن بود که 54 درصد 
آن به اتحادیه اروپا که بیش از 130 میلیون تن سالیانه فوالد 
تولید مى کند صادر شد که این نشان از کیفیت و استاندارد 

بودن محصول ما دارد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان افــزود: در 
راستاى سیاســت اقتصاد مقاومتى که سیاست درون زا و 
برون گراســت و با باور اینکه « ما مى توانیم»، مهندســى 
معکوس را تشــکیل داده و بومى ســازى را مدنظر قرار 
داده ایم به گونه اى که در شــش ماهه اول سال جارى 83 
درصد قطعات، مواد و تجهیزات مورد مصرف را که در تأمین 
آنها 100 درصد به خارج وابسته بودیم در داخل تأمین کردیم.

سبحانى سپس به افتتاح ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد 
و گفت: کار ســاخت پروژه نقش جهان از 23 سال پیش 
شروع شد که باالخره دو سال و نیم پیش براساس تفاهمنامه 
ســه جانبه بین فوالد مبارکه، وزارت ورزش و جوانان و 
اســتاندارى و در راســتاى فعالیت هاى اجتماعى، فوالد 
مبارکه متعهد شد تا سقف 30 میلیارد تومان، این ورزشگاه 
را به اتمام برساند و این هدیه فوالد مبارکه به مردم اصفهان 
است. البته قبل از تفاهمنامه هم، ما در راستاى فعالیت هاى 
اجتماعى، 18 میلیارد تومان به این پروژه کمک کرده بودیم.

وى افزود: امــروز ورزشــگاه نقش جهــان اصفهان از 
مدرن ترین، مجهزترین و زیباترین پروژه هاى ورزشــى 
کشور به شمار رفته و با همه معضالت ومشکالت، در یک 
زمانى معقول به اتمام رسید و 45 هزار صندلى در طبقه اول 
چیده شده و آماده برگزارى مسابقات استانى، کشورى و 
بین المللى است و قرار اســت فوالد مبارکه 20 سال از آن 

بهره بردارى کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: شرکت 
فوالد مبارکه عالوه بر کمک به ساخت پروژه نقش جهان 
اصفهان، در راستاى فعالیت هاى اجتماعى خود، به ساخت 
و تکمیل مصالى اصفهان، ایجاد پایگاه امداد و نجات براى 
هالل احمر در ســه راهى مبارکه و پروژه هاى عمرانى در 

مبارکه، بهارستان و مجلسى، کمک هاى مالى نموده است.
ســبحانى مى گوید: با ســرمایه گذارى هاى الزم، امروز 
شرکت فوالد مبارکه واحد پاك شناخته شد و ما 180 هکتار 

فضاى سبز ایجادکردیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت: 
امروز 98/5 درصد آب زاینده رود به مصرف کشاورزى، 
شرب و صنعت مى رسد و فقط 1/5 درصد توسط شرکت 
فوالد مبارکه برداشت مى شــود.این در شرایطى است که 
ما از ســال 70 که 16/5 لیتر به ازاى هر تن تولید مصرف 
مى شــد را امروز به 5/3 لیتــر با 68 درصــد کاهش و با 

سرمایه گذارى هاى فراوان رساندیم.
سبحانى اضافه کرد: مصرف فوالد در هر کشورى، نشان 
توسعه یافتگى آن کشور دارد وکشــورهایى که زیر 100 
کیلوگرم به ازاى هر نفر مصرف فوالد داشته باشند کشور 
توسعه نیافته، مصرف ســرانه 100 تا 300 کیلوگرم فوالد 
در حال توســعه و مصرف بیش از 300 کیلوگرم، کشور 
توسعه یافته محسوب مى شــوند. این در حالى است که 
افزایش تولید فوالد کشور در افق 1404 به میزان 55 میلیون 
تن در سال با این نگاه بوده و مصرف امروز سرانه ما 237 

کیلوگرم است.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان در ادامه بیان داشت: 
براى دستیابى به تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور باید 
معادن جدید استخراج شود و نیازمند 80 میلیون تن کنسانتره 
هستیم و باید این سرمایه گذارى ها انجام شود تا تأمین مواد 
اولیه با چالش مواجه نگردد. وى افزود: کســب عنوان ده 
شــرکت برتر فوالد مبارکه در بین 36 شرکت تولیدکننده 
فوالد جهان، شناخت فوالد مبارکه به عنوان شرکت سرآمد 
در سال، کسب تندیس زرین تعالى سازمانى براى دومین 
بار، واحد نمونه محیط زیست استان و کشور، واحد نمونه 
کیفیت از سوى اداره اســتاندارد، برترین شرکت دانشى 
کشور، کسب جایزه بین المللى مرك، کسب تندیس طالیى 
حمایت از حقوق مصرف کننده و... بخشى از افتخارات 

شرکت فوالدمبارکه اصفهان است.

معاون رئیس جمهور یک پروژه مهم را افتتاح مى کند

افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه با راه اندازى ریخته گرى شماره 5

,,

 ظرفیت تولید محصول در فوالد 
مبارکه 5/4 میلیون تن در سال بوده 
که با راه اندازى ریخته گرى شماره 
5 که با حضور معاون اول رئیس 
جمهور به زودى افتتاح مى شود 
تولیدات فوالد مبارکه با 1/8 میلیون 
تن افزایش، 7/2 میلیون تن
 در سال مى رسد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تأمین منابع مالى، احداث، 
بهره بردارى و انتقال پروژه خط انتقال آبرسانى به دهاقان از محل انشعاب 
طالخونچه را به روش BOT و در قالب خرید تضمینى آب براســاس بند 
«الف» ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده 27 قانون 
الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشــى از مقررات مالى دولت (2) با 
موضوع شــرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، 
نیمه تمام، تکمیل شــده و آماده بهره بردارى، به بخش غیردولتى) مصوب 
94/7/4 از طریق رقابت عمومى و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه هاى 
اجرایى مربوطه و با شــرایط ذیل، به ســرمایه گذار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
الف- شرح مختصرى از پروژه 

- برآورد هزینه سرمایه گذارى اولیه طرح: 260 میلیارد ریال 
- شرح پروژه: 41000 متر لوله گذارى با لوله GRP به قطر 300 میلیمتر و سه 

عدد ایستگاه پمپاژ 
- دوره احداث: 1 سال (یک سال) شمسى 

- دوره بهره بردارى تجارى: 20 سال (بیست سال) شمسى 
- خریدار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

- ظرفیت تولید: 1/610 میلیون مترمکعب (یک میلیون و ششصد و ده هزار 
مترمکعب) در سال 

- مبلغ ضمانتنامه شرکت در رقابت: 6/100/000/000 ریال 
ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تأمین ســرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه 

مدیریتى، اجرایى و بهره بردارى پروژه مشابه 
محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 95/08/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/08/16 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir:پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن: 03136680030

داخلى 335- 338

آگهى مناقصه و ارزیابى کیفى آگهى مناقصه و ارزیابى کیفى 
شماره شماره 133133- - 33- - 9595  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

نوبت دوم

به منظور تأمین منابع مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال پروژه خط انتقال
BOT آبرسانى به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه در قالب قراردادى 

آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 943 مورخ 95/06/18 شوراى اسالمى شهر نسبت به مزایده 
3 باب مغازه واقع در بلوار جانبازان، جنب اشــیان مغازه هاى پالك 911، 912 و 903 با رعایت صرفه و صالح شهردارى از 

طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت ادارى 95/08/22 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 

شرایط:   الف) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
ب) متقاضیان مى بایست این برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى یا 
واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 95/08/26 در پاکت (الف) 
و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. ج) پیشنهادات رسیده 
ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 95/08/27 در حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل 
خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
مى باشد. ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى 
و عوارض و... به عهده برنده مزایده خواهد بود. ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا 

فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.                شماره تماس شهردارى: 52251030 

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى 4 پالك زمین، با کاربرى 
مسکونى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 

الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا 
فیش نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان 
وقت ادارى مورخ 1395/08/26 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) 
شهردارى تحویل نمایند.ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ  شنبه 95/08/22 مى باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح 
روز پنج شنبه مورخ 95/08/27 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و 
نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. ه) پرداخت هزینه هاى 
کارشناسى، آگهى درج شــده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده برنده 
مزایده خواهد بود. ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. و) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

شماره تماس شهردارى: 52251030   

آگهى مزایده آگهى مزایده  آگهى مزایدهآگهى مزایده 

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواستجالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول 

نوبت اول 
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چهل تکه

یک مــار پیتون گرســنه در پى تعقیب    ایرنا|
پرنده اى که روى سیم دیده بود، باعث ایجاد مشکلى 
در شهر کوچک داروین در منطقه اى در شمال استرالیا 

شد.
روز جمعه شهر کاترین که در اســترالیا قرار دارد یک 
خاموشى کامل را به علت برخورد یک مار پیتون گرسنه 
که براى گرفتن یک غاز به روى ســیم هاى برق رفته 

بود، تجربه کرد.
گفته مى شــود این مار بعد از گرفتن غــاز در تالش 
بوده است تا از نرده هاى پســت برق پایین بیاید که با 
سیم ها برخورد کرده است و باعث شده تا همه خانه ها، 

کارخانه ها و مغازه ها در این شهر خاموش شوند.

  باشگاه خبرنگاران | پدر و پســرى در هند در حال ماشین 
سوارى بودند که چند خودرو از آنها سبقت گرفتند. گفته مى شود رانندگان 
خودرو ها ســعى مى کردند از خودرو این پدر و پســر جلو بزنند و در کنار 
خودروى  آنها ویراژ مى دادند. این حادثه در هند روى داده اســت که پس 
از آن این خودروهاى مزاحم، خودروى پدر و پســر را مجبور به ایستادن 
مى کنند و بعد پسرك را از ماشین بیرون کشیده و با خشونت تمام او را کتک 
مى زنند.در این حین پسرك دستش را داخل خودرو کرده و اسلحه اى که 
مجوز حمل آن را داشــته بیرون مى آورد و به یکى از آن افراد که نوجوان 
بوده شلیک کرده و باعث مرگ مى شود.پس از این حادثه پسرك و پدرش 
دستگیر مى شوند اما پدر قاتل ادعا مى کند رانندگان مزاحم مست بودند و 
پسرش براى دفاع از خود شلیک کرده اســت.پلیس اعالم کرد که براى 

مشخص شدن واقعیت ماجرا تمام سعى خود را خواهد کرد.

جوان هندى پس از دریافت 44 هزار پیشنهاد    فردا|
ازدواج بهت زده شد.

در این پیشنهادها که از طریق شــبکه هاى مجازى براى 
وى ارسال شده، دختران اطالعات شخصى خود از جمله 
عکسشــان را فرســتاده و براى ازدواج با او به شدت ابراز 

عالقه کرده اند.
«تجاسوى یاداو» که از سیاستمداران ایالت «بیهار»، بازیکن 
کریکت و فرزند یکى از سیاستمداران سرشناس هند است 
به خبرنگاران گفته است با دیدن این همه پیشنهاد شوکه 

شده است. 
پسر جوان در این باره گفته چنین پیشنهادهایى مى تواند او را 

هنگام ازدواج با دردسرهاى جدى روبه روکند.

44هزار خواستگار براى پسر هندى! مرگ بخاطر ویراژ دادن در خیابان مارى که باعث قطعى برق شد  030201

ساعت 18 دهم اردیبهشت 93 زن 36 ساله اى هراسان به کالنترى 
150 تهرانسر مراجعه کرد و اظهار داشت توسط پسر جوانى 

مورد سرقت قرار گرفته است.
به گزارش تســنیم، وى افزود: «مدتى قبل با پسرى به نام 
"شاهرخ" آشنا شدم و او با اصرار مرا سوار بر پراید سبز رنگش کرد، 
شاهرخ از من پرسید شغلت چیست و من به او گفتم لباس فروش هستم 
او شماره  تلفنم را از من خواست، در ابتدا شماره ام را به او ندادم اما وى 
مدعى بود که مى تواند با دسته چک برایم از بازار جنس بگیرد به همین 

خاطر شماره  تلفنم را به او دادم.»
این زن ادامه داد: «روز سرقت قرار شد با او به یک تولیدى لباس برویم، 
سوار بر ماشینش شدم اما پس از مدتى به او اصرار کردم که برگردیم 
اما شاهرخ مرا متقاعد کرد که قرار اســت به سمت تولیدى برویم، در 

میانه هاى راه شاهرخ آبمیوه اى به من داد که با خوردنش بیهوش شدم 
پس از آن چیزى نفهمیدم و وقتى به هوش آمدم متوجه شدم شاهرخ 
مرا در مکان خلوتى رها و پنج النگو، یک دســتبند و تلفن همراهم را 
سرقت کرده است. ارزش اموال سرقتى ام تقریباً 90 میلیون ریال بود.»

پس از طرح شــکایت زن جوان تیمى از مأمــوران اداره آگاهى براى 
دستگیرى شاهرخ دست به کار شدند و در ابتداى تحقیقات با ردیابى 
تلفن همراه سرقتى موفق به شناسایى زن جوانى به نام «پروانه» شدند.
پروانه پس از دستگیرى به مأموران گفت: «مدتى قبل زمانى که قصد 
داشتم از منزلم به محل کار بروم با شاهرخ در خیابان آشنا شدم و شاهرخ 
اصرار داشــت که شــماره تلفنم را از من بگیرد، من هم بخاطر اینکه 
آبرویم در خیابان نرود مجبور شدم شماره تلفنم را به  او بدهم و آن روز 
ارتباط ما قطع شد اما از فرداى آشنایى شاهرخ مدام تماس مى گرفت و 
مى گفت طالفروش است، سرانجام شاهرخ مجدداً با من قرار گذاشت، 
به او گفتم نمى خواهم با هم ارتباط داشته باشیم و همچنین گفتم تلفنم 

خراب است، اما شاهرخ دست بردار نبود و تلفن همراهى را به من داد و 
نمى دانستم که تلفن سرقتى است.»

با کشف این سرنخ، مأموران براى دستگیرى شاهرخ وارد عمل شدند 
اما تالش ها اثربخش نبود، همچنین مشخص شد شاهرخ پرونده اى 
به جرم سرقت در یکى از شعبات دادســراى ناحیه 34 تهران در حال 

رسیدگى دارد و در آن پرونده نیز تاکنون دستگیر نشده  است.
سرانجام مدتى قبل شــاهرخ که در زندان رجایى شهر در حبس بود، 
شناسایى و به اداره آگاهى منتقل شد، شاهرخ در اداره آگاهى با پروانه و 
شاکى سرقت مواجهه حضورى شدند و در اظهاراتش به مأموران گفت: 
«بخاطر جرم اول خودم نزدیک دو ماه در آگاهى بودم و بعد زندان رفتم، 
من شاکى را نمى شناسم و اظهاراتش را قبول ندارم.»  اظهارات شاهرخ 
در حالى مطرح شد که شاکى پرونده و پروانه، شاهرخ را شناختند اما وى 

همچنان منکر سرقت از زن جوان بود.
شاهرخ پیش از ظهر روز شــنبه هفته جارى به شعبه پنجم دادسراى 

ناحیه 34 تهران منتقل و ســرانجام به ســرقت از زن 
جوان اعتراف کرد. وى در اظهاراتش به على وسیله  ایرد موسى بازپرس 
پرونده گفت: «زن جوان را با آبمیوه مسموم و تلفن همراهش را سرقت 
کردم، پس از آن با پروانه آشنا شدم و تلفن همراه سرقتى از زن جوان 

را به پروانه دادم.»
شاهرخ درباره یکى دیگر از ســرقت هایش به بازپرس گفت: «براى 
خرید به عبدل آباد رفته بودم که با زن جوانى آشنا شدم حدود یک ماه 
از آشنایى ام با او مى گذشت و در نهایت تلفن همراه و مقدارى طال از او 

سرقت کردم.»
پس از اظهارات شاهرخ، وى به دستور على وسیله ایرد 

موسى براى تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 
اداره آگاهى قرار گرفت.

ابعاد تازه اى از پرونده دو خارجى که به بهانه تبدیل یک اسکناس    تسنیم|
به چهار اسکناس از یک شیرازى 200 هزار دالر کالهبردارى کرده بودند، فاش شد.

این دو تبعه خارجى در جریان کالهبردارى، اکثر ســوژه هاي خــود را از تاجران و 
مسافران به خارج از کشــور،انتخاب کرده و با ادعاى اینکه مى توانند با خارج کردن 
یکسري مواد از اسکناس واقعی و نیز انجام فعل و انفعاالت شیمیایی، آن را به چهار 

اسکناس واقعی تبدیل کنند به اهداف خود رسیده بودند.
باالخره هم همین ترفند موجب شد تا این دو کالهبردار بتوانند چندین نفر را در دام 
کشانده و 200 هزار دالر کالهبردارى کنند و در ازاى آن اسکناس هاى جعلى بدهند.
ماجرا تا آنجا ادامه یافت که چندي قبل بازپرس شــعبه 12 دادسراى ناحیه 2 شیراز 
از فعالیت این دو خارجى مطلع و به دنبال آن پرونده اي تشکیل و تحقیقات در این 

رابطه آغاز شد.
در حالى که تحقیقات در این خصوص ادامه داشت، تعدادى دیگر که اکثراً تاجر و یا 
مسافران خارجى بودند به دادسراي شیراز مراجعه کردند و مدعی شدند که در دام این 

کالهبرداران گرفتار شده اند.
یکی از شاکیان به بازپرس گفت: «مدتی قبل با دو خارجى آشنا شدم که مدعی بودند 
توانایى تبدیل یک اسکناس به بیش از چهار اسکناس را دارند. آنها مدعی بودند که 
با خارج کردن یکسري مواد از اسکناس واقعی و نیز انجام فعل و انفعاالت شیمیایی 

این کار را انجام مى دهند.»
وى افزود: «با توجه به اعتمادى که به این دو نفر کرده بــودم میزان قابل توجهى 
اســکناس به آنها دادم تا این کار را انجام دهند پس از چند ســاعت چندین بســته 
اســکناس به من دادند من هم به گمان اینکه پول هایم بیشــتر شده خوشحال از 
آنها جدا شدم اما بعد از چند ســاعت پى بردم که آنها هنگام انجام عملیات شیمیایی 

بر روي اســکناس هاي واقعی در فرصتی مناسب 
بسته هاي اسکناس واقعی را با بســته هاي جعلی 

تعویض کرده اند.»
پس از وصول شکایت این مالباخته به دستور 

مقامات قضائی، بازپــرس تحقیقات 
خود را آغاز کرد و در جریان بررســى 

ها،پرونــده شــکایت هاى 
مشابهى گشوده شد.

در گام بعــدي تحقیقــات، 
مأموران دریافتنــد که این 

دو مرد، افراد تاجــر و پولدار را 
شناسایى کرده و آنها را فریب داده اند.

از این رو مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان 
شــیراز خود را در مقابل یــک پرونده پیچیده 
دیدند اما ســرانجام پس از یکسرى اقدامات 

پلیسى، این کالهبرداران دستگیر شدند .
از این دو کالهبردار، 16 بسته 500 برگی کاغذ هاي سیاه جعلی جهت تولید اسکناس 
هاي 100 یورویی (مجموعًا 800 هزار یورو)، دو قوطی فلــزي حاوي پودر و مواد 

شیمیایی و تعدادي دستکش و ماسک یک بار مصرف کشف شد.
پرونده آنها هم اکنون در شعبه 12 دادســراى ناحیه 2 شیراز در دست بررسى است 

و تحقیقات براى کشــف زوایاى بیشــترى از این پرونده ادامه 
دارد.

ان ا خ ن ا اژ خاط 44هگ

فته بودم که با زن جوانى آشنا شدم حدود یک ماه 
گذشت و در نهایت تلفن همراه و مقدارى طال از او 

رخ، وى به دستور على وسیله ایرد 
مأموران ت بیشتر در اختیار

ت.

آبمیوه  اى که آبمیوه  اى که 99 میلیون تومان آب خورد! میلیون تومان آب خورد!
جوان   با پراید سبز رنگ

شکار زنان 

,,

شاهرخ در 
اداره آگاهى با 
پروانه و شاکى 
سرقت مواجهه 
حضورى شدند 
و در اظهاراتش 

به مأموران 
گفت: «بخاطر 

جرم اول خودم 
نزدیک دو ماه 

در آگاهى بودم 
و بعد زندان 

رفتم، من شاکى 
را نمى شناسم 

و اظهاراتش را 
قبول ندارم

ساعت

"ش
جــوان شیشــه اى که با    فارس|
ضربات چاقو همســرش را به قتل رسانده 

بود پس از گذشت 9 روز دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان نیشابور با اعالم 
این خبر گفت: در روز بیست و یکم مهرماه 
پیکر خونین زنى جوان که با ضربات چاقو 
به شدت مجروح شــده بود توسط اعضاى 
خانواده اش به بیمارستانى در نیشابور انتقال 
یافت و تالش پزشکان براى نجات این زن 
بى ثمر بود و او جان خود را از دست داد و در 
پى گزارش مرگ این زن، مأموران انتظامى 
در محل حاضر و مراتب را به مقام قضائى 

اعالم کردند.
ســرهنگ اکبر آقابیگى خاطرنشان کرد: 
کارآگاهان مبارزه بــا جرائم جنایى پلیس 
آگاهــى نیشــابور در تحقیقــات اولیه از 
برادرشــوهر این زن دریافتند که متوفى با 
ضربات چاقو از سوى شــوهر معتاد خود 

مجروح شده است.
وى افزود: با کســب این سرنخ تحقیقات 
پلیسى براى دستگیرى متهم فرارى پرونده 
ادامه یافت تا اینکه پس از گذشــت 9 روز 
متهم که به شــهر دیگــرى گریخته و به 
نیشابور بازگشــته بود در منزل پدر همسر 

دوم خود دستگیر شد.
فرمانده انتظامى نیشابور اظهار داشت: این 
مرد جوان اعتیاد شــدیدى به مواد مخدر 
صنعتى از نوع شیشــه دارد ودچار توهم و 
شک و بدبینى شــدید نسبت به همسرش 
بوده که دست به چنین جنایت هولناکى زده 
است. ســرهنگ آقابیگى افزود: تحقیقات 
درباره علــت و چرایى وقــوع این جنایت 

هولناك ادامه دارد.

دستگیرى عامل شیشه اى
جنایت هولناك 

در نیشابور  

 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف تعداد 
یک میلیون و 870 هزار نخ سیگار قاچاق که زیر بار 

علوفه یک کامیون بنز جاساز شده بود خبر داد. 
سرهنگ حسن یاردوستی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیــس گفت:مأموران انتظامی شهرســتان 
اصفهان پس از دریافت خبري مبنی بر اینکه فردي 
قصد دارد یک محموله سیگار قاچاق را از شمال غرب 
کشور به این اســتان وارد کند پیگیري موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 
وي افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به 
یکی از ورودي هاي استان اصفهان اعزام و کامیون 

فرد قاچاقچی را شناسایی و متوقف کردند. 
این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 
که حامل بار قانونی علوفه بــود تعداد یک میلیون و 
870 هزار نخ سیگار قاچاق که زیر بار جاساز شده بود 
کشف شد. سرهنگ یاردوستی با اشاره به اینکه در این 
عملیات سه قاچاقچی دستگیر شدند اظهار داشت: در 
این خصوص پرونده تشکیل و هر سه متهم تحویل 

مراجع قضائی شدند. 

  ایسنا|  مدیرکل روابــط عمومى آموزش و 
پرورش اســتان کرمان گفت: ضرب و شتم نوجوان 
بمى ربطى به آموزش و پــرورش ندارد چراکه در 

مدرسه رخ نداده است.
امید سالجقه پیرامون عکس منتشر شده 
در فضاى مجازى مربوط به ضرب و شتم 
یک دانش آموز اســتثنایى در خوابگاه 
زیرمجموعه خیریه اى در شهرســتان بم 
اظهار داشت: مسئله ضرب و شتم نوجوان بمى 
در خوابگاه خیریه وابسته به بخش خصوصى اتفاق 
افتاده اســت و هیچ ارتباطى با آمــوزش و پرورش 

ندارد.
وى افزود: درواقع معلم این دانش آموز در مدرســه 
متوجه زخم هاى ناحیه گردن او شده و بعد از پرس و 
جو از این دانش آموز متوجه شده که در خوابگاه مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته است.
مدیــرکل روابط عمومى آموزش و پرورش اســتان 
کرمان خاطرنشــان کرد: آموزش و پرورش هرگونه 
برخورد فیزیکى و کتک زدن دانش آموزان را به شدت 

محکوم مى کند.

جاسازى یک میلیون و 
800 هزار نخ سیگار قاچاق

 در بار علوفه 

 ضرب و شتم نوجوان بمى 
در خوابگاه خیریه

که براى شلد شلیک کردهاســت.پلیس اعالمکرد  خو
رود را خواهد کرد. هنگام ازدواج با دردسرت ماجرا تمام سعى خ

قعی در فففففرصتی مناسب 
 را با بســته هاي جعلی 

خلباخته به دستور
تتتتتتتتحقیقات 
بررســى 

ىىىىىىىىىىى

 
رر را ر

ب داده اند.
یت عمومی شهرستان 

ررپررک پرونده پیچیده 
 یکسرى اقدامات 

. دشددشدششدششدشدشدشششششدشدر شدند ستگی
0ه 500 برگیکاغذ هاي سیاه جعلی جهت تولید اسکناس

 800 هزار یورو)، دو قوطی فلــزي حاوي پودر و مواد 
 و ماسک یک بار مصرف کشف شد.

2 دادســراى ناحیه 2 شیراز در دست بررسى است  2به 12
ایاى بیشــترى از این پرونده ادامه 

ایسنا|
پرورش اســ
بمى ربطى
مدرس
ام
د
ی
زی
اظهار دا
در خوابگاه
افتاده اســت

ندارد.
وى افزود: در
متوجه زخم ه

جو از این دانش
ضرب و شتم
مدیــرکل رو
کرمان خاطر
برخورد فیزیک
محکوم مى ک

 ضرب
در

درخت پول در شیراز؛ بهانه کالهبردارى2خارجى 
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رامین مشکاه

طراحى وب پیوســته در حال تغییر و تحول است و این 
موضوع هنگامى  که صحبت از وردپرس در میان باشد، 
مصداق بیشــترى پیدا مى کند. به همین دلیل هر چه 
امکانات و افزونه هاى بیشترى براى افزایش کارایى و 
زیبایى این فریم ورك معروف و محبوب معرفى مى شود، 
آن را بیشــتر به منبع اصلى در روند طراحى وب سایت 
تبدیل مى کند. در این مقاله بیشترین گرایش ها در روند 
پیشــرفت طراحى وب به ویژه در وردپرس را در ســال 
2016 بررســى مى کنیم و نگاهى اجمالى به برخى از 

شاخص ترین آن ها مى اندازیم.

Material Design
متریال دیزاین شــامل اســتانداردهاى تعریف شــده 
اختصاصــى گــوگل در زمینــه رنگ هــا، آیکون ها، 
صفحه آرایى، رابط کاربرى، صفحه بندى، دسترســى 
به صفحات و بخش هــاى مختلف، شــبکه بندى ها، 
فهرست ها، اســالیدرها، دکمه ها، ســربرگ ها، ابزار 
ارائه کننده راهنماها، بارگذارى، جابه جایى بین صفحات، 

ابزارهاى مبتنى بر حرکات دست و نظایر آن است.

 طراحى تخت و صفحه بندى شبکه اى
دو ایده بزرگى کــه Material Design توصیه کرده 
است، عبارتند از: ادامه طراحى وب تخت به همراه اضافه 
کردن مجموعه اى از سایه ها براى برجسته کردن و بُعد 
بخشــیدن به طرح، به عالوه صفحه بندى شبکه اى به 
نحوى که بتوان به راحتى محتواى آن را مشاهده کرد. 

در واقع تمرکز اصلى Material Design بر این موضوع 
است که بازدیدکنندگان ســایت یا وبالگ شما بتوانند 

محتواى ارائه شده را به راحتى مطالعه کنند.

تصاویرى که در نگاه اول هدف خود را به 
بیننده منتقل مى کنند

یکى دیگــر از گرایش هاى بزرگى که از ســال 2015 
بین طراحــان وب رواج پیدا کرده اســت، انتقال هدف 
اصلى به بازدیدکننده از طریق تجسمات بصرى است. 
اســتفاده از تصاویر برجســته و گویا همچنان راهکار 
مناسبى است که اکثر شــرکت هاى طراحى وب از آن 
اســتفاده مى کنند. این روزها اختــالف نظر در همه جا 
دیده مى شــود و با وجود انواع مختلفى از منابع غنى و 
خارق العاده از تصاویر رایگان، کامًال واضح اســت که 
چرا تعداد زیادى از طراحان به این ســمت گرایش پیدا 

کرده اند.

وقتى عکس به جاى کلمه صحبت مى کند
تصاویر از اهمیت خاصى برخوردار هســتند. بســیارى 
مواقع عکس کارى مى کند کــه دیگر نیازى به کلمه و 
متن نداشته باشید. در بسیارى از کسب وکارها تصاویر 
نقش حیاتى براى معرفى آن هــا در دنیاى مجازى ایفا 
مى کند. براى مثال، رســتوران ها همیشــه وابستگى 
زیادى به عکس ها داشــته اند و رفتن به سمت تصاویر 
تأثیرگذار باعث مى شود وب سایت مرتبط با غذا بیشتر به 
چشم بیاید و تصاویر حرفه اى و زیبا از غذاهاى مختلف، 
اشــتها و تمایل بازدیدکننده را براى ســفارش بیشتر

مى کند. 

ویدیو به جاى متن هاى طوالنى
تنها جایگزین مناســب براى تصاویر تأثیرگذار، ویدیو 
است و این روزها مى توان همه جا آن ها را پیدا کرد. ویدیو 
روش بســیار ایده الى براى معرفى عملى محصوالت، 
معرفى گروه و عوامل و همچنیــن توضیح بهتر درباره 
خدمات یک شرکت است. با اســتفاده از یک ویدیوى 
خوش ساخت کوتاه، مى توان قصد و هدف از راه اندازى 
وبسایت را بیان کرد. خوشبختانه براى این منظور تم هاى 
متعددى وجود دارند که بر اساس نوع بازار هدف، قابل 

انتخاب و استفاده هستند.

پیدایش صفحات فرود
یکى دیگــر از گرایش هایى که به تازگــى در طراحى 
Land-) صفحات وب شاهد آن هستیم، صفحات فرود
ing Page) هستند. چرا هنگامى که مى توان به سادگى 

صفحه خوش ســاخت و فوق العاده اى را براى معرفى 
بخش عمده اى از خدمات و اطالعات ایجاد کرد، باید به 
سراغ سایت هاى سنگین با تعداد زیادى صفحات تودرتو 
رفت؟ اغلب بازدیدکنندگان صفحات کمتر و پربارتر را 
ترجیح مى دهند. براى معرفى مشاغل مستقل، مراکز و 
تولیدکنندگانى که تنها یک محصــول یا خدمات ارائه 
مى کنند، استفاده از ســایت هاى تک صفحه اى توصیه 

مى شود.

استفاده از اسکرول محلى براى کسب 
تجربه وب گردى یکنواخت

عالوه بر داشــتن یک صفحه به عنــوان کل محتواى 
وب ســایت، اســتفاده از اســکرول محلــى در مکان 

مناســب نیز عامل حیاتى محسوب مى شــود. به این 
ترتیــب بازدیدکننده مى تواند بدون ســردرگمى  و نیاز 
به جابه جایى هــاى بیهوده در صفحــات، به راحتى به 
بخش هاى مختلف یک صفحه مراجعه کند. خوشبختانه، 
بســیارى از تم هاى موجود از اســکرول محلى و سایر 
قابلیت هاى مرتبط با صفحات فرود پشتیبانى مى کنند. 

طراحان در قالب توسعه دهندگان 
طراحى و توســعه وب، دو مقوله اى هستند که همیشه 
در کنار یکدیگر قرار دارند. هر چند ممکن اســت قبًال 
براى ساخت وب سایت جدیدى براى تجارت خود گروه 
کاملى از متخصصان این رشته را استخدام کرده باشید، 
اما در حال حاضر انجام کارهاى توسعه توسط طراحان و 

بالعکس، به هنجار جدیدى تبدیل شده است. 
بخشى از این موضوع مربوط به اطالعات و آموزش هاى 
رایگان و غنى در اینترنت اســت که به افراد بیشــترى 
امکان مى دهد تا به توسعه دهندگان خودآموخته تبدیل 
شــوند.اما عالوه بر تمام منابع رایگان موجود در وب، 
ظهور صفحه سازهاى حرفه اى نیز کمک بزرگى به ادغام 
شدن بخش طراحى و توسعه کرده است. اگر از وردپرس 
استفاده کرده باشید، احتماًال طى ماه هاى اخیر با بعضى 

از این صفحه سازها آشنا شده اید.

استفاده از متن روى چیدمان داخل صفحه 
به شکل کارت

بــراى مدتــى اســتفاده از صفحه آرایــى به شــیوه 
شبکه بندى شده و چیدمانى رایج شده بود، اما زمانى که 
روى چینش اجزاى صفحات خود از ترکیبى از عکس و 
نوشته هایى که روى آن ها قرار مى گیرند استفاده کنید، 

طرح جدیدى به نام «کارت» پدید مى آید. 

تایپوگرافى برجسته 
در کنار استفاده از تصاویر تجسمى  برجسته و مشخص، 
مفهوم دیگرى به نام تایپوگرافى برجسته وجود دارد؛ اثر 
گرافیکى خالقانه اى که به طور کلى ساختار اصلى آن را 
حروف تشکیل مى دهند. یکى از روش هایى که با استفاده 
از آن اطمینان حاصل مى کنید که بازدیدکننده، متن شما 
را مشاهده خواهد کرد، استفاده از قلم هایى با اندازه بسیار 
بزرگ و متون برجســته (بزرگ و تیره) است. استفاده از 
متن هاى بزرگ و برجسته شانس بهتر دیده شدن مطالب 

را افزایش مى دهد و بیننده را نیز سردرگم نمى کند. 

قابلیت هاى جذاب و سرگرم کننده
هر روزه، تعداد طراحانى که در هنگام ســاخت تم ها و 
افزونه هاى خود از اجــزاى مفرح و جذاب کننده بصرى 
استفاده مى کنند، بیشتر مى شود و قرار دادن قابلیت هاى 
ویژه اى که قبًال کمتــر در بازار طراحى ســایت از آن 
استفاده مى شد، در حال تبدیل شــدن به یک گرایش 
غالب است. این ها شامل انواع مختلفى از اجزا و تصاویر 
متحرك، صفحه آرایى هاى مفرح و نشانگرهاى ماوس 

ویژه هستند.

 و هزاران ایده خالقانه دیگر 
انواع مختلــف دیگرى از شــیوه هاى جدید در طراحى 
وب سایت وجود دارد که مى توانید از آن ها الگوبردارى 
کنید. کافى است کمى  وقت و حوصله به خرج دهید و با 
جست وجو در اینترنت با گرایش ها و نحوه طراحى هاى 
جدید آشنا شوید و با ترکیب آن و ایده هاى خالقانه خود، 

وب سایتى زیبا و کاربردى طراحى کنید.

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تازه هاى NVIDIA براى 
عالقه مندان بازى هاى ویدئویى

 ایتنا| شرکت اِن ویدیا ســرى جدید کارت هاى 
گرافیکى GTX 1050 خود را عرضــه کرده که براى 
فعالیت به اتصــاالت برقــى اضافى احتیــاج ندارند 
و بنابراین چنــدان پرمصــرف نیســتند.کارت هاى 
گرافیــک یاد شــده GeForce GTX 1050 و

 GeForce GTX 1050 Ti نــام دارنــد و قــادر 
به اجــراى بازى هــاى رایانــه اى پیچیده هســتند.

مصرف تنهــا 75 وات برق از جمله دیگــر مزایاى این 
کارت هــاى گرافیکى اســت. مزیت دیگــر قیمت نه 
چندان باالى این محصوالت اســت. بــه گونه اى که
 GeForce GTX 1050 Ti تنهــا 139 دالر و

 GTX 1050 تنها 109 دالر قیمت دارد. این دو محصول 
به ترتیب در 25 اکتبر(4 آبان) و 8 نوامبر(18 آبان) عرضه 

مى شوند.
 CUDA 640 دوگیگابایتى داراى هسته هاى GTX 1050

با سرعت 1.354 مگاهرتزى است که عملکرد آن تا حد 
1455 مگاهرتز قابل افزایش است. GTX 1050 Ti چهار 
گیگابایتى هم داراى هسته هاى CUDA 768 با سرعت 

1290 مگاهرتز تا 1392 مگاهرتز است.
در هر دوى این محصوالت از پردازنده هاى گرافیکى 
GP107 استفاده شــده که قابلیت هایى مانند تصاویر 

دقیق و باکیفیت، همگام سازى ســریع در زمان تغییر 
سریع تصاویر و عدم پراکندگى تصاویر پرتحرك را به 

ارمغان مى آورند.

اپلیکیشن استعدادیاب ساشا
نصف جهان اگر شما بدانید در چه زمینه اى استعداد دارید 
مى توانید آینده اى موفق براى خود بسازید،اپلیکیشــن 

ساشا فرصت هاى زیادى را به شما پیشنهاد مى دهد.
آزمون استعدادیابى چیست؟

آزمون جامع اســتعدادیابى از ترکیب سه آزمون رغبت 
سنجى، ویژگى هاى جسمى و ویژگى هاى روانى براى 
گروه هاى سنى مختلف تشکیل شده است که در آن از 
آزمونهاى کالسیک نظیر تست ریون، وکسلر، استرانگ 
و تســت میشــل گولکن و آزمونهاى تخصصى ترى 
 woodcock Johnson-Revised WJ-R همچون
 bar One و bern Royter و Torrance Tests و

استفاده شده است.
سواالت و طریقه محاســبه این آزمون توسط موسسه 
خدمات پژوهشى مطالعه و خالقیت کودك و نوجوان 
اندیشــه کیان در طى ســالها مطالعه و پژوهش تهیه 

شده است.
شکوفایى استعداد

در ایــن اَپ مراحــل تکمیلى مانند آزمــون تفصیلى، 
آزمون حضــورى فیزیکى، آزمون جســمى و مراحل 
بعدى اســتعدادیابى به شما پیشنهاد شــده است.شما 
مى توانید این اپلیکیشــن را عالوه بــر کودکانتان، به 
کسانى معرفى کنید که آینده موفق آنها برایتان اهمیت 

دارد.

جشنواره ملى «ایران ساخت»
نصف جهــان فراخوان جشنواره ملّى، فرهنگى هنرى 
«ایران ساخت» منتشر شد. این رویداد ملى با اهداف 
جریان سازى و تولید محتوا براى فضاى مجازى مرتبط 
با چرخه تجارى سازى و کارآفرینى اقتصاد دانش بنیان، 
حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت ایران، 
ســاماندهى واردات بى رویه و ارج نهادن به کاالها و 
محصــوالت ایرانى با کیفیــت و همچنین کمک به 
برجسته ســازى کاالهاى مرغوب ایرانى از 16 تا 18 

دى ماه سال جارى برگزار مى شود.
این رویداد در بخش هاى رقابتى (ســطوح حرفه اى و 
غیرحرفه اى) و ویژه (خارج از مسابقه) و در رشته هاى 
ادبیات، تجســمى، دیدارى و شــنیدارى، ایده بازار، 
رسانه هاى دیجیتال و بدون محدودیت سنى با شعار 

"فناورى ایرانى؛ کسب و کار ایرانى" برگزار مى شود.
عالقمندان مى توانند براى دسترسى به فراخوان این 
جشنواره به وبسایت www.iransakht.ir مراجعه کنند

نصف جهان «وبسایت ساز24» به عنوان مرجع تخصصى نقد و بررسى و فروش ابزارآالت موسیقى ارزش هاى زیر را براى ذى 
نفعان مختلف خلق مى کند: مشاوره هاى تخصصى انتخاب ساز: اخذ مشاوره هاى تخصصى در خرید ساز، با مطالعه نظرات و 

امتیازهاى داده شده از طرف تیم هاى کارشناسى سایت به هر یک از محصوالت.
استفاده از ابزار مولتى مدیا در معرفى محصوالت: مشاهده عکس ها و فیلم هاى محصوالت مختلف در سایت و شناخت کامل 
آن ها. تنوع در انتخاب: دسترسى به بازه بسیار متنوعى از محصوالت موجود در بازار که این تنوع در فروشگاه هاى فیزیکى و در 

فروش به روش سنتى قابل دسترس نیست.
بهره مندى از تجربه هاى سایر هنرآموزان: نظرات سایر هنرآموزان را در مورد سازها و محصوالت مورد نظرتان بخوانید و با دید 

بازترى نسبت به انتخاب، اقدام کنید.
شناخت آموزشگاه ها و اساتید خوب موسیقى: هنرآموزان مى توانند با مراجعه به صفحات اختصاصى آموزشگاه ها و اساتید در 
وبسایت ساز24، از زمینه هاى فعالیت، دوره هاى آموزشى، نظرات هنرآموزان فعلى و .. در مورد هر یک از آموزشگاه ها و اساتید 

 www.saz24.ir :مطلع شوند.                                                                                                                                                                                       وب آدرس

نصف جهان  Pure Chess   یک بازى تخته براى طرفداران شطرنج در محیطى کامال واقع گرایانه با مهره هاى شبیه به 
واقعیت و سه بعدى مى باشد.با تصاویرى فوق العاده واقع گرایانه و بى نظیر و زیبا ، شما حس انجام یک بازى شطرنج واقعى 
را خواهید داشت به حدى که فکر میکنید در حال لمس مهره هاى شطرنج هستید. Pure Chess به شما اجازه میدهد تا 
در محیطى زیبا و جذاب و مجموعه هاى شطرنج باور نکردنى خیره کننده مسحور شده و تجربه هاى بازیهاى سنتى قبل 
را فراموش کنید. در این بازى به یادگیرى قوانین شطرنج مشغول شوید و به صورت گام به گام با اصول اولیه آن آشنا شوید. 
همچنین مى توانید وارد مسابقات شطرنج شوید و مهارت هاى خودتان را بسنجید و تالش کنید که به یک استاد شطرنج تبدیل 

شوید. همچنین در این بازى سرگرم کننده، شما مى توانید با دوستان و آشنایانتان نیز به صورت چند نفره به بازى بپردازید.
برخى از ویژگى هاى این بازى:

- یادگیرى قوانین شطرنج درابتداى بازى - محیط کامال سه بعدى و واقع گرایانه  
- قابلیت تبدیل شدن به یک استاد بزرگ - قابلیت شرکت در مسابقات شطرنج  

- قابلیت انجام بازى چند نفره با دوستان

راهنماى خرید

نصف جهان یکى از مفاهیمى که پس از ظهور تلفن هاى 
هوشــمند به بازار معرفى شــد ساعت هوشــمند بود. 
کمپانى هاى بزرگ ارائه دهنده  محصوالت تکنولوژیک 
نیاز کاربران به یک گجت پوشــیدنى را احساس کردند. 
گجتى که به جاى ســاعت روى دست بســته شود و تا 
حد زیادى کاربر را از به دســت گرفتن تلفن همراه خود 
بى نیاز کند. حاال دیگر کاربران مى توانستند براى خواندن 
اعالن ها، هشــدارها، پیام هاى متنى و حتى پاســخ به 
تماس هاى خود تنها به ساعت هوشمند خود تکیه کنند. 
با وجود نام هاى معتبرى در جهان این ســاعت ها، گاه 
برندهایى گمنام ظهور مى کنند و بــا ارائه  ویژگى هایى 
مجذوب کننده سعى در به دست آوردن بخشى از بازار داغ 

و جوان ساعت هاى هوشمند دارند.
ساعت هوشمند «آى الیف» مدل «زد واچ» یک ساعت 
هوشــمند کامل و رقیبى سرســخت براى ساعت هاى 

هوشــمند معروف بازار اســت. یکى از ویژگى هاى این 
ساعت هوشمند، داشتن دوربین عکاسى و تصویربردارى 
است که آن را از اکثر ساعت هاى هوشمند موجود در بازار 
جدا مى کند. این دوربین مى تواند با کیفیت 0.3 مگاپیکسل 
ضبط تصویــر کند. اگر به فعالیت هاى ورزشــى عالقه 
داشته باشید، این ساعت هوشمند همراه خوبى براى شما 
محسوب مى شود. زد واچ مى تواند تعداد قدم ها و میزان 
کالرى مصرف شــده در طول فعالیت هاى روزانه تان را 
نیز محاسبه کند؛ همچنین این ساعت با بررسى کیفیت 
خوابتان، اطالعات خوبى را در این زمینه به شما مى دهد. 
سیســتم « آنتى الســت» (Anti-Lost) این ساعت به 
کاربر کمک مى کند تا در صورت گم شدن گوشى تلفن 
همراه در یک شعاع مشخص و با فرستادن سیگنال آن 
را پیدا کند. این ساعت از طریق سیستم ارتباطى بلوتوث 
با تلفن همراه صاحــب خود ارتباط برقــرار مى کند و با 

 Android (نسخه 7 و باالتر) و  iOS سیستم  عامل هاى
(نسخه 4.3 و باالتر) سازگار است. سیستم هشدار ساعت 
هوشــمند ZedWatch  این امکان را براى کاربر خود 
فراهم مى آورد تا بــدون نیاز به چک کردن گوشــى از 
اطالعات تماس گیرنده، متن SMS و متن ایمیل مطلع 
شــود. باترى 300 میلى  آمپرى این ســاعت، طى یک 
ساعت یا کمتر شارژ شده و شــارژ مورد نیاز براى حدود 
یک روز فعالیت متوسط را فراهم مى آورد و تا حد زیادى 
نگرانى هاى مربوطه بابت اتمام شارژ ساعت هوشمند را 
از بین مى برد.نکته  دیگرى که درباره  این ساعت مى توان 
گفت، مناسب بودن این ساعت براى افراد سالمند است. 
تلفن همراهى که روى مچ دست این افراد بسته مى شود 

و همواره مى توان بدون نگرانى با آن ها تماس گرفت.
این گجت پوشــیدنى را مى توانید بــا قیمتى در حدود 

350000 تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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مرجع تخصصى 
بررسى و فروش
 آالت موسیقى

بازى 
شطرنج واقعى 
3 بعدى اندروید

 
استخراج متون فارسى از 

عکس در تلگرام
نصف جهان با استفاده از اپلیکیشن تلگرام مى توانید 
متون فارسى را به آسانى، با ســرعت باال و به طور 

رایگان از تصاویر استخراج کنید. 
یکى از آسان ترین راه ها براى انجام این کار استفاده 
از یک ربات تلگرام است که براى این کار توسعه داده 
شده است.براى دسترسى به این ربات، عبارت زیر را 
در محیط چت با خودتان یا دوست تان و یا حتى یکى 

از گروه ها، ارسال نمایید:
iocrbot@

 Start  اکنون لینک آن را لمس نمایید و سپس دکمه
را انتخاب کنید تا ُربات راه اندازى شــود.حال زبان 

فارسى را انتخاب نمایید.
 اکنون کافى است تصویر خود را براى ربات ارسال 
نمایید. دقت کنید در حال حاضــر این ربات امکان 
تشــخیص متون دســت نویس را ندارد و متن شما 
باید تایپى باشــد. همچنین اگر از نسخه  دسکتاپ 
 Send براى ارسال تصویر اســتفاده مى کنید تیک
compressed image را بردارید تا نســخه  اصلى 

تصویر ارسال شود.
 تصویر شما پس از دریافت پردازش شده و در قالب 

یک فایل متنى آماده  دریافت مى شود.

کورتانا
باهوش ترین دستیار صوتى

مهمتریــن  از  یکــى     آى تى ایران | 
قابلیت هاى گوشــى هاى هوشــمند امروزه دستیار 
صوتى آنهــا اســت. بزرگترین چالــش روبه روى 
این دســتیارهاى صوتــى هم تشــخیص صدا و 
تبدیل آن به متن اســت مخصوصا بــراى کلمات 
مشــابه و یا جاهایى که فضا کمى شــلوغ باشد که 
این کار مشــکل تر مى شــود، امــا در کل بهترین 
سیســتم تشــخیص صدا متعلق به کدام کمپانى

 است؟
هوش مصنوعى مایکروسافت و تیم تحقیقات این 
شرکت سیستم تشــخیص صداى خود را تا حدى 
ارتقا داده اند کــه رکورد قبلى را شکســت و تقریبا 
مانند یک انسان مى تواند کلمات را تشخیص دهد. 
جالب اینکه رکورد قبلى این آزمایش هم در دســت 
مایکروســافت بود و سیســتم قبلى مى تواند با 6.3 
درصد خطا مکالمات را تشــخیص دهد و حاال این 
عدد به 5.9 رسیده است که هیچ دستیار صوتى حتى 
به این آمار نزدیک هم نشده است.قدرت این سیستم 
تشخیص صدا به حدى است که حتى کلماتى که با 
هم اشتباه مى شوند را هم درست تشخیص مى دهد.
این سیســتم فوق العاده قدرتمند تشــخیص صدا 
هم اکنون در کورتانا در حال اســتفاده است و هیچ 
دستیار صوتى نمى تواند به دقت کورتانا به حرف هاى 

شما گوش بدهد.

ترفند

کلیک تازه هاى طراحى وب با تمرکز بر وردپرس

Zed Watch ساعت هوشمند آى الیف مدل
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نوع کاربرى ردیف
شماره انتظامىرنگمدلشماره شاسىشماره موتورو سیستم

8438/ مشکى-21680416692 بهمن 51330110
خمینى شهر 2

742104758& 220506نامى 51331125
-قرمز8181

پیشرو پیام 51332
-مشکى-110220104360520002395

2777/ مشکى3413883- 042700383جترو 51333110
اصفهان 26

---35527- 045585884جترو 51334125

2358/ آبى-8280429017491بهمن 51335110
اصفهان 58

41484/ تهران 13آبى-0103777606268بهمن 51336110

3745/ مشکى53198528292504282کبیران 51337125
اصفهان 16

623/92398نقره اى00049840469484سوناتا 51338125

6738/ اصفهان مشکى4349396835263183پارت 51339125
32

-مشکى12047843844490084سپند 51340125

69977/ تهران آبى200624444852491285تیزکار 51341125
19

6172/ مشهد 4قرمز2821183- 534159983جترو 51342125

7513/ مشکى200413113830601983توکا 51343125
اصفهان 15

2874/ آبى311290808274911582تیزتک 51344125
اصفهان 16

4441/ مشکى2914323840036184رایکا 51345125
اصفهان 47

625/21593مشکى33474082- 533957682لیزر 51346125

51347 CDI تیزرو
3379/ اراك 1قرمز1252850263760246776

-قرمز2307132840571384رایکا 51348125
623/98335قرمز310960878260754082پیشرو 51349125

7938/ نقره اى853391518233429582لیزر 51350125
اصفهان 12

6166/ قرمز10354258802225480پیشرو 51351125
اصفهان 67

8786/ مشکى087267855056485جترو 51352125
اصفهان 77

7851/ قرمز03712806482680تالش 51353125
اصفهان 6

24466/ تهران مشکى3211496830126783تک تیز 51354125
22

1522/ آبى020808928100808681شوکا 51355125
اصفهان 58

9417/ مشکىB 030920282 030920282نیکرو 51356125
اصفهان 52

626/18372قرمز-82- 9300470612851پرند 51357125

51358
یاماها 

(تندروسیکلت) 
CC100

8972/ قرمز-04706012565
اصفهان 52

1966/ مشکى2939680851280185رایکا 51359125
اصفهان 78

کاسپین 51360
81281/ تهران قرمز125060410863851543485

36
-آبى-06345- 6058053- 5یاماها 5136180

1381222265 20443128پارت 51362125
4936/ قرمز-دستکوب

نجف آباد
7215/ تهران 8قرمز-16752156323999هوندا 51363125
622/72647نقره اى312021983728583پارس 51364125
621/54474مشکى200413625840314384کوثر 51365125

دستکوب 31101501توکا 51366125
29919/ تهران مشکى83000440083

22

46623/ تهران قرمز2962569827075582کویر 51367125
15

1396/ مشکى1216068833649783رایکا 51368125
اصفهان 37

لیزر 125 51369
5475/ سفید1796358510597785(نیکرو)

اصفهان 78

55143/ مشکى810039188010737080جیران 51370125
اصفهان 14

49852/ تهران قرمز25188841333684لیندا 51371125
19

-نقره اى41200259830435783توربو 51372125

96718/ تهران مشکى316032758292961782کبیران 51373125
14

21459/ تهران قرمز200515658840639484توکا 51374125
31

-قرمز455258110658881تالش 51375125

4958/ نقره اى2926121824101582کویر 51376125
اصفهان 49

-قرمز32034045853923385هیرمند 51377125

7665/ مشکى33015465812804381بهران 51378125
اصفهان 9

41374/ تهران قرمز2958130827716682کویر 51379125
15

619/15214مشکى700534895169989جترو 51380125

11339/ قرمز67869870954987توکا 51381125
اصفهان 16

627/77896نقره اى405051903704590جترو 51382125
624/15591قرمز71527572865696786تکران 51383125
618/35399آبى32601776884953388هیرمن 51384110
623/38516قرمز011844902791190شوکا 51385125
622/31679قرمز008884892626489شوکا 51386125

نظر به اینکه تعداد 182 دستگاه موتورسیکلت موجود در پارکینگ فرزانگان اصفهان بشرح زیر، بدلیل عدم مراجعه مالکین در 
حال طى مراحل قانونى به منظور فروش میباشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 
روز از تاریخ صدور آگهى، جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به دادگسترى شهرستان 

اصفهان (دفتر دایره سرپرستى) یا اداره آگاهى اصفهان مراجعه نمایند.

619/89293سبز004160892221689شوکا 51387125

31563/ مشکى256186863768486جترو 51388110
اصفهان 13

75883/ مشکى22552667885284988هیرمند 51389125
اصفهان 14

624/62178مشکى0276326911797591احسان 51390125

34397/ قرمز0903420883611988آفتاب 51391125
اصفهان 16

624/91866مشکى131470928150992رهان 51392125
621/66299مشکى4005800893372489شباب 51393150
625/75343قرمز200757872861983486احسان 51394125

25449/ نقره اى81497238877065087ارشیا 51395125
اصفهان 16

توریست 51396
68775/ قرمز1258601198864605386

اصفهان 13

56677/ نقره اىB 04777860038386 07کویر 51397125
اصفهان 13

619/19831مشکى003976892246689شوکا 51398125

91723/ مشکى10787287- 13521587نیکرو 51399125
اصفهان 14

624/85613مشکى32410439922088792هیرمن 51400125
618/25549مشکى0951846881424088پرواز 51401125
619/95555مشکى10914461892079089هرم 51402125

پیشرو پیام 51403
623/62111مشکى12507113427878117487

619/17576مشکى100158891003089جترو 51404110

81867/ مشکى155433861280486جترو 51405125
اصفهان 13

85164/ تهران مشکى4242465870468687شارك 51406125
46

21733/ مشکى07000357882030988شوکا 51407125
اصفهان 16

-مشکى18100364878251387تیوا 51408125

29618/ نقره اى264811863884386جترو 51409110
اصفهان 14

621/83434مشکى1073042902654790اترك 51410125
619/76274مشکى09088249892592889لیزر 51411125

توریست 51412
627/81545مشکى12571132112864483986

45726/ مشکى2371686- 31565786لیزر 51413125
اصفهان 13

پیشرو پیام 51414
-نقره اى11076000310865033686

-آبى3087766860921286هدف 51415125
618/73636مشکى0966888882150788احسان 51416125
629/88298مشکى701634895330189جترو 51417125
625/37134مشکى1009781870003087شباب 51418125
625/36543مشکى81201858876665887واحد 51419125
618/47111مشکى3034781883947488رایکا 51420125

6961/ مشکى2948680860118686رایکا 51421125
اصفهان 79

619/68468نقره اى10105759892088189سحر 51422125
623/91287نقره اى3105419901540290رهرو 51423125
618/83299قرمز0984888882506888احسان 51424125

36266/ مشکى2956684860556986رایکا 51425125
اصفهان 13

624/25234مشکى701436906231290جترو 51426125
628/15473مشکى200805870871695787پرواز 51427125
628/29388قرمز2010165259910204491تیزکار 51428125
619/76334قرمز10042422894214389آفتاب 51429125
626/38962آبى87500938865412986تیماس 51430125
-مشکى91025550882429988کیان 51431125
624/49275آبى3100696873545087رایکا 51432125

16157/ مشکى200885295880009988تیزکار 51433125
اصفهان 13

628/23264آبى107037033860941186برزین 51434125

آذرخش 51435
618/46393قرمز12591287780880990588

625/17732قرمز13100174883577288آفتاب 51436125
623/86539مشکى3200056883655188بهرو 51437125
51438MKZ 12503021530904902490621/81125قرمز
622/96796قرمز2010165459910547391تیزکار 51439125

2773/ قرمز-83- 1200420133882هرند 51440125
اصفهان 43

1791/ آبى57446840715984پارت 51441125
اصفهان 76

619/98813قرمز85001271855183685سپند 51442125

3145/ مشکى020810368100540081شوکا 51443125
اصفهان 9

627/28716قرمز310391368172120881تیزتک 51444125
624/14348قرمز10292182- 534071682نیکرو 51445125
627/12311قرمز-0000500350148- 003آتش 51446125

16733/ تهران قرمز-119365118382دینو 51447125
27

3636/ قرمز-2502386581654058پیشرو 51448125
اصفهان 58

9617/ قرمز-23084598415658رایکا 51449125
اصفهان 61

1867/ نقره اى38215828211065082هرم 51450125
اصفهان 27

-قرمز1220315834139783رایکا 51451125

35156/ آبى864994286مخدوشهرمز 51452125
اصفهان 13

-آبى-14402196101059هوندا 51453125
624/63259مشکى33152588301116183سفیر 51454125

41217/ تهران قرمز2900998821744482رایکا 51455125
17

7431/ مشکى2993421831048783کوثر 51456125
اصفهان 29

625/93216قرمز1136748401849984دلتا 51457125

4321/ تهران قرمز-13874986014937هوندا 51458125
72

627/67283مشکى61218557850120085کارا 51459125

مى سى نو 51460
7621/ مشکى12501038850110385

اصفهان 42

8711/ نقره اى1223887834571183رایکا 51461125
اصفهان 46

624/66449قرمز3216428831191683صدف 51462125

32913/ تهران مشکى2928670790893679پارت 51463125
12

1574/ قرمز1221463834282883رایکا 51464125
اصفهان 43

41239/ تهران مشکى2300495821861682رایکا 51465125
17

7465/ قرمز3217774841492184صدف 51466125
اصفهان 32

16339/ تهران مشکى4337299827210282پارت 51467125
16

مى سى نو 51468
622/73964مشکى12506285850746885

95565/ تهران قرمز5331644125820488082آبان 51469125
17

99792/ مشکى050003048300020783فانتوم 51470125
اصفهان 14

9297/ مشکى-15978756210484هوندا 51471125
شهرکرد 2

8868/ نقره اى5300492820629982هرمز 51472125
اصفهان 35

-قرمز981388780407378آمیک 51473100

4834/ مشکى2913066834659083رایکا 51474125
اصفهان 46

آذرخش 51475
7997/ آبى-1250079839105403875

اصفهان 77

5517/ مشکى4351408827966482پارت 51476125
اصفهان 26

5352/ قرمز2948141826735582کویر 51477125
اصفهان 58

619/85675مشکى51348652841033184پرواز 51478125

11683/ تهران قرمز-41153563110257ترنا 51479125
27

628/11277نقره اى6338453842624084هرمز 51480125

9531/ آبى2951586826085882کویر 51481125
اصفهان 15

625/71824مشکى33159048302177183سفیر 51482125

1423/ مشکى2940562855192885بهرو 51483125
اصفهان 78

3897/ قرمز571260853682585صدف 51484125
اصفهان 67

629/36538قرمز03104989860296486پیشرو 5148570

46167/ تهران مشکى2301461820290982کبیران 51486125
15

آذرخش 51487
7834/ مشکى-11001000934411080365

اصفهان 12

2426/ آبى-8280224317204بهمن 51488110
اصفهان 9

628/14739نقره اى-4- 348- 45562683جترو 51489125
-آبى83706716832138483بهمن 51490110

5235/ مشکى446278853534385جترو 51491125
اصفهان 65

کاوازاکى 51492
4376/ مشکى-1101963671179212011

اصفهان 5

2129/ قرمز-29155308401284رایکا 51493125
اصفهان 47

-قرمز1223715834601983رایکا 51494125

4592/ اهواز مشکى759235851138585باختر 51495125
25

7941/ آبى53391078233426482لیزر 51496125
اصفهان 12

-آبى2005851135850049385کارا 51497125
625/28188مشکى005502884699788جترو 51498125
9237/ اصفهان 5مشکى-17543441331771هوندا 51499125
618/39627قرمز024782881484588کوثر 51500125

63927/ مشکى33772386- 17681586لیزر 51501125
اصفهان 13

624/38478مشکى45720910900391کویر 51502125
621/11641قرمز02730890189589کویر 51503125
-مشکى5212863885847388تیماس 51504125
624/38787مشکى947029881316988پرواز 51505125
619/85917مشکى2963268861282286رایکا 51506125
51507PMS0215048901081190623/28635مشکى
623/76416قرمز3116574912068491رایکا 51508125
72167/ تهران 37مشکى2940512861018186ترمین 51509125
629/97476قرمز3001185874247787رایکا 51510125
621/36473مشکى10062259893844289سایر 51511125

59278/ مشکى1007958860557086شباب 51512125
اصفهان 13

آگهى ابالغ
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دولت اســکاتلند از «ترزا مى» خواسته     فردا |
است تا با آنها به عنوان «شــریک برابر» در مذاکرات 

مرتبط با برگزیت برخورد شود.
ترزا مى نخســت وزیر انگلیس دیروز  میزبان رهبران 
اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالى براى بحث در خصوص 
روند برگزیت و طرح هاى اقتصــادى دولتش بود. این 
اولین بار از زمان برگزارى رفرانــدوم خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپاســت که کمیته وزارتى مشترك برگزار 

مى شود.
به گفته دفتر نخســت وزیرى انگلیس، مذاکرات روى 

چگونگى همــکارى نهادها براى تضمیــن بهترین و 
امن ترین حالت اجراى برگزیــت متمرکز خواهد بود. 
پیش از این مذاکرات، یکى از وزراى اسکاتلندى دخیل 
در این روند هشــدار داد که دولت اســکاتلند به شدت 
نگران چشم انداز «برگزیت ســخت» است و خواستار 
رویکرد جدید ترزا مى شده اســت. او از دولت مرکزى 
خواست تا اســکاتلند یک شــریک برابر در مذاکرات

 باشد.
«مایکل راســل» وزیر مذاکرات بریتانیا درباره جایگاه 
اســکاتلند در اروپا گفت: الزم است که دولت انگلیس 

درك کند که یک حکم ســه طرفه وجود دارد تا روابط 
اسکاتلند با اروپا را حفظ کرد. باید به دیدگاه هاى مردم 
اسکاتلند، دولت منتخب دموکراتیک اسکاتلند و پارلمان 
اسکاتلند توجه شــود اما چهار ماه از رفراندوم برگزیت 
مى گذرد و هنوز پیشنهادى از جانب دولت بریتانیا اعالم 
نشــده تا ما بدانیم چگونه قرار است دیدگاه هاى مردم 

اسکاتلند مورد توجه قرار بگیرد.
او افزود: دولت اسکاتلند به شدت نگران است که بریتانیا 
به سمت «برگزیت ســخت» حرکت کند و خساراتى 

متحمل اقتصادهاى اسکاتلند و بریتانیا شود.

«دونالد ترامــپ» نامزد انتخابات ریاســت جمهورى 
آمریکا، ســتاد انتخاباتــى «هیــالرى کلینتون» را 
ســازمان دهنده اتهام هاى اخالقى علیه خود دانست 
و گفت  از تک تک زنانى که او را به آزار جنســى متهم 

کرده اند، شکایت خواهد کرد.
به گزارش خبرآنالین،دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا 
گفت :«تک تک این دروغگوها پــس از انتخابات به 

دادگاه خواهند رفت.»
 ســخنرانى اخیر ترامپ قرار بود درباره برنامه هایش 
براى صد روز نخســت ریاســت جمهورى باشد اما در 
عمل، پاسخگویى به اتهام ها بخش چشمگیرى از این 

سخنرانى را به خود اختصاص داد.
تاکنون ده زن، ترامپ را به آزار جنسى متهم کرده اند. 
چندى پیش فایلى صوتى نیز از این نامزد جمهوریخواه 
منتشر شد که در آن، وى ســخنانى ناپسند درباره زنان 

به زبان آورده بود.
دونالد ترامپ در پنســیلوانیا از «رسانه هاى فاسد» در 
آمریکا بخاطر داستان سازى علیه او انتقاد کرد و گفت 
آنها مى کوشند «چهره اى به شدت بد و خطرناك» از 

من بسازند.
انتخابات ریاست جمهورى و کنگره آمریکا روز 18 آبان 

برگزار خواهد شد.

روسیه از یک کلیساى ارتدوکس    ایسنا|
جامع و یک نمایشــگاه هنرى در پاریس با عنوان 
«دیپلماســى فرهنگى» یا «قدرت نرم» رونمایى 
کرد. این اقــدام یکى از ابتــکارات فرهنگى اخیر 
روسیه در پاریس اســت و هدف از آن جال دادن 

وجهه مسکو در خارج بیان شده است.
امسال در روســیه به «گردشــگرى فرهنگى» 
اختصاص داشت اما این مسئله تحت تأثیر مناقشات 
سیاسى قرار گرفت. زمانبندى رونمایى از اقدامات 
فرهنگى روسیه جالب توجه اســت چراکه روابط 
مســکو- پاریس به پایین ترین حد خود رسیده و 
اخیراً هم «فرانسوا اوالند» رئیس جمهورى فرانسه 
به شدت از مداخله روس ها در درگیرى حلب انتقاد 

کرد و آن را «جرائم جنگى» خواند.
در واکنــش بــه آن، «والدیمیــر پوتیــن» 
رئیس جمهورى روسیه سفرش به پاریس را لغو کرد.

در نمایشگاه آثار هنرى از نمادهاى مدرن، 130 اثر 
از مجموعه «سرگئى شوکان» از غول هاى ثروتمند 

تجارت پارچه به نمایش درآمد.

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان    الف |
درباره عنوان برخى اداره هاى این کشور اعالم کرد 
که استفاده از کلمه مســتقل در عنوان این اداره ها 

خالف قانون اساسى است.
براســاس تصمیــم کابینه حکومــت وحدت ملى 
افغانستان، قرار است کلمه «مستقل» از عنوان برخى 
از ریاست هاى عمومى و کمیسیون هایى که در این 

کشور فعالیت دارند، برداشته شود.
«محمد ســرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور 
افغانستان اعالم کرد که گزارش کمیسیون تعیین 
شــده در مورد چگونگى کاربرد کلمه «مســتقل» 
در عناوین ریاســت هاى عمومى و کمیسیون ها را 

به جلسه ارائه کرده است.
دانش گفته اســت که ایجاد ادارات و ریاست هاى 
مستقل به معنى عدم مســئولیت و پاسخگویى این 
نهادها نیســت. وى بیان کرد که با درنظر داشــت 
نظریه هاى کمیسیون نظارت بر اجراى قانون اساسى 
و قانون اساسى افغانستان، کاربرد عنوان مستقل در 
نام سایر اداره هاى ایجاد شده خالف اصول است و 
ایجاب مى کند، تا در حد امــکان اداراتى تحت نام و 

عنوان مستقل ایجاد نشوند.
معاون دوم ریاست جمهورى افغانستان در این جلسه 
پیشنهاد کرده که کلمه مستقل از عنوان ریاست ها و 

اداره ها حذف شوند.
کابینه دولت افغانستان، طرح ارائه شده توسط معاون 
دوم ریاست جمهورى افغانســتان را تصویب کرده 
است و وزارت دادگسترى با همکارى سرور دانش آن 

را اجرایى خواهد کرد.

شرکت راه آهن شهرى فرتاگوس شهر لیســبون پایتخت پرتغال از مسافران 
خواهش کرد که قبل از سوار شدن به قطار حتمًا صبحانه بخورند تا در حرکت 

قطارها اختالل ایجاد نشود!
به گزارش جام جم آنالین، به نقل از روزنامه پوبلیکو، اگر مى خواهید سوار قطار 
شوید، لطفاً صبحانه بخورید. شرکت راه آهن شهرى فرتاگوس که حومه جنوبى 
شهر لیسبون را پوشــش مى دهد تبلیغات وسیعى را براى تشویق مسافرانش 

براى صرف صبحانه آغاز کرده است.
این تبلیغات با هدف کاهش «ضعف کردن هاى ناگهانى» اســت که موجب 
اختالل در تردد قطارها به ویژه در صبح مى شــود. در یکــى از آفیش هاى 

تبلیغاتى شرکت راه آهن شــهرى فرتاگوس توصیه شده است: «سفر کردن 
بدون خوردن صبحانه مى تواند ســفر دیگران را مختل کند.»  بنابراین باید 
چند لقمه اى غذا خورد، ضمن سفر یک بطرى آب همراه داشت و هنگامى که 
مسافر احساس ناراحتى مى کند بالفاصله در ایستگاه بعدى از قطار پیاده شود.
در شــش ماه، 46 مورد غش کــردن رخ داد که موجــب 209 دقیقه تأخیر 
قطارها شد که در ایســتگاه ها تا زمان رســیدن اورژانس امدادى ناگزیر به 

توقف شدند.
فرتاگوس در این مورد تحقیقاتى انجام نداده است اما کارکنان راه آهن شهرى 
متوجه شده اند که موارد غش کردن مسافران بیشتر صبح ها اتفاق مى افتد. 

شرکت راه آهن شــهرى فرتاگوس قصد ندارد تنها به تبلیغات براى خوردن 
صبحانه اکتفا کند بلکه در عین حال تصمیم گرفته است صبح ها در ایستگاه 

هایش در حومه لیسبون بین مسافران انواع میوه و ماست هم توزیع کند.
کارشناســان عقیده دارند این مسئله ناشى از مشــکالت اقتصادى است که 
گریبانگیر پرتغالى ها شــده و حتى برخى از مــردم توانایى مالى براى صرف 

صبحانه را ندارند.
«یوروستات» مؤسسه آمار اروپایى در گزارشى اعالم کرده است که پرتغال در 
مکان دوازدهم کشورهاى فقیر اتحادیه اروپا قرار دارد، در این فهرست یونان 

در مقام یازدهم و اسلوونى در مکان سیزدهم جاى دارند.

صبحانه  نخوردن باعث صبحانه  نخوردن باعث 
تأخیر قطارها مى شود!تأخیر قطارها مى شود!

پهلو گرفتن نــاوگان چینى در خلیــج «کام رانه» 
ویتنام مــى تواند نشــانه نرمش دولــت هانوى در 
رویارویى با پکن بر سر مناقشات دریاى چین جنوبى

 باشد.
به گزارش مهر، یک ناوگان نیروى دریایى چین در 
راســتاى تالش براى ارتقاى روابط نظامى پکن- 
هانوى وارد بنــدرگاه خلیج کام رانه کشــور ویتنام 

شد.
قرار اســت اعضاى نیروى دریایى چیــن عالوه بر 
اجراى برنامه هاى مشترك با پرسنل نیروى دریایى 
ویتنام، دیدارى هم با برخى از مقامات محلى کام رانه 

داشته باشند.

خلیج کام رانــه، آخرین ایســتگاه نــاوگان چینى 
در بازگشت از ســفرى است که مســیر آن از بنادر 
کشــورهاى دیگرى چون میانمار، مالزى و کامبوج 

گذشته است.
توقــف نــاوگان چینــى در خلیــج کام رانه پس 
از تنش هاى زیــادى که پکن در ماه هــاى اخیر با 
کشــورهاى دخیل در مناقشــه دریاى چین جنوبى 
داشــته اســت، اهمیت زیادى دارد و مــى تواند در 
کنار سفر اخیر «رودریگو دوترته» رئیس جمهورى 
فیلیپین بــه چیــن، نشــانه اى از تغییــر رویکرد 
کشــورهاى این حــوزه آبــى در برخــورد با پکن

 باشد.

زمان حضور ناوگان چینى در خلیج کام رانه با توجه 
به اینکه به فاصله یک ماه پس از حضور اولین ناوگان 
آمریکایى در همین محل صورت مى گیرد نیز در خور 

توجه است.
دریاى چیــن جنوبى ســاالنه حجــم تجارتى به 
ارزش پنــج تریلیــون دالر را از خــود عبــور مى 
دهــد و دولت پکن به طــور ســنتى مالکیت بیش 
از 90 درصــد از آن را در اختیــار دارد حــال آنکه 
چندى پیــش، دادگاه الهه به تحریــک آمریکا و 
در رســیدگى به شــکایت فیلیپین، حــق تاریخى 
پکن بر مالکیت ایــن آبراه راهبــردى را به چالش

 کشید.

دیپلماسى فرهنگى 
 روسیه در فرانسه

ممنوعیت استفاده از
  یک کلمه

ناوگان دریایى 
چین، میهمان خلیج 
«کام رانه» ویتنام  

اسکاتلند، «شریکى برابر» در مذاکرات برگزیت

 ترامپ: 
زنان دروغگو را به 
دادگاه مى کشانم

رئیس جمهور آذربایجان آمادگى خود را براى دیدار و گفتگو با رئیس جمهور ارمنستان    جام نیوز |
در چارچوب حل و فصل مسئله قره باغ اعالم کرد.

«جیمز وارلیک» رئیس آمریکایى گروه موسوم به «مینسک» تأکید کرد: «الهام على اف» رئیس جمهور 
آذربایجان آماده است تا با «سرژ سرگیسیان» رئیس 
جمهور ارمنستان درباره حل و فصل مناقشه قره باغ 

دیدار و گفتگو کند.
به گفته این دیپلمات آمریکایــى، على اف پایبندى 
خود به روند صلح قــره باغ را با هــدف حل و فصل 
این مناقشــه اعالم کــرده و آمادگــى اش را براى 
دیدار با سرگیســیان در همین چارچوب بیان نموده

 است.
ارشــد  هــاى  مقــام  افــزود:  وارلیــک 
جمهــور  رؤســاى  بــا  مینســک  گــروه 
آذربایجان و ارمنســتان دیــدار خواهند کرد تا بــه مذاکرات ادامه دهنــد، مذاکراتى کــه در وین آغاز 
شــده و در ســن پترزبورگ ادامه یافته اســت. این مذاکرات در خصوص جزئیات رونــد صلح خواهد

 بود.
وارلیــک ابــراز امیــدوارى کــرده اســت کــه رؤســاى جمهــور دو کشــور بــه زودى بــا 
یکدیگــر دیــدار کننــد، هر چنــد تاریــخ و مــکان دقیــق این نشســت هنوز مشــخص نشــده

 است.
منطقه قره باغ در سال 1991 میالدى استقالل خود را اعالم کرد. پس از پایان درگیرى نظامى در سال 
1994 میالدى، آذربایجان کنترل منطقه را از دســت داده اســت.از تاریخ2 آوریل 2016 خشونت هاى 
خونین در منطقه بار دیگر از سر گرفته شد و این درگیرى ها منجر به وارد شدن تلفاتى به هر دو طرف شده

 است. 
16 ِمى، سرگیسیان و على اف در وین مذاکره کردند و دو طرف بر این مسئله تأکید داشتند  که هیچ راهکار 
نظامى براى حل و فصل این مناقشه وجود ندارد. دو طرف پایبندى خود را به توافقنامه هاى صلح 1994 

و 1995 میالدى اعالم کرده اند.

على اف در راستاى صلح 
قدم برداشت

رئیس جمهور مصر بر اهمیت هماهنگى کشورش با اسپانیا درباره    باشگاه خبرنگاران جوان |
مسائل منطقه اى و بین المللى تأکید کرد.  

 رئیس جمهور مصر اعالم کرد ادامه هماهنگى و رایزنى بین مصر و اسپانیا در مورد مسائل منطقه اى و بین 
المللى با توجه به عضویت دو کشور در شوراى امنیت 

اهمیت زیادى دارد.
«عبدالفتاح السیســى» در گفتگو با «خــوزه مانوئل 
مارگایو» وزیر امور خارجه اسپانیا، تازه ترین تحوالت 
منطقه به خصوص بحران سوریه و لیبى و پیامدهاى 
آن در خصوص افزایش خطر تروریسم و موج آوارگان 

را بررسى کرد.
«عالء یوسف» سخنگوى رســمى ریاست جمهورى 
مصر در بیانیه اى اعالم کرد السیسى و «مارگایو» بر 
اهمیت تقویت تالش هاى بین المللى با هدف دستیابى 
به حل سیاســى بحران هاى منطقه به گونه اى که باعث توقف درگیرى هاى نظامى و ارسال کمک هاى 

بشردوستانه براى آوارگان شود، تأکید کردند.
السیســى در این دیدار بر اهمیــت حفظ وحــدت و تمامیت ارضى کشــورهاى بحــران زده در منطقه 
تأکید و تصریــح کرد بحــران کشــورهاى منطقه بایــد باعث حفــظ نهادهــاى ملى و دولتــى آنها

 شود. 
وى بر عمیق بودن روابط همکارى و دوســتى مصر و اســپانیا اشــاره کــرد و افزود: قاهــره به ارتقاى 
روابط بــا رم در همــه زمینــه ها به خصــوص در بخــش کشــاورزى و امنیــت غذایــى عالقه مند

 است.
وزیر امور خارجه اسپانیا نیز گفت: مصر و اسپانیا روابط تاریخى، محکم و مستمرى دارند و دو کشور به رایزنى 

و هماهنگى در همه محافل بین المللى عالقه مند هستند.

درخواست السیسى 
براى رایزنى ها با اسپانیا

گزارش کمیته اقتصادى آفریقا حاکى از آن است که هفت کشور آفریقایى از مجموع 54 کشور واقع در این 
قاره، موفق شدند تا میزان فقر را در سال 2015 کاهش دهند.

به گزارش ایرنا،کمیته اقتصادى آفریقا که زیر نظر ســازمان ملل متحد فعالیت دارد، در گزارش  خود افزود: 
کشورهاى جمهورى بوتســوانا، مصر، گینه، نامیبیا، 
آفریقاى جنوبى، ســوازیلند و تونس، هفت کشورى 
هستند که توانستند میزان فقر در سال 2015 را کاهش

 دهند.
در ادامه این گزارش آمده است که 12 کشور آفریقایى 
نیز براى تحقق اهداف برنامه توســعه سازمان ملل در 
هزاره سوم وارد عمل مى شوند، درحالى که 11 کشور 

نیز در تحقق این اهداف شکست خورده اند.
نکــرد  اعــالم  آفریقــا  اقتصــادى  کمیتــه 
کــه بــراى تعییــن میــزان فقــر و کاهــش 
آن، چه شــاخص هایــى را در نظــر گرفته اســت، به ویــژه آنکــه گزارش هــاى اقتصــادى وجود 
دارد که نشــان از افزایش رشــد بیــکارى و فقــر در برخــى از کشــورهاى آفریقایى در ســال 2015 

دارد.
قاره آفریقا باالترین میزان فقر در جهان را دارد، به گونه اى که شمار گرسنگان این قاره در بین سال هاى 

2016-1990 حدود 110میلیون نفر برآورد شده است.
براساس گزارش هاى اقتصادى، نرخ بیکارى همچنان بین جوانان قاره آفریقا باالست، به گونه اى که این 
نرخ در مرکز این قاره 8/2درصد، در غرب آفریقا 9/1درصد، در شــرق 10/7درصد، در شمال13/9درصد و 

کشورهاى واقع در جنوب این قاره 18 درصد است.

فقر در آفریقا 
کاهش یافته است


