
امالک 30 شهر استان اصفهان هنوز فاقد سند هستند

حراج هنری اصفهان
به حقیقت می پیوندد؟!

هنرمندان اصفهانی همچنان چشم به راه؛

معاون بهزیستی اصفهان:
بیشتر کودکان کار
در اصفهان بومی نیستند

به بهانه شایعات ضدونقیض
درباره هالکت سرکرده داعش؛
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11ضرورت روان سازی مسیر عابران پیاده در کنار زاینده رود
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مرگ های مشکوک!

حجت االسالم سید ناصر موسوی  الرگانی با اشاره به عدم همخوانی آمارهای اشتغال در کشور 
اظهار داشت: ارائه آمار ایجاد 700، 900 و یک میلیون و 200 هزار شغل توسط مسئوالن 
دولتی پایه و اساس دقیق ندارد. وی یکی از وعده های پیش از انتخابات سال 92 دولت روحانی 

را رفع مشکل بیکاری برشمرد و اظهار داشت:  آمار بیکاری در ...

ادامه در صفحه  3

4

 »انقالب در اصفهان« 
به روایت عکس و اسناد

4

چهارمحال و بختیاری همچنان 
رتبه دار بیکاری در کشور

7

هزینه بستری شدن در روستاهای 
اصفهان 3 درصد است
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اعطای مجوز برگزاری دوره 
مربیگری تنیس روی میز در اصفهان

10

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نرخ بیکاری در استان اصفهان

به ۳۰ درصد رسید

بازیکن سابق سپاهان: 

در حق ما
جفا کردند

8

امام جمعه اصفهان:

رکود ، رونق و توسعه فوالد 
مبارکه براقتصاد اثرگذار است

صفحه 3

2علل رد صالحیت  داوطلبان شوراها به آنها اعالم می شود

10

در نخستین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا مطرح شد؛

 IT اصفهان به قطب اینترنت و
کشور تبدیل می شود

صفحه 8

سالروز شهادت مظلومانه باب الحوائج، حضرت موسی بن جعفر )ع( تسلیت باد

به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری اصفهان؛ 
دکتر رسول زرگرپور به مناسبت سالگرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

دوم اردیبهشت سال ۵۸ پیامی صادر نمود.
متن پیام به شرح ذیل است:

تدبیر حکیمانه امام خمینی )ره( در تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ از دســتاوردهای عظیم انقالب اسالمی در 
حفاظت و حراست از ارزشــهای الهی اسالمی و پشــتوانه ای محکم برای 

انقالب نوپای مردم مسلمان ایران بود.
شوکت، حشمت، عظمت و قدرت و اقتدارکشور ایران منبعث از تالش های 
سترگ دالورمردانی همچون نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
که خالصانه و مخلصانــه ازامنیت نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

حراست و محافظت می نمایند.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در دوران ۸ ســال دفاع مقدس با قدرت و 
اقتدار به مقابله با دشــمن پرداخت و در دوران پس از جنگ تحمیلی نیز با 
حضور در عرصه ی سازندگی دستاوردهای بزرگی را برای کشور به ارمغان 
آورد و امروز نیز با حضور در عرصه های مختلــف علمی، فرهنگی ، رزمی 
و پشــتیبانی ، پیشــتازی خود را در مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم 
دشــمنان و تحقق آرمان های انقالب اســالمی حفظ نموده است و خیر و 

برکات زیادی برای کشور اسالمی ایران به همراه داشته است.
اینجانب ضمن گرامی داشــت یاد رهبر کبیر و بنیانگذار انقالب اسالمی و 

شــهدای عزیز و گرانقدر ســپاه 
سالروز تاســیس سپاه پاسداران 
را به برادران مومن و سلحشــور 
پاســدار تبریک عــرض نموده 
و موفقیت روز افــزون آنان را در 

انقالب  آرمان هــای  تحقق 
اســالمی ایــران در ظــل 

ولیعصر)عج(  حضرت  توجهات 
و تحــت هدایــت هــا و منویات 

فرماندهی معظــم کل قوا حضرت 
آیت ا... العظمــی خامنه ای)مدظله 

العالی( از درگاه پروردگار 
متعــال  قــادر 

خواستارم.

پیام استاندار اصفهان
به مناسبت تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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يادداشت
ظریف عازم یونان می شود

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان امروز برای شرکت در اجالس وزیران 
خارجه 10 تمدن کهن به آتن پایتخت یونان می رود. در این اجالس وزرای خارجه 

مصر ،ایتالیا ،بولیوی ،چین نیز حضور دارند.

اخبار

بین الملل

بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با »فاکس نیوز« از اختالف های بنیادین 
خود با »باراک اوباما« پیرامون توافق هسته ای ایران سخن گفت و اظهار 
امیدواری کرد دونالد ترامپ به این موضوع که برجام مســیر دستیابی 
ایران به بمب را هموار می کند، پی ببرد. وی همچنین مدعی شد: برجام 
مسیر اقتصاد ایران را برای دستیابی به میلیاردها دالری که بعدا صرف 
تهیه تسلیحات اتمی و سرمایه گذاری در راه ترویج خشونت می شود، 
هموار خواهد کرد. نتانیاهو همچنین از لزوم اتخاذ اقدام )مناســب( در 
برخورد با ایران چه به لحاظ سیاســی و چه اقتصادی که شامل اعمال 
تحریم می شود، ســخن گفت و در عین حال مدعی شد گزینه نظامی 
هم نباید از قلم بیفتد. وی در ادامه گفت: توافق هســته ای بسیاری از 
کشورهای عربی را به همپیمانی با اسرائیل واداشت؛ اقدامی که در یک 

دهه گذشته بی سابقه بوده است.
نتانیاهو در نهایت به ترامپ و دولتمردان کنگره آمریکا پیشنهاد داد تا 
از دو گزینه لغو یا جایگزینی برجام )با توافق بهتر( یکی را انتخاب کنند.

ایسنا: شان اسپایسر، سخنگوی کاخ ســفید در یک نشست خبری به 
سواالت درباره نامه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا به رییس 
مجلس نمایندگان درباره برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( پاسخ داد.
تیلرســون در این نامه تایید کرده بود که ایران به تعهداتش در برجام 
پایبند اســت، اما ترامپ قصد دارد تحت رهبری شــورای امنیت ملی 
آمریکا این توافق را بررســی کند تا ببیند آیا ادامه تعلیق تحریم های 
ایران به نفع امنیت آمریکا هست یا نه. سخنگوی کاخ سفید در این باره 
گفت: نامه تیلرسون به معنی این اســت که ترامپ می خواهد چندین 
سازمان توافق هسته ای را مورد بررسی قرار دهند. ما ۹0 روز برای اقدام 
بعدی فرصت داریم. اکنون این بررسی بین سازمانی در طول ۹0 روز 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: این بررسی طی ۹0 روز آینده انجام می شود و تیم مورد 
نظر سپس پیشنهاداتی را به رییس جمهور درباره توافق هسته ای و اینکه 

چه کاری باید با آن انجام داد، ارائه خواهد کرد.

هشدار کره شمالی به چین
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که رسانه رسمی کره شمالی 
درباره تحریم پیونگ یانگ از سوی پکن هشدار داده و اعالم 
کرده اســت که این اقدام »عواقب فاجعه باری« بر روابط 
دوجانبه دو کشور خواهد داشت. این پایگاه خبری در ادامه 
افزود: این اقدام از سوی رسانه های کره شمالی بسیار  نادر 
است که از چین انتقاد کنند اگرچه در این هشدار که تاریخ 
آن به روز جمعه بازمی گردد به طور مستقیم نام چین برده  
 نشده است. در این هشدار آمده است: کشور همسایه کره 
شــمالی در صورت همراهی با اقدامات آمریکا در تحریم 
 پیونگ یانگ، بــا عواقــب فاجعه باری روبــه رو خواهد 
شد. »ســی.ان.ان« نیز روز پنجشــنبه گزارش داد که 
در پی افزایش تهدیدات کره شــمالی برای انجام حمله 
پیش دستانه، چین ارتش خود را در حالت آماده باش قرار 

داده است.

واکنش العامری به سخنان 
مداخله جویانه اردوغان

هادی العامری در مصاحبه بــا المیادین، در واکنش به 
سخنان اردوغان، که سازمان بسیج مردمی عراق را گروه 
تروریســتی خواند، تاکید کرد که وی مسئول عملیات 
تروریســتی در عراق و سوریه اســت. دبیرکل سازمان 
بدر عراق گفت: ما از این سخنان غیرمسئوالنه اردوغان 
متعجب نشدیم. او به سخنان آتشــین و غیرمسئوالنه 
حتی در برابر کشورهای اروپایی معروف است؛ بنابراین 
از این سخنان شگفت زده نشدیم. با صراحت باید بگویم 
این سخنان اردوغان تالش برای پنهان کردن حمایت او 
از تروریست هاســت.  اردوغان همچنان کمک کننده و 

حامی اصلی تروریست ها در عراق و سوریه است. 

سفر هیئت بلندپایه جریان 
صدر به اربیل عراق

یک هیئت بلندپایه از جریان صدر عراق ظهر دیروز وارد 
اربیل مرکز کردستان عراق شد و قرار است با مسئوالن 
این منطقه درباره مسائل مختلف و دو جانبه رایزنی کند. 
شبکه روداو با اعالم این خبر، مهم ترین مسئله مورد بحث 
در دیدارهای مقرر شــده را برگزاری همه پرســی برای 

جدایی یا عدم جدایی از عراق دانست.
پیش از این هیئتــی از جریان صدر بــا »فؤاد معصوم« 
رییس جمهور، »حیدر العبادی« نخست وزیر و »سلیم 
الجبوری« رییس پارلمان عراق دیدار و درباره مســئله 
انتخابات و مسائل پس از آزادی موصل گفت و گو کرده بود.

نتانیاهو خطاب به ترامپ:

 برجام را یا لغو کن 
یا جایگزین!

کاخ سفید:

بازبینی توافق هسته ای 
طی ۹۰ روز انجام می شود

واکنش علیرضا دبیر به رد صالحیتش
عضو فعلی شورای اســالمی شــهر تهران با بیان اینکه بنده هیچ 
مشکلی نداشتم و به همین دلیل، صالحیت بنده در هیئت اجرایی 
تایید شــد، گفت: اما گویا شــبهه ای که مدت هاست گریبان گیر 
ماست باز هم دردسر ساز شده است. مطابق اخبار رسیده  علیرضا 
دبیر در استعالم 4 گانه از قوه قضائیه، ناجا، ثبت احوال و اطالعات، 
تایید شده اســت. به گزارش نامه نیوز، وی با بیان اینکه بنده هیچ 
مشکلی نداشتم و به همین دلیل، صالحیت بنده در هیئت اجرایی 
تایید شــد، گفت: اما گویا شــبهه ای که مدت هاست گریبان گیر 
ماست باز هم دردسر ســاز شده اســت. وی گفت: توقع از مراجع 
ذی صالح، استعالم دقیق و به موقع از وزارت خارجه و سایر نهادها 
بود تا این شبهات پیرامون کسی که برای این مرز و بوم افتخارآفرینی 
کرده پیش نیاید. عضو فعلی شــورای شهر تهران گفت: با این حال 
امیدوارم این مشــکل نیز مرتفع شــود و با رفع این شبهه کماکان 

توفیق خدمت داشته باشم.

مراسم قرعه کشی برنامه های تبلیغاتی 
نامزدها پخش زنده می شود

مراســم قرعه کشــی جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی 
نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی، امشب ساعت ۲۲ و در 
محل سازمان صدا و ســیما برگزار خواهد شد. این مراسم از شبکه 
یک سیما و شــبکه خبر به صورت زنده پخش خواهد شد. گفتنی 
اســت برنامه های تبلیغاتی نامزدها در سه قالب مناظره، گفت وگو 
و مستندهای تولیدی تدارک دیده شده است. محمدرضا چپریان 
سخنگو و دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی با اشاره به اینکه در مجموع 
در این دوره برنامه های نامزدها در سه شبکه تلویزیونی افزایش دو 
برابری خواهد داشت، افزود: در این دوره برای هر نامزد بیش از هزار 

دقیقه در قالب های مختلف پیش بینی شده است.

پنج سند همکاری مشترک میان 
ایران و گرجستان امضا شد

جمهوری اسالمی ایران و گرجستان به منظور تعمیق و گسترش 
همکاری های دو کشور، پنج سند و یادداشت تفاهم همکاری و یک 

بیانیه مشترک امضا کردند.
پس از مذاکرات مشترک هیئت های عالی رتبه  ایران و گرجستان 
که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و گئورگی 
کویریکاشــویلی نخســت وزیر گرجستان برگزار شــد، پنج سند 
همکاری و یک بیانیه مشترک از ســوی مقامات دو کشور به امضا 
رسید.یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشــاورزی، یادداشت 
تفاهم همکاری در امور ورزشی،  یادداشت تفاهم همکاری در زمینه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، یادداشــت تفاهم تاســیس مجتمع 
پاالیشگاه در گرجســتان و نیز بیانیه مشــترک در زمینه تقویت 
همکاری های زیست محیطی اسنادی بودند که در حضور معاون 
اول رییس جمهور کشورمان و نخست وزیر گرجستان به امضا رسید.

تحویل موشک جدید کروز ضد 
کشتی نصیر به نیروی دریایی سپاه

با حضور سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار  
فدوی فرمانده نیروی دریایی ســپاه  انبوه موشک جدید کروز ضد 
کشتی نصیر در مراسمی در سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع 
به نیروی دریایی سپاه تحویل داده شد. سردار دهقان در این مراسم 
با اشــاره به راهبرد وزارت دفاع در تقویت روز افزون توان موشکی 
نیروهای مسلح گفت: موشک کروز سطح به سطح نصیر با قابلیت 
شلیک از ســاحل و دریا علیه اهداف دریایی از جمله کشتی های 
جنگی و اســکله ها به کار گرفته می شود. وزیر دفاع آماده سازی و 
واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت باالی ناوبری و اصابت به 
هدف، قدرت تخریب زیاد، قابلیت ضد جمینگ باال به واسطه رادار 
پیشرفته و شلیک از روی شناورهای تندرو را از ویژگی های موشک 

جدید نصیر بر شمرد. 

 سند لغو روادید سیاسی و خدمت
 بین ایران و پرتغال امضا شد

به نقل از مرکز دیپلماسی رســانه ای وزارت امور خارجه ، در دیدار 
»خوزه کاستا اولیویرا« وزیر مشاور در امور بین الملل دولت پرتغال با 
»حسن قشقاوی« معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور 
در تهران، سند لغو روادید برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت 
میان دو کشــور به امضا رســید. در این دیدار، وزیر مشاور در امور 
بین الملل پرتغال ضمن برشمردن زمینه های مثبت توسعه روابط 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشــور، بر آمادگی لیسبون 
جهت توسعه هرچه بیشتر این مناسبات تاکید کرد.معاون کنسولی، 
مجلس و ایرانیان خارج از کشــور وزارت امور خارجه کشورمان نیز 
در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از امضای سند مذکور و استقبال 
از گسترش مناســبات دو جانبه میان دو کشور در همه زمینه ها، بر 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه مناسبات در بخش های 
مختلف به ویژه تجاری، گردشگری، دانشــگاهی و پارلمانی تاکید 
کرد.قشقاوی لغو روادید سیاسی و خدمت را میان دو کشور با توجه 
به این که پرتغال عضو حوزه شنگن می باشد، به عنوان گامی بسیار 
موثر برای نزدیک تر شدن دو کشــور و افزایش مناسبات فی مابین 

توصیف کرد.

عکس روز

پوستر تبلیغاتی آيت ا... خامنه ای 
در انتخابات رياست جمهوری

حضرت آیت ا... خامنه ای در ســال های ۶0 و ۶4 به عنوان نامزد در 
انتخابات ریاست جمهوری حاضر بودند.

انتخابات

خبرآنالین:عضو حــزب اتحاد ملت ایــران تاکید کرد:  
دلیل کاندیدا شدن جهانگیری این بود که شاید عده ای 
درصدد رد صالحیــت روحانی باشــند، بنابراین ما در 
جریان اصالحات به این نتیجه رسیدیم شخصی همسو 
با روحانی نامزد شود. محمد نعیمی پور در نشست خبری 
خود عنوان کرد: ما به خاطر منافع و همبســتگی ملی 
وارد این کارزار شدیم و به دوســتان گوشزد کردیم که 

رفتارهای انتخاباتی باید بر مبنای این دو اصل باشد.
وی با تاکید بر اینکه رفتار ما باید از تهمت و تخریب به 
دور باشد و اگر کسی ادعایی داشــت باید مدارک ارائه 
کند، گفت: در فضای انتخاباتی باید همبســتگی ملی 
برای مســائل سیاسی کشــور وجود داشــته باشد. به 
نامزدها گفته ایم که برنامه های خودشان را ارائه کنند و 

از رفتارهای ناشایست دوری کنند.
نعیمی پور خاطرنشــان کــرد: آقــای جهانگیری کار 
بزرگ منشانه ای انجام داد و احتمال دارد که کنارگیری 
 کنــد. وی تاکید کرد: کاندیدا شــدن جهانگیری اثری

 بر فرآیند دولت ندارد و به نظر نمی رســد جهانگیری 
ستادی تشکیل دهد.

آنا:  عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش سراسری 
فرماندهان و رؤسای ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به 
بحث مناظره های انتخاباتی که قرار است از رسانه ملی 
پخش شــود، اظهار کرد: بحث مناظره هــا از نظر افکار 
عمومی اهمیت زیادی پیدا کرده و ما بسیار خوشحالیم 
که افکار عمومی به دنبال شفاف سازی و آگاهی بخشی 
هستند. وی با طرح سوالی افزود: حال سوال اینجاست 
که بین مناظره ضبط شــده و مناظره زنده چه تفاوتی 
وجود دارد؟ چه موضوعاتــی در مناظره زنده قابل طرح 
است که در مناظره ضبط شــده نمی توان آن را مطرح 
کرد؟ شاید عده ای معتقد باشند که مناظره ها ضبط شده 
مورد سانســور قرار می گیرند، این گونه نخواهد بود زیرا 
نماینده های کاندیداها حضور داشــته و اجازه این کار را 
نمی دهند مگر آنکه در مناظر ه ها مواردی خالف اخالق یا 
تهمت وارد شده باشد. وی در خصوص برخی از شایعات 
مبنی  بر ممنوعیت تصویر محمــود احمدی نژاد رییس 
جمهوری ســابق گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و 
هیچ مصوبه ای از سوی شــورای عالی امنیت ملی برای 

ممنوع التصویری احمدی نژاد به تصویب نرسیده است.

عضو حزب اتحاد ملت ايران:

جهانگیری ستاد تشکیل 
نمی دهد

وزير کشور :

احمدی نژاد ممنوع التصوير 
نیست

ريیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

علل رد صالحیت  داوطلبان 
شوراها به آنها اعالم می شود

عضو هیئت ريیسه مجلس:

پخش زنده مناظره های 
انتخاباتی به نفع روحانی است

رییس هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا گفت: علل رد صالحیت داوطلبان 

شوراها به صورت مکتوب به آنان ارائه می شود.
محمد محمودی شاه نشــین در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما افزود: نتایج بررســی صالحیت داوطلبان 
شوراها در هیئت های نظارت شهرستان ها و بخش ها، 
به فرمانداری ها و بخشداری ها اعالم و در قالب پیامک 
به داوطلبان اطالع داده شــد.  وی اضافه کرد: داوطلبان 
رد صالحیت شده به فرمانداری ها و بخشداری ها دعوت 
می شوند و علل رد صالحیتشــان را به صورت مکتوب 
دریافت می کنند. محمودی گفت: رد صالحیت شدگان 
از دوم تا ششم اردیبهشت فرصت اعتراض و هیئت های 
نظارت نیز از هفتم تا پایان روز شــانزدهم اردیبهشــت 
فرصت رســیدگی دارند و در طول ایــن مهلت، نتیجه 
اعتراض هر یک از رد صالحیت شدگان که مشخص شود 

به او اعالم خواهد شد.
 فهرست نهایی اســامی داوطلبان تایید صالحیت شده 
 شوراها 18 اردیبهشــت از طریق آگهی رسمی منتشر

 می شود.

عضو هیئت رییســه مجلس با اســتناد به توانایی های 
رییس جمهور، پخش زنده مناظره های تلویزیونی را به 

نفع روحانی و به ضرر رقبای وی دانست. 
محمد علی وکیلی با اشــاره به تصمیم ســتاد انتخاب 
)ســتادی که دولت در آن تنها یک نماینده دارد(مبنی 
بر پخش نشــدن زنده مناظره هــای انتخاباتی، گفت:  
مناظره ها باید به صورت زنده پخش شود، مسائلی از این 
دست همواره مطرح بوده اما آنچه که مهم است این است 
که پخش زنده این مناظره ها موجب تحقق مشــارکت 
حداکثری می شود. وی خاطر نشان کرد: پخش مناظره 
ضبط شــده جذابیت هــای الزم برای مــردم و قدرت 

تحریک آنها برای افزایش مشارکت را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی همچنین 
با بیان اینکه پخش زنده مناظره ها به نفع روحانی است، 
اظهار کرد: بخش مهمــی از توانایی آقــای روحانی در 
صحبت کردن در لحظه اســت، موضوعی که به عنوان 
نقطه ضعف سایر رقبا محسوب می شود؛ در همین زمینه 
پخش زنده مناظره های انتخاباتی بــه نفع روحانی نیز 

خواهد بود.

در بیانیه این دفتر آمده است: دستگیری احتمالی بغدادی در 
نتیجه عملیات رصد توسط دستگاه اطالعات نظامی سوریه 
و روسیه و پس از آن انجام گرفته است که وی در دوم آوریل 
جــاری )1۳ فروردین( به دنبال پیشــروی و تعقیب و گریز 
نیروهای حشد شعبی، مجبور به فرار از موصل و ورود به خاک 
سوریه شد. برخی رسانه ها و صفحه های شبکه های مجازی 
نزدیک به داعش  هم خبر مرگ سرکرده این گروه تروریستی 
را اعالم کردند. این در حالی اســت که واشنگتن خبر مرگ 
سرکرده داعش را تایید نمی کند. پس از انتشار گسترده این 
خبر وزارت خارجه روسیه اخبار منتشره در برخی رسانه ها 
درباره بازداشــت ابوبکر البغدادی، سرکرده گروه تروریستی 

داعش را تکذیب کرد.
پایگاه »روداو« به نقــل از یک مقام وزارت خارجه روســیه 
نوشت: »ما از دســتگیری ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش 
مطلع نیســتیم و هیچ اطالعاتــی در این زمینــه دریافت 
نکرده ایم.«از سوی دیگر برخی منابع معتقدند که نیروهای 
آمریکایی با دســتگیری بغدادی وی را به یکی از پایگاه های 
خود انتقال داده تا روحیه دوباره ای به نیروهای داعش بدهند.
اخبار ضد و نقیض درباره  معروف ترین چهره تروریســتی 
امروز جهان در حالی منتشر می شود که پیش از این چهره 
های شناخته شده دیگری در فهرست مرگ های مشکوک 

حضور داشتند.اســامه بن الدن !چهره جنایتکار مشهوری 
که تا چندی قبــل اذهان عمومی را به خود مشــغول کرده 
بود. اســامه بن الدن ملیت عربســتانی داشــت، در واقع او 
از دل وهابیت ســعودی قد علم کرد و به افغانســتان رفت. 
گروه تروریســتی القاعده در افغانستان به مبارزه با نیروهای 
آمریکایی می پرداخت و همین اتفاق حضور آمریکایی ها را 
در این کشور پررنگ تر کرد.القاعده انفجارهای 11 سپتامبر 
را بر عهده گرفت،ســاختمان پنتاگون و برج های دوقلوی 
آمریکا هدف قرار گرفت و آن دو برج فرو ریخت و صدها نفر 
کشته شــدند.پس از این واقعه نیروهای آمریکایی با اشغال 
افغانستان به دنبال دســتگیری بن الدن بودند .مبارزه های 
نیرو هــای آمریکایی و نظامیان القاعده عده بی شــماری از 
غیر نظامیان افغانســتان را به کام مرگ کشاند.اگرچه طرح 
دستگیری بن الدن در دوران جورج بوش آغاز شد ولی رییس 
جمهور پیشین آمریکا نتوانست به افتخار دستگیری فرمانده 
ارشد القاعده دست یابد.در دوران باراک اوباما عملیات مبارزه 
با القاعده ادامه یافت تا اینکه در 11 اردیبهشــت ماه 1۳۹0 
خبر هالکت بن الدن در سراسر جهان منتشر شد. این باراک 
اوباما رییس جمهور آمریکا بود که پشت تریبون کاخ سفید 
قرار گرفت و این خبر را به نــام پیروزی غرورآفرین نیروهای 
آمریکایی به اطالع دنیا رســاند.اوباما آن روز در ســخنانش 

مدعی شــد که بن الدن بعد از حمالت 11 سپتامبر ۲001 
تحت تعقیب بوده )یعنی درست ده ســال!(؛ تا اینکه هفته 
گذشته اطالعات کافی در مورد مقر مخفیانه اسامه بن الدن 
به دست آمده و نیروهای آمریکایی طی یک حمله مسلحانه 
در پاکستان و کشتن وی، اکنون جسد بن الدن را در اختیار 

دارند و آن را به دریا خواهند انداخت!
پس از فروکش کردن شــادی جهانیان از مرگ بن الدن این 
پرسش ها ایجاد شد که چنین فرد مشهوری چگونه بی هیچ 
مدرک معتبری کشته شده است؟عکس های منتشر شده 
از جنازه بن الدن نشــان داد که وی با صورتی سالم و بدون 
متالشی شدن مغز کشته شــده اســت. برخی محققان و 
پژوهشگران، بعد از خبر کشته شدن بن الدن در سال ۲011 
گزارش رســانه هاي آمریکایي را »داســتان، و نه واقعیت« 
دانســتند و یادآوری کردند که سرکرده گروهک تروریستی 
القاعده، ده سال پیش بر اثر سرطان ریه به مرگ طبیعی مرده 
است. عالوه بر این اخبار ضد و نقیض از مرگ بن الدن، عده ای 
هم هســتند که هنوز معتقدند بن الدن زنده است!با فرض 
حقیقت داشــتن مرگ بن الدن این پرسش مطرح می شود 
که آمریکایی ها با وجود تلفات و مخارج بســیار در مبارزه با 
القاعده و دستگیری بن الدن چگونه در اثبات مرگ او به چند 
عکس بســنده کرده اند و مدرک دیگری ارائه نداده اند؟ در 
فهرست مرگ های مشکوک افراد تحت تعقیب آمریکایی ها 
نام دیکتاتور سابق عراق هم وجود دارد. صدام حسین !دوست 
پیشین آمریکا و دشمن یک دهه قبل این کشور.وی مدتی 
به صورت مخفیانه زندگی کرد و نیــرو های آمریکایی برای 
دستگیری وی تالش گســترده ای کردند. صدام در چاهی 
دستگیر شد.خبری که موجی از امید را به جهانیان بخشید.
 همه در انتظــار محاکمه قانونی و مفصــل وی بودند، اما در
۹  دی 85 )۳0 دسامبر ۲00۶( »صدام« دیکتاتور عراق پس 
از طی شــدن مراحل دادگاهی که در آن تنها به گوشه ای از 
جنایاتش رسیدگی شد، در اردوگاهی در شهر کاظمین عراق 
به دار آویخته شد. تنها شــاهد این اعدام که تا همین امروز 
بدان اســتناد می شود تصویری مبهم اســت که اولین بار از 
شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد و ظاهرا از طریق دوربین 
تلفن همراه ضبط شــده بود؛ البته این فیلم در لحظه ای که 
طناب دار توسط چند نفر سیاهپوش به گردن صدام آویخته 
می شود، قطع می شود. سپس ادعا شــد که جنازه صدام در 
محلی نامعلوم دفن گردید.اگر این فیلمبرداری کوتاه با تلفن 
همراه، غیرقانونی و مخفیانه بوده، چطور می توان باور کرد که 
برای چنین صحنه سرنوشت ســاز و تاریخی، تدابیر امنیتی 
اندیشیده نشده باشــد؟و اگر این فیلمبرداری تاییدشده و از 
سوی مجریان حکم، اجازه داده شده بود، چرا با دوربین های 
رســمی و تا آخرین لحظه اعدام، یک فیلمبرداری ماندگار و 
با کیفیت صورت نگرفت تا دیگر هیچ شکی باقی نماند؟حال 
نوبت به مرگ مشکوک ابوبکر البغدادی است.به نظر می رسد 
نام وی را باید در لیست مرگ های مشکوک دشمنان آمریکا 
جای داد.دشمنانی که در آغوش آمریکا رشد کردند و شاید 

اکنون هم به محل اصلی بازگشته اند.

اين روزها اخبار ضد و نقیضی از هالکت يا دستگیری ابوبکر بغدادی ،فرمانده  گروهک تروريستی داعش  سیاوش 
به گوش می رسد.اخباری که حتی عده ای آن را رد کرده و معتقدند ابوبکر بغدادی در سالمت به سر پاک سرشت 

می برد.با اين وجوددفتر رسانه ای دبیرکل سازمان امنیت و اطالعات اروپا در سايت رسمی خود مدعی 
شد، اطالعات دقیقی در اختیار دارد که براساس آن، ابوبکر بغدادی سرکرده داعش در شمال سوريه دستگیر شده است.

 برخی منابع 
معتقدند که 

نیروهای آمريکايی 
با دستگیری 

بغدادی وی را به 
يکی از پايگاه های 
خود انتقال داده تا 

روحیه دوباره ای 
به نیروهای داعش 

بدهند

به بهانه شايعات ضدونقیض درباره هالکت سرکرده داعش؛

مرگ های مشکوک!
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دو خط سریع السیر ریلی با مشارکت چینی ها در ایران ساخته 
خواهد شد. این پروژه شامل قطار سریع السیر تهران به اصفهان و 
تهران به مشهد است که برای نهایی شدن این قرارداد با چینی ها 
در روزهای ابتدایی امسال، هیئتی از سوی ایران به چین سفر کرد 

و روند مذاکرات آنها در این زمینه رضایت بخش بود.

گفته می شود این هیئت، دو هدف را برای حضور در ایران دنبال 
می کند؛ نخست اینکه بتوانند با صنعتگران ایرانی ارتباط برقرار 
کنند و دوم اینکه بتوانند زمینه های سرمایه گذاری را فراهم نمایند. 
بنابراین به  نظر می رسد اهداف دو کشور همسو با یکدیگر بوده 
است. کارشناسان اعتقاد دارند مهم ترین محور مذاکرات ایرانی ها 

و چینی ها حول محور ساخت دو خط سریع السیر ریلی بوده است.
گفته می شود این پروژه در حال طی کردن راه پر پیچ و خم نهایی 
شدن قرارداد است و احتماال تا اردیبهشت ماه شاهد به ثمر نشستن 
مذاکرات دو طرف خواهیم بود. بازه زمانی اجرای این پروژه، چهار 
سال پیش بینی شــده و برای بازپرداخت نیز به ایران یک سال 
تنفس داده شــده و پس از آن ایران تا 10 سال برای باز پرداخت 
هزینه ها فرصت خواهد داشــت. تامین مالی پروژه نیز به صورت 
فاینانس است. موضوع مهم تر این است که خطوط جدید، روی 

خطوط موجود ساخته خواهند شد.

فاينانس قطار پرسرعت در ارديبهشت نهايي مي شود؛

پیشرفت پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران رضایت بخش است

امالک 30 شهر استان اصفهان هنوز فاقد سند هستند
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: پس از گذشت 38 سال از عمر 
انقالب اسالمی، هنوز برای سنددار شدن منازل در30 شهرزیر 25 هزار نفر جمعیت 

استان اصفهان هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
استاندار اصفهان:

دیوان محاسبات عاملي براي عملكرد 
بهتر دستگاه های اجرایی است

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از وظایف و اقدامات بنیاد 
نخبگان در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت: دیوان محاسبات 
می تواند عامل پیشگیرانه و هشدار دهنده به دستگاه های اجرایی 

براي عملکرد بهتر و سالم تر باشد.
 رسول زرگرپور در جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان،

 با اشاره به گزارش دیوان محاسبات استان، اظهار داشت: گزارشات 
دیوان محاســبات بسیار با اهمیت اســت و الزم است در صورت 
وجود گزارشــات احتمالی در خصوص دســتگاه های اجرایی با 
قوت پیگیری شود. وی با بیان اینکه دســتگاه های اجرایی باید 
دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات را همراه و یار خود بدانند، 
افزود: دســتگاه های نظارتی کمک می کنند که سیســتم های 
اجرایی با سالمت مسیر خود را دنبال کنند. استاندار اصفهان افزود: 
شاید برخی از مدیران، اطالعات کافی در خصوص قوانین نداشته 
باشند و با توجه به اینکه دستگاه های نظارتی کمک رسان و اطالع 
دهنده هســتند، مدیران باید با همکاری و تعامل با دستگاه های 
نظارتی و دیوان محاســبات گزارشــات آنها را جــدی بگیرند تا 
کمترین معضالت را در سیستم ها داشته باشیم. وی خاطرنشان 
کرد: دیوان محاسبات می تواند عامل پیشگیرانه و هشدار دهنده به 

دستگاه های اجرایی براي عملکرد بهتر و سالم تر باشد.

بامسئوالن

قیمت انواع
کولرهای گازی و اسپیلت در بازار

بازار

در تمام دنیا این موضوع مورد تاکید است که اگر در داخل 
محصولی تولید می شــود، باید مورد حمایــت قرار بگیرد. 
این موضوع حتی در اقتصادهای برتــر دنیا مانند آمریکا و 
چین هم مورد تایید است، اما این حمایت ها معموال به چه 
 صورت به تولیدکننده می رســد؟ دولت ها از دوران گذشته 
 تاکنون بخش عمده ای از درآمدهای خود را از طریق مالیات

کسب می کنند.
امروزه مالیات، شــکل های مختلفی به خود گرفته اســت. 
مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، مالیات مشاغل، مالیات 
ارزش افزوده، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث تنها بخشــی 
از انواع مختلف مالیات اســت که دولت ها به فراخور قوانین 
مصوب داخلی خود از افراد مختلف در جامعه کسب می کنند. 
این مالیات ها عمدتا پس از کسر هزینه ها و بخشی از سود 
درآمد افراد را شامل می شود. از این رو اگر افراد هزینه های 
خود را از درآمدهایشان کســر کرده و سهم دولت یا همان 
مالیات را کنار بگذارند، باز هم باید ســود کننــد، اما چرا 
در جامعه عمدتــا دادن مالیات ســخت و در برخی اوقات 
 به گونه ای می شــود که افراد بدهکار دولت شــده و حتی

ورشکسته می شوند؟
مالیات، اهرمی برای کنترل بازار و رونق اقتصاد

در دنیا به خصوص در اقتصادهــای نوظهوری مانند چین 

چنان با تعرفه مالیات بازی می کنند که خودبه خود اقتصاد 
رونق می گیرد. برای مثال شنیده شده در چین اگر شرکتی 
به حدی مشخص در صادرات برای چند سال برسد، دولت 
معادل آن ســال ها را به شــرکت مذکور معافیت مالیاتی 
می دهد. در کشــور ما گاهی دیده می شــود که محصولی 
مشابه شرکت داخلی تولیدکننده وارد می شود در حالی که 
در شــرایط حال حاضر باعث شده واردکننده مالیات کمتر 
پرداخت کرده یا حتی در مواردی با استفاده از رانت، مالیاتی 
پرداخت نمی کند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی 
در حالی که برای مصرف داخل تولید می کند نمی تواند از پس 
هزینه هایش برآید؛ چه برسد به زمانی که بخواهد محصول 
خود را صادر کند؛ بنابراین نمی تواند قیمت محصول خود را 
در مقابل مشابه خارجی پایین آورد. شرکت ها به طور مقطوع 
مطابق قانون مالیات های مســتقیم باید 25 درصد مالیات 
بدهند. کنترل مالیات بر واردات بــه خودی خود می تواند 
قدرت تولیدکننده را باال برده و در حالی که مالیات خود را 
می دهد، حمایت هم از وی صورت بگیرد. از این رو این طور 
برداشت می شود که فقط این تنها مردم نیستند که باید از 
تولید داخل حمایت کنند، بلکه دولت ها هم نقش موثری در 
حمایت از تولید داخل دارند. مشابه اهرم کنترل مالیات را در 

اتفاقات اخیر بین چین و آمریکا دیده ایم.

رويای صادرکننده برتری که با پتک اظهارنامه
 بر باد رفت

ساالنه جشنواره هایی برپا می شود که در آنها صادرکننده های 
برتر معرفی و از آنها تقدیر می شــود. عالوه بــر این تقدیر 
امتیازهایی به آنها داده می شود. برای مثال اینکه صادرکننده 
برتر از دادن مالیات بر حقوق کارمندانش معاف می شــود. 
اما شــرطی دارد که بارها دیده ایم این شــرط بالی جان 
صادرکننده برتر شده و حتی وی را نابود می کند. این شرط 
آن اســت که صادرکننده برتر باید در هر صورت اظهارنامه 
خود را بــه موقع بــه اداره مالیات بدهد. بعــد از آن، حکم 
صادرکننده برترش را هم اعالم کرده تا اداره مالیات وی را 
معاف اعالم کند. شرکتی را سراغ داریم که صادرکننده برتر 
شده و به تصور آن که معاف از دادن مالیات است، اظهارنامه 
نداده است. بعد از چند ســال اداره دارایی وی را در ندادن 
مالیات مجرم دانســته و برای عملکرد این سال ها، مالیات 
سنگینی به همراه جریمه دیرکرد آنها بریده و حسابی آن را 
نقره داغ کرده است. پس از این ماجرا کل ظرفیت آن شرکت 
به یک چهارم تقلیل پیدا کرد و در تولید محصوالت بومی و 
تکنولوژیک خود شکســت خورد و می توان گفت که از آن 
چیزی باقی نماند. باور آن سخت است اما این شرکت را نه 
تحریم زمین زد و نه واردات، بلکه عمل نکردن آن به قانون 
باعث زمین خوردنش شد. عمل به قانون الزامی است و اما 
انعطاف هم الزم است. بعضا این انعطاف ها در بین ماموران 
مالیاتی و اداره های مالیاتی وجود نــدارد و لزوم قراردادن 
راهنمایی برای شرکت ها در امورشان در اداره های مالیاتی 

دیده می شود.
دفتر خريد و فروش مالک نیست، دکور چقدر 

می ارزد؟
در بیــن صاحبــان مشــاغل ماننــد اغذیه فروشــی ها و 
خواربارفروشی ها رایج اســت که ماموران ارزیاب مالیات به 
دفاتر خرید و فروش کاری ندارنــد بلکه وقتی برای ارزیابی 
می آیند، فقط به دکور مغازه نگاه می کنند و رقمی را تعیین 
می کنند. حاال اگر بیشتر از خرید و فروشش باشد، که دچار 
ضرر و زیان شده و اگر کمتر باشد، که به نفعش بوده است. 
متاسفانه معلوم نیست چرا ماموران ارزیابی این طور خالف 
قوانین رفتار می کنند؛ البته این رفتارها عرف بازار شــده و 

خیلی نمی توان ایرادی به آن وارد دانست.
مالیات، ابزاری برای کنترل اقتصاد

مالیات از حقوق دولت ها بر گردن شــهروندان اســت که 
شــهروندان با زندگی در حدود حاکمیت دولت ها به طور 
ضمنی این حقوق را پذیرفته انــد. مالیات ابزاری مهم برای 
کنترل شرایط اقتصاد است و دولت ها باید از منابع مالیات 
برای آبادانی و پیشرفت جامعه استفاده کنند. این که گاهی 
همه مسئولیت های پیشرفت اقتصاد بر گردن افراد جامعه 
می افتد، به طور حتم اشتباه اســت و دولت ها هم به همان 

اندازه در بهبود شرایط اقتصاد مسئول هستند.

تنها مردم بايد به فکر تولید ملی باشند؟

کابوس مالیات

دولت ها از 
دوران گذشته 
تا کنون بخش 

عمده ای از 
درآمدهای 

خود را از طريق 
 مالیات

کسب می کنند

اين روزها سرتاسر شهرپر از تابلوهای تبلیغاتی با موضوع فرهنگ سازی خريد محصوالت داخلی 
است. اين تبلیغات به منظور تحريک مردمی است که از آنها به عنوان محرک اقتصاد داخلی ياد 
می شود تا در مقابل محصوالت خارجی، محصوالت داخلی را انتخاب کنند، اما آيا فقط مردم بايد تالش کنند تا 

اقتصاد داخلی رونق بگیرد؟

ويژه

امام جمعه اصفهان:

رکود ، رونق و توسعه فوالد 
مبارکه براقتصاد اثرگذار است

 امام جمعه اصفهان از فوالد مبارکه به عنوان قطب مهم 
صنعتی استان و کشور یاد کرد و گفت: از آنجایی که این 
شرکت از صنایع مادر محسوب می شود و شرکت های 
متعددی به آن وابسته اند؛ بنابراین رکود، رونق و توسعه 

این شرکت آثار زیادی بر اقتصاد می گذارد.
آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار نوروزی 
مدیرعامــل، معاونان و مدیران فــوالد مبارکه، اظهار 
داشت: توجه به توســعه، امر مهمی در اداره و چرخه 
تولید و بقای یک صنعت است؛ بنابراین باید در شرایطی 
که شرکت به لحاظ مباحث مالی و در زمینه حقوق و 
دستمزد کارکنان خود مشکلی نداشته باشد، به این مهم 
پرداخته شود. وي تصریح کرد: کارخانه هایی که سهام 
آنها فروخته و به بخش خصوصی واگذارشده است، باید 
دقت بیشــتری در مخارج خود داشته باشند؛ چرا که 
بخش خصوصی متعلق به مردم است بنابراین باید به 
گونه ای عمل کرد که فقــط رضای خدا در نظر گرفته 

شود و حق کسی ضایع نشود.
در این دیدار مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز با 
ارائه گزارشــی از عملکرد فوالد مبارکه در سال ۹5 و 
برنامه این شرکت برای سال ۹۶ از رونق تولید و توزیع 
موفقیت آمیز محصوالت فوالد مبارکه در سال گذشته 
خبر داد و گفت: از مجموع 18 میلیون تن فوالد تولید 
شده در کشور، ۹ میلیون تن سهم گروه فوالد مبارکه 
است که در سند چشم انداز بایدتولید فوالد کشور به 

55 میلیون تن برسد.
وی یادآوری کرد:  تولید و ایجــاد ارزش افزوده برای 
کشور در سال گذشــته در فوالد مبارکه با تمام توان 
انجام و خوشــبختانه شــرایطی فراهم شد که بخش 
بزرگی از محصوالت تولیدشده در این شرکت در بازار 
داخل توزیع شود که این امر حکایت از گردش چرخه 

اقتصادی کشور دارد.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه  عوارض ارزش 
افزوده پاالیشگاه از امسال به صورت اســتانی توزیع مي شود، گفت: 
این اتفاق با وجود مخالفت ما در مجلس رای آورد، اما به نحوی اصالح 
شده که تصور می شود اتفاق خاصی در منطقه نخواهد افتاد. از سوی 
 دیگر 30 درصد این عوارض به روســتاها اختصــاص می یابد که رقم 
مناسبی است. حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه پاالیشگاه 
اصفهان روزانه 400 تن مواد آالینده را در آسمان شاهین شهر و اصفهان 
منتشر می کند و با وجود پیگیری های انجام شده سازمان محیط  زیست 
اقدامی برای برخورد با این پاالیشــگاه به منظور کاهش مواد آالینده 
نداشــته اســت، افزود: به طور قطع هزینه های درمان افراد ناشی از 
آالیندگی واحدهای صنعتی از جمله پاالیشــگاه، باالتر و حتی بعضا 

جبران ناپذیر است. 

کارشناس مســائل اقتصادی گفت: عدم توانایی مدیریت در استفاده 
از منابع ارزشــمند و طبیعی حلقه مفقوده اقتصاد در کشــور ماست. 
مهدی طغیانی با اشاره به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری در 
نام گذاری سال ها به اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: حوزه اقتصاد در حال 
حاضر مهم ترین و بااهمیت ترین آسیبی است که متوجه نظام جمهوری 
اسالمی است. وی افزود: در بحث اقتصادی دچار مشکالتی هستیم که 
ممکن است در دیگر جبهه ها نیز از این حوزه ضربه بخوریم، حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی و نظامی هم وابســته به حوزه اقتصادی اســت. 
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلیل اینکه مردم و رهبر معظم انقالب 
از عملکرد اجرایی دولت در اقتصاد مقاومتی رضایت ندارند، این است 
که مدیران اجرایی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و... هنوز 

با همه وجود ضرورت و اهمیت این حوزه را درک نکرده  اند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

تخصیص 30 درصد عوارض 
آالیندگي به روستاها

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:

 آسیب پذیری اقتصاد
 با ساختار تولیدی ضعیف

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه در حوزه اقتصاد نمی توان به دولت نمره قبولی داد، گفت: 
رکود، تورم و تعطیلی کارخانه های مهم کشــور، نشان از نتایج 
»آفتاب درخشان پس از برجام« دارد.سید محمد جواد ابطحی 
اظهار داشت: دلیل اینکه دوباره مقام معظم رهبری شعار سال را 
»اقتصاد مقاومتی« نام گذاری کردند این است که در سال گذشته 
در حوزه اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی نداشتیم.وی افزود: دولت، 
سال گذشته در بحث اقتصاد مقاومتی عملکرد موفقی نداشته و با 
وجود توصیه برخی افراد به برداشتن عینک بدبینی و زدن عینک 
خوش بینی، اما باز هم می بینیم دولت در این بخش موفق نبوده 
و متاسفانه هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه در کشور هستیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه متاسفانه چند روز گذشــته با خبر شدیم کارخانه »روغن 
جهان« تعطیل شده است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال پیشکش 
دولت، اما حداقل کارخانه ها و اشتغال هایی که در گذشته ایجاد 
شده را حفظ کند و این چنین سبب تعطیلی کارخانه ها به ویژه 
کارخانه های مهم کشور نشود.وی به رشد قیمت ها در سال جدید 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در زمانی که برخی سرگرم انتخابات 
و تبلیغات انتخاباتی هستند قیمت کاالها به ویژه مواد غذایی و 
خوراکی که نیاز اولیه مردم است روز به روز افزایش پیدا می کند.

ابطحی ادامه داد: اجرای برجام یکی از ریسک های دولت یازدهم 

بود که تصور می کرد با اجرای برجام، تحریم ها برداشته می شود و 
پول ها به کشور وارد و نفت با میزان بیشتر فروخته و گشایشی در 
اقتصاد حاصل می شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که نه تنها این 
اتفاقات رخ نداد بلکه تحریم ها افزایش پیدا کرد و پول ها بلوکه شد 
و در بانک ها و بازارهای بین المللی بزرگ با مشکل مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد نمره قبولی را کسب نکرده 
است، خاطرنشان کرد: رکود، تورم و تعطیلی کارخانه های مهم 
کشور نشان از نتایج »آفتاب درخشــان پس از برجام« دارد که 
شامل حال مردم ایران شده است و هر چقدر مسئوالن، منتقدان 
را به بی سوادی متهم کرده و »به جهنم« حواله دهند، نمی توانند 

روی اشتباهات خود سرپوش بگذارند.

حجت االسالم سید ناصر موســوی  الرگانی با اشاره به عدم 
همخوانی آمارهای اشتغال در کشور اظهار داشت: ارائه آمار 
ایجاد 700، ۹00 و یک میلیون و 200 هزار شــغل توســط 

مسئوالن دولتی پایه و اساس دقیق ندارد. 
وی یکــی از وعده های پیــش از انتخابات ســال ۹2 دولت 
روحانی را رفع مشکل بیکاری برشمرد و اظهار داشت:  آمار 
 بیکاری در اکثر استان های کشور نســبت به قبل انتخابات

 4 سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته است.
موســوی الرگانی با اشاره به اینکه اســتان اصفهان استانی 
صنعتی است که بعد از جدا شدن البرز از تهران می توان آن 
را نخستین استان صنعتی کشور دانست، افزود: چنانچه آمار 
بیکاری را با کشاورزان که در اســتان بیکار شدند، محاسبه 
کنیم  باید گفت در حال حاضر میانگین نرخ بیکاری در استان 

اصفهان به 30 درصد رسیده است.
وی پیرامون اینکه به دلیل کمبود آب و خشکسالی های متوالی 
قشر عظیمی از کشاورزان در استان بیکار شده اند، ادامه داد: 
آمار بیکاری که استانداری و مســئوالن استان اصفهان ارائه 
می دهند که نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری 3 درصد 
بیشتر است، این آمارها نمی تواند دقیق باشد. نماینده مردم 
فالورجان در مجلس با تاکید بر اینکه در هیچ دوره  ریاســت 
جمهوری در ایران به اندازه 4 سال اخیر تعدیل نیرو و تعطیلی 

کارخانه نبوده اســت، بیان کرد: در سال ۹4 و ۹5 بیشترین 
تعدیل نیرو را در کشور داشته ایم.وی افزود: در نیمه نخست 
سال گذشته تعداد افراد تعدیل شده از کار در استان اصفهان 
که تحت پوشش بیمه بیکاری رفته اند، حدود 20 هزار نفر بوده  
است.موسوی الرگانی اضافه کرد: چنانچه این میزان را در ۶ 
 ماهه دوم سال گذشته حساب کنیم فقط در استان اصفهان

 40 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته اند.
وی افزود: این تعداد افراد تعدیل از کار می توانستند از بیمه 
بیکاری استفاده کنند، افرادی که در طول فقط یک سال در 
استان اصفهان بیکار شده اند بیش از این ارقام است، زیرا بیمه 

بیکاری شامل تمام افراد نمی شود.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نرخ بیكاری در استان اصفهان به 30 درصد رسید

آماردیدگاه

نماينده مردم خمینی شهر در مجلس:

تعطیلی کارخانه ها نتیجه »آفتاب درخشان پس از برجام« است

سکه تمام بهار آزادی
11.860.000 ریال)طرح جدید(

6.920.000 ریالنیم سکه

3.800.000 ریالربع سکه

2.520.000 ریالسکه یک گرمی

1.179.420 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه و طال

سکه 

AP50M1 50000 - سامسونگ

5،810،000
تومان

8،712،000
تومان

AR19KCSD - سامسونگ

2،560،000
تومان

3،200،000
تومان

AR25KCSD - سامسونگ

2،720،000
تومان

3،412،700
تومان

علیرضا 
مظاهری
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يادداشت
فیلمی با موضوع انتخابات 88 از اکران خارج شد

فیلم »ماه گرفتگی« به کارگردانی سیدمسعود اطیابی که پیش از این مقرر شده بود در 
نوبت دوم اکران نوروز به نمایش درآید، به شکل غیرمنتظره  ای از فهرست اکران، خارج و 

فیلم سینمایی »آشوب« به کارگردانی کاظم راست  گفتار جایگزین آن شد.

در شهر

با هنر مندان 

اخبار کوتاه

این در حالی اســت کــه از صحبت های مدیرکل ارشــاد 
درخصوص برگزاری چنین حراجی یک سال گذشته است. 
وی در ابتدای سال گذشته پس از آنکه به رقم های میلیون 
دالری اشاره کرد که در یک کشور عربی برای تابلو های فاخر 
هنرمندان اصفهانی تعیین شده، خبری خوش به هنرمندان 
شهر داد که مضمون آن، برگزاری حراج هنری در اصفهان بود 
و اینکه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر کشور باید 
در این زمینه اقدام موثری انجام دهد و ما باید بتوانیم حراج 

بزرگی را در اصفهان راه اندازی کنیم.
در واقع اقتصاد فرهنگ باید در حوزه اقدام و عمل پویا شود 
و مردم ما الزم است برای ارتقای فرهنگی خود هزینه کنند. 
باید فضا بــرای ورود چهره های اقتصادی بــه حراج بزرگ 
اصفهان فراهم شود؛ چرا که جهت دهی چهره های اقتصادی 
و سرمایه گذاران در حوزه خرید آثار هنری از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
باالخره حراج بزرگ اصفهان برگزار می شود يا نه؟! 

اما از این جریان یک سال گذشت و از برگزاری حراج بزرگ 
اصفهان )که می توانست گامی بزرگ برای اهالی هنر اصفهان 
باشد(، خبری نشد. پس از یک ســال از مدیرکل  فرهنگ و 

ارشاد اســتان اصفهان، جریان عدم برگزاری را جویا شدیم؛ 
اینکه اصال این حراج برگزار می شود یا خبری بود که نقل شد 

و به آرشیو اخبار رسانه ها پیوست؟
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در این باره به تسنیم گفت: 
برای برگــزاری حراج بزرگ اصفهان و اینکــه در چه زمانی 
برگزار شود در حال رایزنی هستیم. این حراج با اولویت آثار 

هنری اصفهانی برگزار می شود.
وی افزود: نظر هنرمندان اصفهانی بر این مبنا بوده که تنها 
آثار هنرمندان اصفهانی بدین منظور انتخاب شود؛ اما عده ای 
با این نظر مخالفت کرده اند و قرار شــد آثار ایرانی با اولویت 
آثار هنرمندان اصفهانی باشــد، امــا در حراج های بعدی از 

هنرمندان بین المللی نیز استفاده می شود.
مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: 
هنوز زمان برگزاری حراج مشخص نیست. در این خصوص 
با وزارتخانه صحبت کرده ایم که آنها مدل و مجموعه ای ارائه 

کرده اند که به صورت قوی در این زمینه فعالیت می کند.
وی گفت: این مجموعه تجربه خوبی دارد که این موضوع نیز 
در حال رایزنی است که با این مجموعه همکاری خواهد شد یا 
اصفهان خودش به صورت مستقل آن را برگزار می کند. زمان 

برگزاری طوالنی شــد اما اگر با کیفیت برگزار شود، کمک 
می کند که حراج های بعدی نیز به صورت قوی برگزار شود.

بی اطالعی مســئوالن از زمان برگزاری حراج بزرگ 
هنری

از استاندار اصفهان نیز در این باره جویا شدیم که شاید وی از 
برگزاری دقیق این مراسم با خبر باشد؛ اما متاسفانه وی نیز 

اظهار بی اطالعی کرد.
از مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
اصفهان نیز درخصوص برگــزاری این حراج و تعاملی که در 
این زمینه دارد جویا شدیم که وی نیز اظهار بی اطالعی کرد 
و گفت: اگر به میراث فرهنگی اطالع دهند، در زمینه صنایع 

دستی همکاری می کنیم.
ایــن در حالــی اســت که 
ممکن اســت بــا انتخابات 
ریاست جمهوری )که طبق 
معمول ممکن است پس از 
آن در انتخــاب مدیران کل  
تغییراتی پیــش  آید(، این 
حــراج نیز به دســت مدیر 
کل بعدی بیفتــد و به کلی 

فراموش شود.
اگــر اين چکــش در 

اصفهان بخورد...
اگــر چکش این حــراج در 
اصفهان بخــورد، به اقتصاد 
هنر و هنرمنــدان اصفهانی 
کمک شایانی خواهد کرد؛ 
حراجی که می تواند حجمی 
از مبــادالت میلیــاردی به 
ارمغان آورد و اقتصاد هنر با 
خرید آثار هنری جان بگیرد.
اگر این حــراج در اصفهان 
پایه گذاری شود همراه خود 
گردشــگران هنــری را نیز 
به اصفهان می کشــاند و از 

آنجایی که در دنیا گردشگران هنری  به عنوان بهترین گروه 
گردشگران از بُعد فرهنگ و هزینه  هستند، تاثیر فراوانی در 

بخش ارزآوری به کشور دارند.
یادمان باشد گردشــگران هنری را با در دست داشتن آثار 
هنری، می توان به عنوان بهترین سفیر و پیک صلح و فرهنگ 

به شمار آورد.

هنرمندان اصفهانی همچنان چشم به راه؛

حراج هنری اصفهان به حقیقت می پیوندد؟!

محمد مهــدی واعظی، معــروف به محمد اصفهانــی، خواننده 
نام آشــنای ایران زمیــن، پنجم اردیبهشــت مــاه در اصفهان 
هنرنمایی می کند. عالقه مندان برای شــرکت در کنســرت این 
خواننده موفــق، می توانند 
بــا تهیه بلیــت از ســایت 
 rasaconcer t .com 
در تاریــخ ســه شــنبه 5 
اردیبهشت ماه، رأس ساعت 
20:30 ، به تــاالر کوثر واقع 
در ســه راه حکیــم نظامی، 
مجتمع فرهنگی ورزشــی 

22بهمن مراجعه کنند.

نمایشگاهی با عنوان »انقالب در اصفهان« به روایت عکس و اسناد در نگارستان امام خمینی)ره( برگزار 
می شود. 

معاونت فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن اعالم این 
خبر گفت: همزمان با برگزاری هفته نکوداشت اصفهان، نمایشگاهی از آثار عکس و اسناد دوران مبارزات 

انقالب اسالمی مردم اصفهان در محل نگارستان امام خمینی )ره( برگزار می شود.
هاشمی افزود: این نمایشگاه به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( و با همکاری و مشارکت 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود که مراسم افتتاحیه آن ظهر دیروز با حضور 
علی قاسم زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان و حجت االسالم و المسلمین کمساری، رییس 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( برگزار شد.
وی از برپایی این نمایشگاه تا 10 اردیبهشــت ماه خبر داد و گفت: عموم شهروندان و عالقه مندان عزیز 
می توانند از  2 تا 10 اردیبهشــت ماه همه روزه از ســاعت 8 تا 13 و 16 تا 20 به محل نگارســتان امام 

خمینی)ره( واقع در میدان فیض، مراجعه و از این نمایشگاه دیدن کنند.

چهارمین جشنواره موسیقی 
اصفهان در هنرسرای خورشید

چهارمین جشــنواره موســیقی اصفهان با عنوان »ترنم 
زنده رود« از 5 تا 12 اردیبهشت ماه در هنرسرای خورشید 
برگزار می شود. هنرسرای خورشید به عنوان دفتر تخصصی 
موسیقی و وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، در نظر دارد به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان، 
چهارمین جشنواره موسیقی اصفهان را به صورت غیر رقابتی 

برگزار کند.
 این جشنواره از 5 اردیبهشت آغاز می شود و تا 12اردیبهشت 
با اجرای گروه های مختلف ادامه دارد. جزئیات برنامه اجرای 

موسیقی این گروه ها به شرح زیر است:
5 اردیبهشت، گروه »رهاب« به سرپرستی سیامک بهبهانی 

و خوانندگی محمد معتمدی
6 اردیبهشت، گروه »مقام« به سرپرستی مهران اعظمی کیا 

و خوانندگی منصور اعظمی کیا
7 اردیبهشت، گروه »ژولیاگ« به سرپرستی امین حیدری و 

خوانندگی سروش دادیار
8 اردیبهشت، گروه »نغمه اصفهان« به سرپرستی مسعود 

اهتمام و خوانندگی شهریار بلوچستانی
9 اردیبهشت، گروه »چکاد تاراز« به سرپرستی مسلم شریفی 

و خوانندگی کورش اسدپور
10 اردیبهشت، گروه »آوا« به سرپرستی محمد سعیدی و 

خوانندگی علی و محمد سعیدی
11 اردیبهشت، گروه »چکاوک« به سرپرستی و خوانندگی 

نوید نوروزی
12 اردیبهشت، گروه »اتانین« به سرپرستی نبیل یوسف 

شریداوی و خوانندگی پارسا حسن دخت
عالقه مندان برای شــرکت در این اجراها می توانند با تهیه 
بلیت از ســایت نوای مهر، در روزهای یاد شده رأس ساعت 
20:30 به هنرسرای خورشید واقع در خیابان کاوه، جنب 

شهرداری منطقه 7 مراجعه کنند.

آغاز به کار سی و پنجمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر

در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، 350 میهمان از 
قاره های مختلف حضور دارند و در یک هفته به تماشای آثار 

حاضر در این دوره می پردازند.
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر به دبیری سید رضا 
میرکریمی، از یک اردیبهشــت آغاز شده و تا 8 اردیبهشت 

ادامه دارد.
اختتامیه این جشنواره 7 اردیبهشت در تاالر وحدت برگزار 

می شود.

5 ارديبهشت ماه؛

»اصفهانی« در اصفهان 

 »انقالب در اصفهان« 
به روایت عکس و اسناد

اگر اين حراج در 
اصفهان پايه گذاری 

شود همراه خود 
گردشگران هنری 

را نیز به اصفهان 
می کشاند و از 

آنجايی که در دنیا 
گردشگران هنری  

به عنوان بهترين 
گروه گردشگران 
از بُعد فرهنگ و 
هزينه  هستند، 

تاثیر فراوانی در 
بخش ارزآوری به 

کشور دارند

تسنیم:سال گذشته بود که خبر حراج بزرگ اصفهان برای چند روزی در جايگاه تیترهای خبری مهم 
حوزه فرهنگ و هنر قرار گرفت؛ خبری که زبان به زبان گشتن و نقل آن  نیز سبب نشد اين موج، عمر 

زيادی داشته باشد و در همان نقطه عطف، موج خبری همانند پديده فرونشست زمین، واقعا زمین گیر شد!

تور کنسرت های »محمدرضا گلزار« 
در جنوب ایران

محمدرضا گلزار بازیگر و خواننده، قبل از برگزاری کنسرت تهران 
برای اجرای چند برنامه به شهرهای اهواز و کرمان سفر می کند.

وی در ادامه تور کنسرت هایش به جنوب ایران سفر خواهد کرد و 
فردا به همراه اعضای گروهش میهمان مردم اهواز است و در سالن 

سینما هالل این شهر روی صحنه می رود.
وی سپس عازم کرمان می شود و هفتم اردیبهشت کنسرتش را در 
سالن هالل احمر برگزار می کند. سومین مقصد تور کنسرت های 
محمدرضا گلزار در ماه اردیبهشت، شــهر تهران خواهد بود. به 
تازگی هم عکس هایی از جلســات این هنرمند در فضای مجازی 
منتشر شده اســت که به مخاطبانش اعالم کرده سورپرایزهایی 

برای کنسرت تهران دارد.

آخرین وضعیت پرونده پزشکی 
»عارف لرستانی«

رییس سازمان پزشکی قانونی، در جمع خبرنگاران درباره بررسی 
علت فوت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون و تئاتر در پزشکی قانونی 
و مشخص شــدن یا نشــدن این نتایج، گفت: نتیجه آزمایش ها 
 در خصوص علت فوت عارف لرســتانی هنوز مشــخص نشــده 

است. 
احمد شجاعی ادامه داد: آزمایش ها انجام شد، اما نتیجه آن آماده 

نشده است. 
پیشتر مسعود قادی پاشــا با بیان اینکه آزمایش های تخصصی 
روی جسد عارف لرستانی انجام شده است، گفته بود: نمونه های 
آزمایشگاهی تخصصی در این رابطه اخذ شده و علت فوت پس از 

آماده شدن نتایج به مقامات قضائی اعالم خواهد شد.
وی یادآور شد: جســد مرحوم عارف لرستانی شنبه 26 فروردین 
ماه جهت بررسی های تخصصی و تعیین علت فوت با دستورمقام 
قضائی به مرکز تشخیصی وآزمایشگاهی اســتان تهران واقع در 

کهریزک ارجاع شده است.

تا 13 ارديبهشت ماه برپاست؛

آثار نقاشی »شهریار 
صمصام« در 
نگارخانه صفوی

شهریار صمصام، سابقه برگزاری نمایشگاه  در شهرهای اصفهان و تهران را در 
کارنامه خود دارد و بیش   از هر چیز به عنوان یک نقاش خودآموخته شناخته 
شده است. ضربه  های راحت و فی البداهگی ویژگی کار اوست و فضاهایی 
که خلق می   کند بی آنکه نشانه  های بصری زیادی داشته باشد، حس گذشته 
و خاطرات را منتقل می  کند. دنیای نقاشی  های شهریار صمصام پر از زنان 
و مردانی از گذشته و با لباس بختیاری است؛ آدم  هایی که اگرچه مشغول 

انجام کاری معمولی در زندگی روزمره شان هســتند، اما گویی حسی شاعرانه دارند و در عالم خیال سیر 
می  کنند.عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 13 اردیبهشت ماه صبح ها از ساعت 10 تا 
13 و بعدازظهرها از ساعت 17 تا 21 به نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه پطروس 

و وحید، نبش کوچه 31 مراجعه کنند.

موسیقی

کنسرت گروه آبرون، پنج شنبه در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد. 
محسن طاهرزاده پس از اجرای تک نوازی دف خود به حاضران اعالم کرد این 
آخرین اجرای من در اصفهان خواهد بود و دیگر در این شهر به روی صحنه 

نمی روم.
وی در پاسخ به اظهار تاسف حاضران در سالن دلیل این تصمیم را بی توجهی 

به هنر و هنرمندان در شهراصفهان ذکر کرد.
محســن طاهرزاده تا کنون اجراهای بســیاری در داخل وخارج از کشور 
برگزارکرده و با گروه ها و نوازندگان بزرگ جهان همکاری داشته است. او در 
سال 2012 به عنوان نوازنده منتخب فستیوال تامبوری موندی آلمان انتخاب 
شد. تاکنون در کشورهای آلمان، سوئیس، فرانسه، هلند، ایرلند،کرواسی، 
اسلوونی، اتریش، افریقای جنوبی، صربستان، بلغارستان، گرجستان، روسیه و 
ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، کویت، عمان، مالزی، بنگالدش 

و دوبی اجرا داشته است. 
همکاری باگروه ســماع، گروه امید  به سرپرســتی  دکتــر امید قبادی به 
خوانندگی حسام الدین سراج، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مجید 
انتظامی، نغمه کیمیا به سرپرستی حقیقی فرد، گروه بسته نگار به سرپرستی  
مجید رفیعیان از دیگر فعالیت های هنری طاهرزاده است. محسن طاهرزاده 

هفته آینده با گروه آبرون برای اجرای کنسرت عازم گوتنبرگ خواهد شد.

خداحافظی محسن طاهرزاده از صحنه 
موسیقی اصفهان

کارگردان تئاتر اصفهانی گفت: نمایش مونولوگ کمدی مضراتی با نگاهی 
به مضرات دخانیات اثر آنتوان چخوف در اصفهان اجرا می شود.

مهدی ایروانی با اشاره به نمایش مونولوگ کمدی مضراتی اظهار داشت: 
نمایش مونولوگ کمدی مضراتی با نگاهی به مضرات دخانیات اثر آنتوان 

چخوف در اصفهان اجرا می شود.
وی افزود: این نمایش یک کار ترکیبی بوده، براســاس برلین اثر محمد 
یعقوبی و هم چنین با نگاهی به مضرات دخانیات اثر آنتوان چخوف بوده 

که بازیگر آن عباس سلطانی است.
کارگردان تئاتــر اصفهانی  بیان کرد: داســتان کار در مورد زندگی یک 
هنرمند معروف اســت که دغدغه های زندگی و حاشــیه های کاری که 
دارد وارد زندگی شخصی اش شده و همه چیز او را تحت تاثیر خود قرار 

داده اشت.
وی خاطرنشان کرد: نمایش کمدی مضراتی از 9 تا 12 اردیبهشت ساعت 
16 و 13 اردیبهشت ساعت 12:30 در دانشگاه اصفهان تاالر شهید آوینی 

اجرا می شود که ورود برای عموم آزاد است.
به گزارش تسنیم، علی رمضانیان، شیرین شهبازی، بهنام شجاعی راد، 
علیرضا خطایی، محمد هاشم زاده و شایان فتحی سایر عوامل این نمایش 

هستند.

اجرای نمایش مونولوگ »کمدی 
مضراتی« در اصفهان

تئاتر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدن

)آگهی انتخابات نمايندگان کار فرمايان در هیات حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فريدن(
بدينوسیله از کلیه کارفرمايان واجد شرايط کارگاه های مشمول قانون کار جمهوری اسالمی ايران مستقر در 
شهرســتان فريدن که تمايل دارند در اجرای ماده 164 قانون کار و آيین نامه مصوب 1387/9/2 مقام محترم 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داوطلب عضويت به عنوان نمايندگان کارفرما در هیات های حل اختالف شوند 
درخواست می گردد مدارک ذيل را از تاريخ انتشــار آگهی به مدت 15 روز به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان فريدن تحويل و با پست سفارشی ارسال نمايند. بديهی است مدارک ارسالی ناقص و يا خارج از فرجه 

تعیین شده فاقد اعتبار می باشند.
شرايط داوطلبی:

*تابعیت جمهوری اسالمی ايران 
*حداقل سن 30 سال 

*تاهل
*دارا بودن مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار 

*آشنايی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
*شمول قانون کار جمهوری اسالمی

- نمايندگان کارفرما که فاقد مدرک کارشناسی باشند به شــرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پايان دوره 
متوسطه و دو دوره )چهارسال( عضويت در مراجع حل اختالف می توانند داوطلب عضويت در هیات حل اختالف 

شوند.
- کلیه کارفرمايان کارگاه های مشمول قانون کار مستقر در هر منطقه به شرط احراز شرايط مندرج در آيین نامه 

می توانند داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیات حل اختالف همان منطقه گردند.
- در مورد اشخاص حقوقی، مديرعامل يا مدير مسئول و يا يکی از اعضای هیات مديره )با معرفی مديرعامل يا 

مدير مسئول( به عنوان داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیات حل اختالف پذيرفته می شود.
- مؤسسات دولتی، مؤسسات يا نهادهای عمومی  غیردولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون 
کار هستند چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمايند، 
می توانند يک نفر داوطلب از بین مديران يا کارکنان غیرمشــمول قانون کار همان دســتگاه صرفًا با معرفی 

مديرعامل يا باالترين مقام دستگاه معرفی نمايند )با ارائه مدرک مستند(
- در مورد کارفرمايان حقیقی، با رعايت مفاد ماده 6 آيین نامه، شــخص کارفرما می تواند داوطلب نمايندگی 
کارفرمايان در هیات حل اختالف شود و چنانچه کارفرمايان متعدد بوده و بیش از يک نفر از يک کارگاه داوطلب 
گردد، صرفاً يک نفر به ترتیب براساس مدرک تحصیلی، سابقه عضويت در مراجع حل اختالف با سن تعیین شده 

و به عنوان داوطلب پذيرفته می شود.
مدارک موردنیاز:

درخواست کتبی )آدرس محل اشتغال، سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذيل درخواست نوشته شود(
فتوکپی مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، فتوکپی مدارک حاکی از آشنايی با مقررات 
قانون کار و حداقل چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار، معرفی نامه کتبی از باالترين مقام کارگاه و ارائه 

تصوير مدارک مستند از پروانه تأسیس يا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی يا حقوقی 
م الف : 36513
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ابالغ رای
1/181 کالسه پرونده: 904/95 شماره دادنامه:1223-95/12/19 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حامد اتحادی به نشانی خ جی 
ابرکوی کتابخانه سلمان فارسی بن بست دوم سمت راست پالک 60 خوانده: پیمان 
رحیمی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 34/000/000 ريال بابت چک 
بانک مهر ايران به شماره 847891  مطلق خســارات قانونی با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حامد 
اتحادی به طرفیت آقای پیمان رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 ريال وجه 
چک به شماره 847891 به عهده بانک مهر ايران به انضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه  به محتويات پرونده و بقای اصول مســتندات در يد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
ندارد و هیچگونه اليحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت 34/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و 985/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشــر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تاديه از تاريخ سررســید چک موصوف )94/3/20(  
تا تاريخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايــد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:1009 شــعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان 

)293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/183 کالسه پرونده: 951004 شماره دادنامه:95/10/29-9509976794101917 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد سلطانی 
به نشانی خیابان کمال اسماعیل – خ پاسداران مقابل بسیج مهندسین جنب بن شش 
طاوس خانه پ 37 کد پســتی 8144734153 خوانده: زهرا بهمن زياری به نشانی 
مجهول المکان، شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
شورای حل اختالف در خصوص دعوای سید محمد سلطانی به طرفیت زهرا بهمن 
زياری به خواسته مطالبه مبلغ 101/300/000 ريال وجه چک به شماره 633227 و 
633231  به عهده بانک ملی و صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقديمی، تصوير مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اينکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی  در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه اليحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارايه  ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 101/300/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 2737500 ريال بابت هزينه دادرسی و 120000 ريال هزينه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تأخیر در تاديه از تاريخ سررسید چک موصوف )80/12/20 هردو( 
تا تاريخ اجرای حکم در حق خوهان صادر و اعــالم می نمايد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:1011 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)296 کلمه، 3 کادر(
مزایده

1/211  اجرای احــکام شــعبه 10 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزايده ای در خصوص کالســه اجرايی 920014 له غالمرضا مالکی و علیه 
رضا منصوری با وکالت سید مجتبی موسوی مبنی بر مطالبه مبلغ 310/565/986 

ريال بابت اصل خواسته و هزينه های دادرسی و اجرايی و مبلغ 15/500/000 ريال 
حق االجــرای دولتی در روز پنج شــنبه تاريخ 96/2/28 ســاعت 9 الی 9/30 صبح 
در محل اين اجرا )ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- اجرای احکام شعبه 
10 حقوقی( جهت فروش اموال- مال توقیفی زير که توســط کارشــناس رســمی 
دادگســتری به مبلغ 140/000/000 ريال ارزيابی گرديــده و نظريه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گرديده برگــزار نمايد. لذا طالبین خريد مــی توانند 5 روز قبل 
از جلسه مزايده به نشانی جاده نجف آباد- بعد از ســه راه درچه- روبروی تقاطع 
4- انبار مالکی نزد حافظ امــوال ) خواهان آقای مالکی( از آن بازديد و با ســپردن 
10% قیمت پايه به حســاب سپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در 
جلسه مزايده شرکت نمايند. پیشــنهاد دهنده باالترين قیمت مزايده، برنده مزايده 
خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محکوم علیه می باشــد. لیست اموال-  مال 
مورد مزايده 1-  690 دســت لنت ترمز ســواری ســمند دارای مارک سون استار 
 بدون گارانتی. م الف: 1041 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

)207 کلمه، 2 کادر(
مزایده

1/212  اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزايده ای در خصوص کالســه اجرايی 960350 له بتول جعفــری دلیگانی و علیه 
حسین جعفری مبنی بر مطالبه مبلغ 115/581/979 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
5/779/098 ريال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاريخ 96/2/28 ساعت 9 صبح 
در محل اين اجرا )ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه زيرين- اجرای 
احکام حقوقی( جهت فروش اموال- مال توقیفی زير که توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 35/000/000 ريال ارزيابی گرديده و نظريــه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گرديده برگزار نمايد. لــذا طالبین خريد می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزايده به نشانی پارکینگ هادی واقع در خیابان امام خمینی- خیابان زرين 
مراجعه و از آن بازديد و با سپردن 10% قیمت پايه به حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 در جلسه مزايده شرکت نمايند. پیشنهاد دهنده باالترين 
قیمت مزايده، برنده مزايــده خواهد بود. هزينه های اجرايــی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. لیست اموال- مال مورد مزايده: يک دستگاه سواری پژو 405 به شماره 
انتظامی 195و92 ايران13 به رنگ سبز زيتونی مدل 1378 در پارکینگ هادی خیابان 
امام خمینی – خ زرين که نظريه به شرح زير است. 1- خودروی فوق الذکر نزديک 
به مدت 9 ماه در پارکینگ متوقف است. يک حلقه الستیک جلوی راست آن خوابیده و 
بقیه مستهلک شده- فاقد باطری و بیمه نامه است. دارای سابقه تخلف به مبلغ نزديک 
700/000 تومان و هزينه کرايه پارکینگ در اين مدت می باشد. 2- باتوجه به شرايط 
خودرو و مدل خودرو و هزينه های بیمه نامه – باطری – کرايه پارکینگ و تخلفات در 
حال حاضر قیمت پايه مزايده به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان 3/500/000 
تومان ارزيابی می گردد. م الف: 1072 اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)287 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/239 شماره صادره : 1396/43/355789- 1396/1/29 نظر با اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب مغازه پالک شماره 45/434 مجزی شده از 136/1 فرعی از اصلی 
مذکور در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی رحمانی پور فرزند جعفــر در جريان ثبت 
اســت و عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اينک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 96/02/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کلیه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضــات مالکین يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظیم صــورت مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته 
 خواهد شد. م الف: 2430 حیدری رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

)156 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

1/244 آقای عباس اســد  فرزند ماشــااهلل به استناد يک برگ استشــهاد محلي که 

هويت و امضائ شهود رســما" گواهي شده مدعي است که ســند مالکیت تمامت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ  يک باب خانه در میمه شــماره 1862فرعی از 1 اصلی  
واقع در میمه جزءبخش ثبتی میمه کــه در صفحه61دفتر 5 امــالک ذيل ثبت 866 
به نام عباس اســد ثبت و صادر و تسلیم گرديده و ســابقه تامین و بازداشت ندارد 
ودر قید رهن و وثیقه نمیباشــد به علت جابجايی اثاثیه منزل مفقود گرديده اســت 
چون درخواست سند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره يک اصالحي ماده 
120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هرکس مدعــي انجام معامله 
)غیر از آنچه در اين آگهي ذکر شــده ( نســبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
 و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد

 يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف: 2691 ذکاوتمند رئیس ثبت اسناد و امالک میمه

)199 کلمه، 2 کادر(
آگهي فقدان سندمالكيت

1/245 خانم شهربانو خالقی  فرزند غالمحسین به استناد يک برگ استشهاد محلي 
که هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شــده مدعي است که سند مالکیت تمامت  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعی واقع در میمه دشت گراگاه 
پالک ثبتی 2487 فرعــی از 1 اصلی جزءبخش ثبتی میمه کــه در صفحه 492دفتر 
53 امالک ذيل ثبت 8071 به نام خانم شــهربانو خالقی صادر و تســلیم گرديده و 
ســابقه تامین و بازداشــت نیز ندارد به علت جابجايی اثاثیه منــزل مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره يک اصالحي 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله 
)غیر از آنچه در اين آگهي ذکر شــده ( نســبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
 اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در
ســند  المثنــي  نشــود  ارائــه   ســند  اصــل  اعتــراض  صــورت   
شــد.  خواهــد  تســلیم  متقاضــي  بــه  و  صــادر  مرقــوم   مالکیــت 
 م الــف: 2692 ذکاوتمنــد رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک میمــه

)198 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/249 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه  پالک شماره 31/9671 مجزی 
شده از پالک 31 اصلی در اجرای   موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد ابراهیم پريشانی فرزند رحیم در 
جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/02/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کلیــه مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکین يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.م الف: 2494  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)147 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/35 در خصــوص پرونــده کالســه 951558 خواهــان کمال حاجــی کريمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد عابدی – احمــد ترقیان )خوابجانی( 
تقديم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/8 ساعت 10 صبح تعیین گرديده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 2173 
شعبه ششم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)115 کلمه، 

يک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

2/153 در خصوص پرونده 951434 کالسه خواهان سید مرتضی بازيار قمبوانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای علی رضا علــی مردانی تقديم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز  چهارشــنبه مورخ 96/3/10 ساعت 8 صبح تعیین 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود.م الف: 2174 شعبه9  حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

1/174 کالســه پرونده: 95-566 شــماره دادنامه: 11-96/1/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر موسوی فرزند رضا 
به نشانی: اصفهان خ ملک شمالی ک 12 پ 8/1  خوانده: علی حاجی ابوالحسنی فرزند 
ابراهیم به نشانی: مجهول المکان. خواسته: تقاضای صدور دستور تخلیه فوری و 
الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه مقــوم 40/000/000 ريال و اجرت المثل ايام 
تصرف مقوم به 50/000/000 ريال و مطلق خســارات قانونی. گردشــکار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زيرمبادرت 
به به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست آقای اصغر 
موسوی فرزند رضا به طرفیت آقای علی حاجی ابوالحسنی فرزند ابراهیم به خواسته 
تقاضای صدوردستور تخلیه فوری به واسطه انقضای مهلت اجاره والزام خوانده 
به پرداخت اجور معوقه از مورخ 94/9/10 مقوم به 40/000/000 ريال و اجرت المثل 
ايام تصرف مقوم به 50/000/000 ريال و توقیف وجه الرهانه در ابتدا در خصوص 
خواسته به میزان 40/000/000 ريال بابت اجور معوقه با توجه به انصراف خواهان 
مطابق اليحه شماره 588 نسبت به اين خواسته به استناد بند ب ماده 107 قانون آيین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 
باشد ودر خصوص مابقی خواسته بدين شــرح که خواهان اظهار می دارد مطابق 
اجاره نامه شماره 112281 منزل مسکونی خويش را از تاريخ 93/9/10 تا 94/9/10 
اجاره دادم که پس از پايان اجاره نامه خوانده از تخلیه مورد اجاره امتناع ورزيد و تا 
تاريخ 95/5/26 منزل را تخلیه ننمود لذا مطابق بند 14-6 قرارداد تقاضای محکومیت 
خوانده به پرداخت اجرت المثل به میزان 50/000/000 ريــال از تاريخ 94/9/10 تا 
95/5/26 را دارم. شــورا با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی، مالحظه کپی مصدق اجاره نامه شماره 112281 و بند 14 ماده 6 قرارداد، 
و نظر به عدم حضــور خوانده علیرغم ابــالغ در آگهی و مصون ماندن خواســته 
 از هرگونه دفاع و تعرض، لذا شــورا دعوی مطروحه را وارد دانســته و به استناد 
مواد 198، 519 قانون آئین دادرســی مدنی و 494 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته 3/115/000 ريال 
هزينه دادرسی مبلغ 240/000 ريال بابت نشر آگهی و محاسبه خسارت تاخیر تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست 95/6/4 لغايت اجرای حکم که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صــادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس 
 از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شــورا و ظرف 20 روز پس از نقض
  مهلــت واخواهــی قابــل تجديدنظــر در دادگاه هــای عمومی حقوقــی اصفهان
  می باشد. م الف: 984 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره سه( )471 کلمه، 5 کادر(

مفاد آراء)نوبت دوم(
آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک 

خوروبيابانک
1/27 برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت  لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي میشود  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند  میتوانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره  139560302029000169مورخ 95/11/30  هیات، آقاي حسین 
سلمان فرزند عبدالحسین به شماره شناســنامه 1240005271 صادره از حوزه 
سه نائین به شماره ملي 1240005271در شش دانگ زمین محصور با بناي احداثي  
به مساحت 132/10 متر مربع مفروز و مجزي شــده از قسمتي از پالک  5  اصلي 
واقع در شهر خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خريداري عادي مع الواسطه ازمالک 

رسمي آقاي محمد امیني فرزند يحیي
2- راي شــماره  139560302029000170 مــورخ 95/11/30  هیات، خانم نیره 
رحماني  فرزند  حســنقلي به شماره شناســنامه 145 صادره از حوزه 3نايین به 
شماره ملي 5409979265 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 202/80 مترمربع 
مفروز ومجزا شــده از  قسمتي از پالک 5 اصلي واقع در شــهرخور بخش 5  ثبت 

خوروبیابانک  خريداري
 عادي مع الواسطه ازمالک رسمي آقاي محمد امیني فرزند يحیي

3- راي شماره  139560302029000171  مورخ 95/11/30  هیات، موقوفه حاج 
حسین رشیدي به تولیت آقاي محمدرشــیدي به شماره شناسنامه 94 صادره از 
حوزه سه نايین به شماره ملي 5409714555 ششدانگ يکباب مغازه به  مساحت 
29/36 متر مربع مفروز و مجزي شده از قسمتي از پالک يک اصلي واقع در شهر 
خور بخش 5 حوزه ثبت خوروبیابانک خريداري عادي مع الواسطه ازمالک رسمي 

آقاي علي اکبر افسر يغمايي فرزندعلي اصغر 
4- راي شماره  139560302029000172  مورخ 95/11/30  هیات، آقاي عطااله 
ايرجي فرزند حسن به شماره شناســنامه 95 صادره از خوروبیابانک  به شماره 
ملي5409728416 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 379/32  متر مربع مفروز 
و مجزي شده از قسمتي از پالک شــماره يک اصلي واقع شهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک خريداري عادي مع الواسطه ازمالک رســمي آقاي علي اکبر افسر 

يغمايي فرزندعلي اصغر
5- راي شماره  139560302029000173  مورخ 95/11/30  هیات، آقاي مجتبي 
هنري فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 133  صادره از حوزه ســه نائین به 
شماره ملي 5409731808 ششــدانگ يک قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت 
429 مترمربع  مفروز و مجزي شده از قسمتي از پالک 3631 اصلي واقع در شهر 
خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک خريداري عادي مع الواسطه ازمالک رسمي آقاي 

ابوالحسن يغمائي فرزند عبدالکريم
6- راي شماره  139560302029000174  مورخ 95/11/30  هیات، خانم سکینه 
پارساء  فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 51 صادره خوروبیابانک به شماره 
ملي 5409702034 مالک  سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت شش 
دانگ 417 متر مربعمفروز و مجزي شــده از قسمتي از پالک شماره 3631 اصلي 
واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خريداري عادي مع الواسطه ازمالک 

رسمي آقايابوالحسن يغمائي فرزند عبدالکريم

7- راي شماره  139560302029000175مورخ 95/11/30  هیات، آقاي ابراهیم 
هنري فرزند علي اصغر به شــماره شناســنامه 25  صادره از خوروبیابانک  به 
شماره ملي 5409696263مالک  ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يکباب خانه به 
مساحت شش دانگ 417 متر مربع مفروز و مجزي شده از قسمتي از پالک شماره 
3631 اصلي واقع  در شــهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خريداري عادي مع 

الواسطه ازمالک رسمي آقايابوالحسن يغمائي فرزند
 عبدالکريم

8- راي شماره  139560302029000176  مورخ 95/11/30  هیات، آقاي اسماعیل 
اشرف فرزند  حسن آقا  به شماره شناســنامه 9850 صادره از خوروبیابانک  به 
شماره ملي 5409678265  ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 253/50 متر مربع 
قسمتي از پالک شماره 3438 اصلي واقع درقادرآباد چاهملک بخش 6 حوزه ثبت 
خوروبیابانک  خريداري عادي مع الواسطه ازمالک رسمي آقاي عباسقلي گرجي 

فرزند غالمرضا
9- راي شماره  139560302029000177 مورخ 95/11/30  هیات، خانم خديجه 
امراللهي فرزند اسمعیل به شماره شناســنامه 111 صادره از حوزه سه نائین به 
شــماره ملي 5409962567  مالک ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 289/92  
متر مربع قســمتي از پالک شــماره 495 اصلي واقع در شــهر خور بخش 5 ثبت 

خوروبیابانک خريداري 
عادي مع الواسطه ازمالک رسمي آقاي يحیي امیني فرزند حسین

10- راي شــماره  139560302029000178 مورخ 95/11/30  هیات، آقاي علي 
صفار فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 17 صادره از حوزه سه نائین به 
شماره ملي 5409954238  مالک ششدانگ يک باب خانه به مساحت 485/55 متر 
مربع پالک شماره 76 اصلي واقع در شهر فرخي بخش 6 حوزه ثبت خوروبیابانک 

خريداري عادي 
مع الواسطه ازمالک رسمي آقاي سیدمحمدسیدي فرزند سیدحیدر

تاريخ انتشار نوبت اول :   19 / 1396/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :   03 / 1396/02

م الف: 405 محمد علي بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک
تحدید حدود اختصاصی

1/31 شــماره: 1396/14/351345-1/17 /96  چون تحديد حدود ششــدانگ دو 
باب بنای تحتانی و فوقانی تحت پالک 5/755 واقع در بخش 4  ثبت خوانســار که 
طبق پرونده ثبتی به نام بهراد دهاقیــن در جريان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اينک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
1396/02/28 راس ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين  آگهی به کلیه مالکین و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی مبادرت نمايد 
و در غیر اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نمايد و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد. 
م الف:10 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، 2 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
1/154 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ ساختمان پالک شماره 3355 فرعی از 
25/656 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق رای قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام احمد محمدی مورنانی فرزند عباس مفروز و 
در جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اينک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 

پالک مرقوم در روز يکشنبه مورخ 96/02/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کلیــه مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکین 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد.م الف: 2698  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

1/156 شــماره صادره: 1396/43/357293 نظر به اينکه سند مالکیت 0/65 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره: 84 فرعی از 4 اصلی  واقع در بخش 14 
اصفهان ذيل ثبت 30025 در صفحه 521 دفتر امالک جلد 275  به نام حسن دهقانی 
ناژوانی تحت شماره چاپی مسلسل 832549 صادر و تسلیم گرديده است و مالک 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن 
ذيل شماره: 33563 مورخ 1394/12/8 به گواهی دفترخانه 8 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت يا ســند معامله به اين اداره تسلیم و رســید اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 2741 حیدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )224 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/176 کالسه پرونده: 954/95 شماره دادنامه:1082-95/11/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محســن نورمحمدی ساکی به 
نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت جنب دادگســتری ابتدای کوچه شهید صادقی 
خوانده: محمدرضا مقتدری به نشانی مجهول المکان شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا حل اختالف در خصوص دعوی آقای 
محســن نورمحمدی به طرفیت آقای محمدرضا مقتدری به خواسته مطالبه مبلغ 
9/166/971 ريال وجه قسمتی از چک به شماره 892948 – 87/10/5  به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقديمی،تصوير 
مصدق چک و گواهی عدم پراخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  و اينکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه اليحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آيین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت 9/166/975 ريال بابت اصل خواســته و 
800/000 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و 
خســارت تاخیر در تاديه از تاريخ سررســید چک موصوف )87/10/5(  تا تاريخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و پس از اتمام مهلت 
وخواهی ظرف بیست روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف:987 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970353202004 دادنامــه:  شــماره   1 /172

9409980359501893 شماره بايگانی شعبه: 951248 شاکی: خانم زيبا جاللی 
فرادنبه فرزند محمدعلی به نشانی: اصفهان- اصفهان خ رباط خ فائز ک مطهری بن 
ياس پ 14 متهم: آقای حامد عظیمی به نشانی مجهول المکان. اتهام: کالهبرداری. 
گردشکار: دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص کیفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه آقای حامد عظیمی دائر بر کالهبرداری به 
مبلغ بیست و نه میلیون و نهصد و سه هزار و چهارصد و چهار ريال از شاکی خانم 
زيبا جاللی فرادنبه فرزند محمدعلی در مورخ 94/9/13 در شهر اصفهان اين دادگاه 
باتوجه به تحقیقات معموله و با در نظر گرفتن اظهارات شاکی در شکوائیه تقديمی 
و جلسه دادگاه در جهت بیان کیفیت و نحوه وقوع بزه و مضافًا استعالم صورت 
گرفته از بانک رفاه کارگران و بانک پارسیان و بررسی صورتجلسات بانکی شاکی 
و متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده که فی المجموع بیانگر اقدام متهم 
در اخذ کارت عابربانک شاکی و برداشت مبلغ مذکور از حساب بانکی شاکی به نحو 
غیرقانونی و نامشروع می باشد و اينکه نامبرده علیرغم ابالغ قانونی و احضار از 
طريق نشر آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و اليحه دفاعیه 
ای نیز ارائه ننموده است و با احراز و انطباق بزه انتسابی دائر بر اخذ مال به نحو 
نامشروع و مستنداً به ماده دو قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل يک سال حبس تعزيری و رد مبلغ 
بیست و نه میلیون و نهصد و سه هزار و چهارصد و چهار ريال در حق شاکی زيبا 
جاللی فرادنبه صادر و اعالم می دارد رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و مجدداً ظــرف مهلت 20 روز قابل 
تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 962  
 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزايی سابق( مجتمع شهید بهشتی

 )333کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354801829 دادنامــه:  شــماره   1 /168
9309983761100597 شــماره بايگانی شــعبه: 940899 واخــواه: آقای رضا 
مرادی فرزند توکل به نشانی مجهول المکان. واخوانده: شرکت سهامی بیمه ايران 
مرکز شاهین شهر به نشــانی اصفهان خ چهارباغ نبش خ آمادگاه دايره حقوقی. 
اتهام: شروع به کالهبرداری. گردشکار: دادگاه با مالحظه محتويات پرونده، ختم 
دادرسی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: درخصوص واخواهی آقای 
رضا مرادی مطلق فرزند توکل نسبت به دادنامه شماره 9409970354801295 
مورخ 1394/10/1 صداری اين شعبه متضمن محکومیت واخواه به تحمل شش ماه 
حبس تعزيری به اتهام شروع به کالهبرداری از شرکت بیمه ايران با اين توضیح 
که نامبرده در اثر تصادف مصدوم شــده لکن بعد از مراجعه به پزشکی قانونی، 
برای انجام آزمايش از پای خود شخص ديگری را به آزمايشگاه معرفی می نمايد، 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينکه مشارالیه در دفاعیات خود دلیل 
موجهی که موجب نقض دادنامه مزبور باشــد ارائه ننموده و اعتراض مؤثری به 
عمل نیاورده است و اينکه شباهت ظاهری وی باشخص مراجعه کننده به پزشکی 
قانونی )حسب صفحات 10، 19 و 22 پرونده( محرز است و نیز اينکه دستخط متهم 
در صفحه 32 پرونده نیز کاماًل با دســتخط وی در صورتجلســه دادرسی مورخ 
1395/11/6 شباهت دارد و نیز اينکه متهم ادعای مفقود شدن مدارک شناسايی خود 
را نموده لکن دلیلی برای آن ارائه ننموده است و ثبت نام وی جهت استخدام با اعالم 
مفقودی مدارک صرفًا برای فرار از مجازات صورت پذيرفته است، دادگاه ضمن رد 
واخواهی مستنداً به ماده 407 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه 
معترض عنه را عیناً تائید می نمايد. رای صادره ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 950 شعبه 
 122 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )122 جزايی ســابق( مجتمع شهید بهشتی 

)307 کلمه، 3 کادر(
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يادداشت
 داشتن بصیرت، باعث حضور گسترده در انتخابات می شود

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه نجف آباد با اشــاره به داشتن بصیرت برای حضور 
گسترده در انتخابات گفت:  برای آنکه بتوانیم با قدرت وارد صحنه انتخابات شویم، 

باید بتوانیم مفاهیم را با مصادیق تطبیق دهیم.

عکس روز

يادداشت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان، با اشاره به اینکه با پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان همه با هم در مقابل 
انقالب ایستادند گفت: امام خمینی )ره( در دوم اردیبشــهت سال ۱۳۵۸ در حالی که نظام مقدس جمهوری اسالمی 
روزهای اولیه خود را آغاز کرده بود، برای محافظت از نهال انقالب اسالمی، دستور تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را صادر کرد. سرهنگ دوم پاسدار هوشــنگ نوابی افزود:  نهاد سپاه پاسداران در صحنه های مختلف 
انقالب و در همه جبهه ها از جمله جبهه نظامی، جبهه منافقین، جبهه فرهنگی و جبهه اقتصادی همراه و یار انقالب 

بوده و توانسته است با حضور خود دشمن را ناامید کند.
وی خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ستون های استوار 
و مقاوم انقالب اسالمی اســت که از میان مردم جوشــیده و توانسته با 
بهره گیری از نیروی باالی فداکاری و ایثار، رسالت خود را به بهترین نحو 
ممکن در عرصه های مختلف به سرانجام برساند. سرهنگ دوم پاسدار 
نوابی با اشــاره به ســخنان امام خمینی)ره( افزود: امام راحل)ره( طی 
سخنان خود در مورد سپاه فرمودند: »من از سپاه راضی هستم و به هیچ 
وجه نظرم بر نمی گردد.« وی اذعان داشــت: آیت ا... خامنه ای )مدظله 
العالی( نیز در خصوص نهاد مردمی سپاه فرمودند: »سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی به فضل الهی یک هدیه الهی به ملت ایران است.«

مدیر طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، در جمع مردم آران و بیدگل گفت: 
تنها 2/۵ درصد آب کره زمین شیرین است که از این مقدار، 
۱/7درصد، آب یخچال ها در قطبین به صورت جامد و فقط 

0/7درصد به عنوان آب تجدیدپذیر است.
محمد آزاد میزان نزوالت آسمانی را در دنیا 7۴0 میلی متر 
عنوان کرد و افزود: این میزان در کشــور ما 2۴0 میلی متر 
و در اســتان اصفهان کمتــر از ۱20 میلی متر اســت که 
 این میــزان، ۵0 درصد کمتر از میزان بارندگی در کشــور 

است.
مشاور وزیر نیرو در طرح تعادل بخشــی منابع آب استان 
اصفهــان اظهار داشــت: اســتان اصفهان در یــک دوره 
خشکسالی ۱0 ساله قرار گرفته و این روند همچنان ادامه 
دارد، بــه همین دلیل بایــد توجه خاصی بــه منابع آب و 

بهره برداری از آن صورت گیرد.
وی به کاهش ســاالنه نیم متــر مکعبی ســطح آب های 
زیرزمینی در منطقه کاشــان و آران و بیدگل اشاره کرد و 
افزود: با توجه به اینکه این منطقه در فصل مشترک منابع 
آب دشت کویر و در مجاورت نمک های کویری است، پمپاژ 
آب در این دشت سبب پیشروی آب های شور کویر به سمت 

الیه های آب شیرین شده است.
مدیر طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان افزود: ای ســی آب آران و بیدگل 
در طول چند ســال گذشــته از دو هزار به پنج تا شــش 

 هزار میکرومــوس افزایش یافته که ایــن وضعیت بحرانی 
 اســت و ســبب نابــودی کشــاورزی در ایــن منطقــه 

می شود.
محمــد آزاد، یکی از آفت هــای کاهش ســطح آب های 
زیرزمینی را فرونشســت زمین خواند و گفت: در شــرق 
شهرســتان آران و بیدگل حفره هایی به دلیل فرونشست 
ســطح زمیــن ایجاد شــده و بــا پیــش بینی ســازمان 
زمین شناســی، بر اثر افت ســطح آب های زیرزمینی، این 

منطقه حدود ۳۵ سانتی متر نشست خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ســازمان ملل، مناطقی را که بیش از 
۴0درصد از منابع تجدید پذیر اســتفاده می کنند، مناطق 
درحال بحران معرفی کرده اســت، تصریح کرد: در حوزه 
زاینده رود با یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب، باید 
حداکثر ۸00 میلیون متر مکعب استفاده شود؛ در حالی که 

این میزان ۱00در صد است.
مدیر طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیر زمینی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: از مجموع 60۹ دشت 
کشور، بیش از ۳00 دشت از جمله دشت آران و بیدگل، در 

وضعیت بحرانی قرار دارد.
آزاد، در تشریح راهکارهای حل این بحران، انسداد چاه های 
غیر مجاز و نصب کنتور هوشــمند چاه هــا را از جمله این 
راهکارها دانست و گفت: در اســتان اصفهان ۵7 هزار چاه 
عمیق و نیمــه عمیق وجود دارد که ۱۵هــزار حلقه از این 

چاه ها غیر مجاز است.

خطر در کمین دشت آران و بیدگل؛

موقعیت بحرانی

ای سی آب آران 
و بیدگل در 
طول چند سال 
گذشته از دو هزار 
به پنج تا شش 
هزار میکروموس 
افزايش يافته 
که اين وضعیت 
 بحرانی 
است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان:

سپاه از ستون های استوار و مقاوم انقالب اسالمی است

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: مردم مالک های 
زیــادی را بــرای انتخــاب افــراد در نظر می گیرنــد؛ اما 
مهم ترین معیار برای سنجش صالحیت افراد از نظر مردم، 
والیت مداری اســت؛ زیرا مردم با کسانی که با والیت زاویه 

دارند سازش نمی کنند.
 ســمیه محمودی بیان کرد: انتخابات شورای شهر اهمیت 
زیادی دارد چون نماینــدگان مردم در پارلمان شــهری 
مدیریت شهر وظایف یکسانی دارند و مهم ترین نقش آنها 

خدمت رسانی به مردم است.
وی اظهار کرد: مردم توقعات زیادی از اعضای شورای شهر 
داشته و انتظار دارند این افراد همه تالش خود را برای حل 

مشکالتشان انجام دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
آنچه در انتخابات بیش از هر چیــزی اهمیت دارد، حضور 
پرشور مردم است تا افراد کاردان را انتخاب و مدیریت امور 

را به آنان واگذار کنند.
محمودی ادامه داد: بنده از هیچ کاندیدا یا ائتالفی حمایت 
نمی کنم؛ اما انتظار می رود که افراد الیق و کاردان انتخاب 
شوند تا با تعامل خوب با سایر ادارات و مسئوالن، خدمات 

خوبی را هم ارائه دهند.
وی گفت: انتخابات شورای شــهر نباید سیاسی شود؛ زیرا 
در گروه های سیاسی مختلف، افراد کاردان و الیقی هستند 
که می توانند خدمــات خوبی به مردم ارائــه دهند؛ مردم 
هم با درک باالیی که دارند بــه برنامه و توانمندی آنها رای 

می دهند، نه به اشخاص و جناح ها.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: در انتخابات ریاســت جمهوری، جنبه های سیاســی 
 بسیار بیشتر است و افراد و احزاب نیز در آن فعالیت بیشتری 

دارند.
محمودی اظهار کرد: نامزدهای انتخاباتی در هر دو انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز باید 
فارغ از تخریب دیگر رقیبان انتخاباتی خود فعالیت کنند و 
اجازه دهند مردم در فضایی آرام و بــا رعایت همه جوانب 

تصمیم گیری و انتخاب کنند.
 وی بیــان کرد: در زمــان انتخابــات ریاســت جمهوری 
نیز ممکن اســت افرادی برای ســخنرانی در شهرســتان 
دعوت شوند؛ اما الزم است کســانی که از این افراد دعوت 
می کنند، دقت کنند که سخنرانان از کسانی نباشند که با 
نظام و والیت زاویه دارند؛ زیرا نظام اسالمی و والیت فقیه، 
 خط قرمز همه مردم در دو شهرســتان شــهرضا و دهاقان 

است.
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: مــردم 
شهرستان های شهرضا و دهاقان که در طول تاریخ انقالب 
اســالمی، والیت مداری و التزام عملی خود را به این اصل 
بسیار مهم نشان داده اند، مالک های زیادی را برای انتخاب 
افراد در نظر می گیرند؛ اما مهم ترین معیار برای ســنجش 
صالحیت افراد از نظر مردم والیت مداری است؛ زیرا مردم با 

کسانی که با والیت زاویه دارند سازش نمی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

والیت فقیه؛ خط قرمز همه مردم

مردم مالک های 
زيادی را برای 
انتخاب افراد در 
نظر می گیرند؛ اما 
مهم ترين معیار 
برای سنجش 
صالحیت افراد 
از نظر مردم، 
واليت مداری 
است

رییس هواشناسی گلپایگان از بارش ۵۴/۵میلی متری باران در فروردین 
ماه سال جاری خبر داد. سید مهدی حسینی اظهار کرد: میزان بارش ها 
در فروردین ماه سال جاری در شهرســتان ۵۴/۵میلی متر بوده است، 
همچنین از ابتدای ســال زراعی امسال تاکنون ۳06/2میلی متر بارش 
داشته ایم که این مقدار نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته حدود 

۴۸درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه همچنان کمبود آب داریم، ادامه داد: میزان بارش در 
دی ماه سال گذشته ۹7/۹میلی متر بود که این مقدار بارش در سال های 

گذشته بی سابقه بوده است.
رییس هواشناســی گلپایگان گفت: گلپایگان از لحاظ بارش در سطح 
اســتان رتبه چهارم را داراست و شهرســتان هایی همچون خوانسار و 

فریدون شهر نسبت به این شهرستان بارش های بیشتری دارند.

مدیراداره امور منابع آب اردستان  افزود: سامانه یکپارچه حفاظت  منابع آب 
در اردستان، جهت سهولت رسیدگی به امور مردم و اجرای هرچه دقیق تر 

برنامه های مرتبط با منابع آب راه اندازی شده است.
محمدرضا سلیمی هدف از راه اندازی این ســامانه را مدیریت منابع آب 
سطحی و زیرزمینی شهرســتان، ذکر و تصریح کرد: در این سامانه تمام 
فعالیت های مربوط به حفاظت و بهره برداری منابع آب شهرستان پیگیری 
می شود. وی حل مشکل های مربوط به احیا و تعادل بخشی منابع آب های 
زیرزمینی و کاهش مراجعه مردم را از هدف های راه اندازی این سیستم اعالم 
کرد و افزود: با راه اندازی این سیستم از اعمال سلیقه های مختلف در امور 
اداری پیشگیری خواهد کرد. مدیراداره امور منابع آب اردستان، همچنین 
از عزم جدی و الزام افراد به نصب کنتورهای هوشمند در این شهرستان خبر 
داد و افزود: در راستای تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای 

ایجاد تعادل بین منابع و مصرف آب، این طرح اجرا شده است.

گلپایگان کمبود آب 
دارد

کنتورهای هوشمند در 
اردستان باید نصب شود

سرپرست فرمانداری شهرســتان خمینی  شــهر گفت: از مجموع 26۴ داوطلب پنجمین دوره شورای اسالمی این 
شهرستان، تنها 6۱ نفر در هیئت نظارت یا هیئت اجرایی انتخابات رد صالحیت شدند.
مجتبی راعی اظهارکرد: 20 نفر قبل از آغاز فرآیند بررسی، انصراف خود را اعالم کردند.

وی با بیان اینکه افراد رد صالحیت شده می  توانند طبق قانون، اعتراض خود را به مراجع قانونی اعالم کنند، گفت: آمار 
نهایی داوطلبان بعد از بررسی موارد اعتراضی و تغییرات تکمیلی به اطالع مردم خواهد رسید.

انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شــهر و روستا، همزمان با انتخابات دوازدهمین 
 دوره ریاســت جمهوری ایــران، در 2۹ اردیبهشــت امســال برگــزار 

می شود.
 خمینی شــهر در ۱2 کیلومتری شــمال غربــی اصفهان واقع شــده 
است و بیش از ۳۱۹ هزار نفر جمعیت دارد؛ بر این اساس اعضای شوراها 
در این دوره از انتخابات در شــهر درچــه از 7 عضو به ۵ نفر، در شــهر 
خمینی شــهر از ۱۳ عضو به ۹ نفر کاهش دارد و در شــهرهای کوشک، 
اصغرآباد ۵ عضو باید انتخاب شوند، در روستای قلعه امیریه از ۳ عضو به ۵ 
 نفر افزایش دارد و روستای تیرانچی همچون دوره گذشته بر ۵ عضو باقی 

است.

سرپرست فرمانداری شهرستان خمینی  شهر خبر داد:

 تایید صالحیت بیش از 200 نامزد انتخابات  شوراها 

عکس خبر

شهرها و روستاهای شهرســتان فالورجان در چند روز گذشته 
تبدیل به کارگاه های عمرانی شده و بسیاری از اقدامات با سرعت 

بسیار باالیی درحال انجام است.
در این بین شهرهای بهاران و پیربکران از بخش پیربکران، کمی 
بیشتر از سایر شهرها به زیبا ســازی برخی از معابر پر رفت و آمد 
خود اقدام کرده اند؛ به طوری که اطراف میــدان بقیه ا... بهاران 
درحال زیباســازی و جدول گذاری اســت؛ مســیری که شاید 
بتوان ادعا کرد پر ترددترین منطقه شهرستان البته بعد از اتوبان 

ذوب آهن است.
اینکه شوراهای اســالمی شهرها و روســتاها به مسئله عمرانی 
بپردازند، در جای خودبسیار پسندیده بوده و به طور قطع رضایت 
عمومی را به همراه خواهد داشت که موجب می شود مردم به رایی 
که به شوراها داده اند دلگرم شوند و در دوره های بعدی نیز بهتر 

اعتماد کرده و پای صندوق های رای حضور یابند.
اما گاهی اوقات اقدامات عجوالنه موجب شــده است تا بسیاری 
از موارد در بازســازی و زیباسازی شــهرها در نظرگرفته نشود و 

فعالیت های عمرانی به سرعت پیش روند.
در همین زمینه یکی از فعالیت های شهرداری پیربکران، تعریض 
خیابان های شهر بوده که البته با توجه به رشد جمعیت و استفاده 
از وسایل نقلیه، مسئله بجایی بوده است؛ ولی باتوجه به تعجیلی 
که در اتمام این طرح های عمرانی صورت می گیرد بیش از آنکه 

اقدامی سودمند انجام شود ضرر های فراوانی را به همراه دارد.
به طوری که در خیابانی که از میدان چهارده معصوم به سمت پل 
بابا محمود منتهی می شود، شهرداری با تعریض خیابان، دو اقدام 
اشتباه انجام داده که هرکدام می تواند در آینده آثار مخربی برای 

شهر پیربکران به همراه داشته باشد.
در همین راستا قاسم محمدی کارشناس ارشد جغرافیا و بخشدار 
سابق بخش پیربکران گفت: شهرداری با تعریض این خیابان، تنها 
آثار باقیمانده از طبیعت قدیم پیربکران که درختان کهنســال و 
زیبا بوده است را از بین برده؛ این خیابان آنقدر هم اهمیت نداشته 

است که این گونه به محیط زیست آسیب زده شود.
وی افزود: در همه جای دنیا بیشــتر مســئولین به فکر حفظ و 
حراست میراث فرهنگی و معنوی خود هستند. درخت های این 
خیابان زیبایی خاصی به شــهر داده بود؛ به طوری که هرکس به 
این خیابان پا می گذاشت، متوجه می شد این منطقه از بافت های 
اصلی پیربکران قدیم بوده و به نوعی می تــوان ادعا کرد که این 

درختان، سند گویای فرهنگ قدیم شهر بوده اند.
محمدی در تکمیل صحبت خود تاکید کرد: بهتر بود شهرداری 
قبل از انجام این فعالیت ابتدا با چند کارشناس عمرانی و محیط 
زیست، طرح را بررسی کند و شاید به جای تعریض خیابان بهتر 
بود با توجه به وجود یکی از شاخص ترین آثار تاریخی کشور در 
این خیابان، جاده را به حالت قدیمی و البته با شکل استاندارد و 
مدرن تبدیل می کرد که گردشگران خارجی وقتی در این مسیر 

قرار می گیرند از وجود آن لذت ببرند.
اما مســئله بعدی از بین بردن تنها کانال زه کشی بود که از کنار 
این خیابان عبــور می کرد که در همین راســتا داوود نصیر زاده 
کارشناس ارشد عمران و شهرسازی، طی گفت وگویی با این پایگاه 
خبری اظهار کرد: یکی از مسائلی که در قدیم به آن توجه خاصی 
می شد ایجاد زه کش ها و کانال های کوچک برای دفع آب های 
سطحی بوده است که به مزار کشاورزی منتهی می شد؛ ولی در 

معماری مدرن، این مسئله کمتر مد نظر قرار می گیرد.
حال به نظر می رسد بیش از آنکه تعرض و بازسازی این خیابان 
در شهر پیربکران موثر بوده باشــد، دو آسیب جدی به شهر وارد 
کرده است که یکی نابودی تنها آثار باقیمانده از پیربکران قدیم با 
از بین بردن درختان با قدمت های بیش از چند دهه بوده و دیگر 
پر کردن کانال زه کش کناری شهر که عالوه بر انتقال آب مادی 
کشاورزی به مزارع شمالی شهر، دفع آب های سطحی در مواقع 

بارندگی از آن صورت می گرفته است.
حال باید منتظر پاسخ مسئولین شــهر و شهرداری باشیم که آیا 
این تعریض در خیابان بابا محمود پیربکران ارزش این آسیب های 

جدی به شهر را داشته است یا خیر؟

اقدامات شهرداری پیربکران؛

فعالیت عمرانی یا فعالیت…؟

دوچرخه سوارنایینی به مناطق 
جنگی دفاع مقدس عزیمت کرد

با تشییع پرشور مردم کاشان صورت گرفت؛

بدرقه شهید مدافع حرم تا جوار یاران
شهید مدافع حرم علیرضا رحیمی، جان فدای دیگری از کربالی شام صبح پنج شنبه به کاشان بازگشت تا با استقبال مردم، با یاران شهیدش همجوار شود.
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گرد وغبار چهارمحال وبختیاری را فرا می گیرد
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال 
و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: گردوغبار در اغلب مناطق استان موجب 

کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
همزمان با آغاز هفته سالمت صورت گرفت؛

 نواخته شدن زنگ سالمت 
در مدارس چهارمحال و بختیاری

رییس اداره ســامت و تندرســتی آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری گفت: همزمان با آغاز هفته سامت، زنگ سامت در مدارس 

این استان نواخته شد.
 بهنام اســماعیلی اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته ســامت، زنگ 
ســامت در مدارس این استان نواخته شــد و این مراسم به صورت 
 نمادین  ســاعت 8 صبــح در مدرســه دخترانه صفرپور شــهرکرد

 برگزار شد.وی با بیان اینکه 10 درصد از دانش آموزان مدارس استان 
چهارمحال و بختیاری به عنوان سفیر سامت فعالیت می کنند ادامه 

داد: این تعداد شامل 16 هزار دانش آموز می شود.
رییس اداره ســامت و تندرســتی آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری افزود: برگزاری جشنواره غذای ســالم در مدارس استان و 
تجلیل از فعاالن و سفیران عرصه ســامت از دیگر برنامه های هفته 

سامت در مدارس استان است.

آماده سازی ایل راه ها و چشمه های 
مناطق عشایری در مسیر کوچ بهاره

ایل راه ها و چشمه های مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری در مسیر 
کوچ بهاره مرمت و احیا شدند.

مدیرکل امور عشایر استان گفت: برای رفاه عشایر کوچ رو، تا کنون ۷۵ 
چشمه و آبشخور دامی و منبع ذخیره آب، بهسازی واحداث شده است 

که سه هزارو۲۷6 خانوارازمزایای آن بهره مند شدند.
یحیی حسین پور همچنین از آماده سازی واحیای ایل راه های عشایری 
استان برای تردد و استقرارعشایر کوچ بهاره در مناطق ییاقی استان بر 

اساس تقویم زمانبندی خبرداد.
حسین پورگفت: عوامل انتظامی منطقه نیز طبق سنوات گذشته امنیت 
و صیانت این قشر مولد و آسیب پذیر در حین کوچ را برعهده گرفته 
است.وی گفت: کاالی اساسی، سوخت فسیلی و آرد خانه پزی مورد 

نیاز عشایر نیز به مقدار کافی ذخیره سازی شده است.
چهارمحال و بختیاری پس از فارس دومین اســتان کشور است که 

بیشترین جمعیت عشایر را با 1۲6هزار خانوار دارد.

35 درصد صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری توسط عشایر تولید می شود

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: فرش، گلیم، ورنی، 
چوغا، وریس و.. از جمله صنایع دستی تولیدی عشایر این استان است.

یحیی حسین پور با اشاره به اینکه استان با دارا بودن بیش از 1۲6 هزار 
نفر جمعیت عشایری، یک میلیون و ۷00 هزار رأس دام سبک را به خود 
اختصاص داده است، افزود:عشایر عمده ترین نقش را در تامین نقدینگی 

بازار مصرف استان بر عهده دارند.
حسین پور گفت:تولید صنایع دستی در عشایر بیشتر برای تثبیت شغل 
است.حسین پور گفت: حوادث و بایای طبیعی از جمله خشکسالی، 
هزینه های باالی تولید، تضمینی نشــدن خرید محصوالت تولیدی 
عشایر و پراکندگی عشایر از عمده ترین مسائل و مشکات عشایر استان 
محسوب می شود. وی ادامه داد: از دیگر اقدامات عشایر تولید صنایع 
دستی از جمله فرش، گلیم، ورنی، چوغا، وریس و.. بوده که 3۵ درصد 

سهم تولیدات صنایع دستی استان را به خود اختصاص داده اند.

 رد رشوه 10 میلیوني 
توسط ماموران پلیس کوهرنگ 

رییس بازرسي فرماندهي انتظامي استان چهارمحال وبختیاري از رد 
رشوه 10 میلیون ریالي پلیس شهرستان کوهرنگ خبر داد.

سرهنگ کاظم کلیایی اظهار کرد: در پي کشف مقدار زیادي کرفس 
قاچاق از یک دستگاه وانت نیسان توسط ماموران فرماندهي انتظامي 
بخش بازفت، شهرستان کوهرنگ متهم برای رهایي از چنگال قانون، 
مبلغ 10میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ماموران وظیفه شناس در کمال صحت عمل مبلغ 
پیشنهادي را صورت جلسه و ضمیمه پرونده کردند و متهم به منظور 

سیرمراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

 کشف 600 کیلوگرم ماهی 
منجمد فاسد

سرپرست شبکه دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری از کشف 
 600 کیلوگرم ماهــی منجمد فاســد در چهارمحــال و بختیاری

 خبر داد.به نقل از روابط عمومی  اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال 
و بختیاری، بیژن حسین پور اظهار کرد: 600 کیلوگرم محموله ماهی 
منجمد غیر بهداشتی در شهرستان  لردگان کشف و توسط ماموران 

این اداره نظارتی معدوم سازی شد.
وی با اشاره به اینکه ماموران این اداره نظارتی هنگام بازرسی و نظارت 
فرآورده های خام دامی به یک دســتگاه خــودروی حامل محموله 
خوراکی مشکوک شدند، تصریح کرد:  محموله این خودرو  در شرایط 
غیربهداشتی تولید و بسته بندی و دمای یخچال خودوری مذکور به 

طور کامل از انجماد خارج شده بود.
حسین پور خاطرنشان کرد: مردم هنگام خرید فرآورده های خام دامی 
به برچسب، تاریخ تولید و انقضای محصول دقت و از تهیه گوشت قرمز و 

سفید خارج از شبکه توزیع دامپزشکی خودداری کنند.

طرح بیمه تکمیلی رانندگان 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
طرح بیمه تکمیلی رانندگان استان خبر داد. 

سید عباس جزایری با اشــاره به مزایای بیمه تکمیلی، عنوان کرد: 
خدماتی مانند هزینه جراحی و بستری، نوار قلب، شیمی درمانی، هزینه 
دارو و ویزیت تا سقف مشخص، لیزیک چشم ، آندوسکوپی ، سونوگرافی، 
ماموگرافی، فیزیوتراپی، آزمایشات پاراکلینیکی شامل تست ورزش - 

بینایی سنجی - شنوایی سنجی، شکستگی شامل این بیمه می شود . 
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی هدف از اجــرای این طرح را 
حمایت از سامت رانندگان بیان کرد و افزود: شغل رانندگی از مشاغل 
پرخطراست که از بیماری های شایع در این قشر می توان به دیسک 

کمر، مشکات شنوایی و بینایی، فشارخون، دیابت و.. اشاره کرد . 
جزایری خاطرنشان کرد: فرهنگ بیمه تکمیلی در کشور به طور کامل 

نهادینه نشده و بیشتر رانندگان از مزایای بیمه اطاع کامل ندارند . 
وی گفت: رانندگانی که تمایل دارند در این طرح شرکت کنند، الزم 

است در اسرع وقت به پایانه بار، جنب میدان تره بار مراجعه کنند .

بیکاری، موضوعی است که این روزها در بیشتر محافل همه 
در مورد آن بحث می کنند. بیکاري یکي از آسیب هاي جدي 
اجتماعي است که نســل جوان را تهدید مي کند و مي تواند 
شرایط غیرقابل پیش بیني را براي جامعه  ایجاد کند و جوانان 
که آینده سازان کشور هستند را به درجات رفیع رسانده و یا 
آنها را در معضات و مشکات ســختی قرار دهد که نه تنها 
اثرات مثبتی در جامعه نداشته باشند بلکه مخرب هم باشند.

بیکاری اثرات فردی و اجتماعی زیادی روی شخص و خانواده 
و محیط برجای می گذارد و می تواند شــخص را گوشه گیر، 
ترســو، غیرفعال و حتی اشخاص را به نیســتی و نابودی و 

تباهی بکشاند.
مهم ترین عوارض بیکاری بی ارزشــی، فقر، سوق یافتن به 
سمت جرم و جنایت، اعتیاد به مواد و فرار از کشور می باشد.

بیکاری می تواند شخص را به سوی ارتکاب جرم سوق دهد و 
عاملی است که فرد برای تامین منافع خود و تامین زندگی، 

مرتکب کارهای خاف و ضداجتماعی شود. 
جوانی که در آرزوی کار اســت و کاری پیدا نمی کند خسته 
و ناامید می شود، اما از طرفی باید نیازهای مادی وی تامین 
شود و شخص راهی جز ارتکاب جرم ندارد و ناچار برای تامین 

نیازهای اساسی و اصلی خود، مرتکب جرم شود.
پیشــرفت یک جامعه مرهون زحمات و تاش های جوانانی 
است که وقت خود را صرف خدمت و پیشرفت علم و صنعت 

کشور می کنند، اما جوانان کشور ما نتوانسته اند هویت واقعی 
خویش را دریابند و به رســالتی که به دوش آنهاست جامع 

عمل بپوشند.
پوریا مشــرف یکی از جوانــان جویــای کار در چهارمحال 
و بختیــاری در گفت وگو با جهانبین نیــوز، ضمن گایه از 
مسئوالن استانی، گفت: مسئوالن باید بیش از اینها به فکر 

اشتغال جوانان باشند و مشکات آنها را مرتفع کنند.
مشرف تاکید کرد: بیکاری معضلی اســت که همه جوانان 

را درگیر کرده و به یک کابوس برای آنها تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بیکاری مســئله ازدواج جوانان را به تاخیر 
انداخته، گفت: به تاخیر افتــادن ازدواج در جامعه معضلی 

بزرگ است و آسیب های اجتماعی بسیاری را در پی دارد.
نبود تناسب بین رشته های دانشگاهی و بازار کار به 

افزایش آمار بیکاری دامن می زند
مشرف، نبود تناسب بازار کار با رشته های تحصیلی جوانان 
را از دیگر معضات دانســت و گفت: چرا یک جوان نباید با 
تخصص خود وارد عرصه کار شود، اگر ظرفیت ایجاد شغل 
متناسب وجود ندارد چرا همچنان دانشگاه ها رشته هایی که 
بازار کار برای شان نیست دانشجو می پذیرد؟ این یعنی ضعفی 
که در سیستم آموزشی وجود دارد و نشان از عدم هماهنگی 

بین دانشگاه و نیاز بازار کار دارد.
وی ادامه داد: اکثر جوانان تحصیلکرده به سمت شغل های 

کارگری روی می آورند. نمی خواهم بگویم کارگری بی ارزش 
است، اما استعدادهای جوانان نیز به هدر می رود.

مشــرف با تاکید بر نبود صنایع مادر در استان گفت: زمانی 
مســئوالن می توانند بگویند کار می کنند کــه ثمره آن در 
سفره های مردم باشــد وگرنه با وعده و وعید هیچ دردی از 

مردم درمان نمی شود.
ســید عباس جزایری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیــاری در گفت وگو با جهانبیــن نیوز، با 
بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲ هزار نفر از بیمه بیکاری 
استفاده می کنند، گفت: بسیاری از مشاغل در چهارمحال و 
بختیاری فصلی هستند؛ یعنی براســاس فصل ها آمار افراد 

بیکار تغییر می کند.
جزایری آمار بیکاری در فصل پاییز و زمستان در این استان 
را بیشتر عنوان کرد و گفت: در فصل بهار و تابستان با رونق 
گرفتن گردشگری و کشاورزی در استان آمار بیکاری کاهش 

می یابد.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشــان کرد: در ســال گذشته با مشــکات کارخانه 
شلمزار و برفاب، ۲00 نفر به بیکاران استان افزوده شد که در 
فروردین ماه ۵0 نفر مشغول به کار شده و آمار بیمه بیکاری 

ما به ۲ هزار و 140 نفر در استان رسید.
جزایری معیار بیکاری در استان را متفاوت اعام و اظهار کرد: 
به نظر من اگر شخصی ســه روز در هفته کارکند هم بیکار 
است، کارگری که حداقل حقوق اداره کار را دریافت کند را 

می توان گفت بیکار نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
افزایش جمعیــت فعال را عامل افزایش بیکاری دانســت و 
گفت: در سال گذشته 31 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده 

و ما تنها توانستیم برای  14 هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.
وی تاکیــد کرد: هیچگاه در یک ســال بــرای 30 هزار نفر 
نمی توان شــغل ایجاد کرد و به ازای هر شغل  حدود ۵00 
میلیون تومان سرمایه نیاز است و برای تحقق این کار نیاز به 

یک انقاب عظیم است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
رکود مسکن را از دیگر عوامل افزایش بیکاری دانست و گفت: 
با رکود در بازار مســکن و اتمام پروژه های مسکن مهر آمار 

بیکاران افزایش یافت.
وی با بیان اینکــه 40 درصد از بیــکاران جامعــه را افراد 
تحصیلکرده دانشگاهی شامل می شــوند گفت: افراد شاغل 
معموال با توجه به مهارت خود وارد بازار کار شده اگر کسی 
مهارت مورد نیاز را نداشــته باشــد نمی تواند در این عرصه 

بدرخشد.

 بیکاری ره آورد سوء مدیریت مدیران؛

چهارمحال و بختیاری همچنان رتبه دار بیکاری در کشور

جهانبین نیوز: تولید و اشتغال، دو کلیدواژه ای که چند سالی است رهبر معظم انقالب مکررا بر آن تاکید 
فراوان داشتند و این ناشی از دغدغه ای است که چه در سطح جامعه و چه در سطح مسئوالن کالن کشور 

به یک مسئله جدی تبدیل شده است.

با مسئوالن

تابناک : مدیرعامل شرکت گاز 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
یکهزار و ۷13 میلیارد ریال در 
بخش گازرسانی این استان در 
دولت یازدهم سرمایه گذاری 

شده است.
ســیامک حیدری میزان ســرمایه گــذاری در بخش 
گازرســانی این اســتان در دولت دهم را 9۷۷ میلیارد 
 ریال عنــوان و اظهار کــرد: در ابتدای دولــت یازدهم 
31 شهر و 3۵۷ روستا در استان گازرسانی شده بود که 
در حال حاضر ۷ شهر و 8۵ روستای دیگر نیز گازرسانی 

شده است.
به گفته وی، اجرای شــبکه گذاری گازرسانی در دولت 
 یازدهم 16 درصد نسبت به دولت دهم رشد داشته و به

 ۵ هزار و ۲41 کیلومتر ارتقا یافته است.
حیدری ادامه داد: در ابتــدای دولت یازدهم ۲3۵ هزار 
و ۷۲1 نفر در اســتان از گازطبیعی بهره مند بودند که 
 در طول فعالیت دولــت یازدهم با ۲4 درصد رشــد به

 ۲93 هزار و 308 نفر افزایش یافت.
مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیاری تعداد 
مشترکان صنعتی و کشاورزی گاز طبیعی در چهارمحال 
و بختیاری را در ابتدای دولت یازدهم 8۷4 مشــترک 
عنوان و تصریــح کرد: این رقم هم اینــک با ۲۷ درصد 
رشــد به یکهزار و 11۲ مشــترک صنعتی و کشاورزی 

ارتقا یافته است.
حیدری گفت: در ابتــدای دولت یازدهــم 88 درصد 
جمعیت چهارمحال و بختیاری از گازطبیعی بهره مند 
بودند که این رقم هم اینک به 94/8درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 13 هزار و 9۷9 مشترک 
جدید به مشترکان شبکه گاز استان افزوده شد، اظهار 
کرد: در سال گذشــته 181 کیلومتر شبکه گذاری گاز 
شامل 34 کیلومتر شــبکه گذاری در مناطق شهری و 
14۷ کیلومتر شبکه گذاری در مناطق روستایی استان 

انجام شد.
به گفته حیدری، در سال گذشته 4 هزار و 91۵ انشعاب 
گاز شامل یکهزار و 406 انشعاب شهری و 3 هزار و ۵09 

انشعاب روستایی در استان واگذار شد.
به گفته وی، هــم اینک حــدود 94/8 درصد جمعیت 
این استان شــامل 99 درصد جمعیت شــهری و 8۷ 
 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند

 هستند.

اخبار

ابراهیم کوچکی مدیرامورطیوروزنبورعسل جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون بیش از هزار و ۵00 نفر در چهار محال 
و بختیاری به حرفه زنبورداری مشغول هستند گفت : زنبورداران مهاجر 
ازخوزستان، فارس ،بوشهر،هرمزگان، اصفهان ، کهگیلویه و بویراحمد و 

یزد به این استان مهاجرت کرده اند.
کوچکی با اشاره به تولیدهزارو100 تنی عســل در سال گذشته افزود: 
۷۵ هزار کلنی زنبور عسل از مناطق گرمسیری استان های گرمسیرهم 
 اکنــون در مراتع،باغــات و طبیعــت چهارمحال و بختیاری مســتقر 

شده اند.
به گفته کوچکی، زنبورداری در چهارمحال و بختیاری، زمینه اشتغال 

مستقیم یک هزار و 411 بهره بردار را فراهم کرده است.
وی گفت: بر اساس تحقیقات علمی کارشناسان طرح، گرده افشانی زنبور 

عسل 30 تا 40درصد به افزایش تولید میوه کمک می کند.
عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری از بی نظیر ترین عسل های کشور 
است که به دلیل واقع شدن کندوها در مراتع و قسمت های کوهستانی از 

رطوبت بسیار کم ) 14درصد ( برخودار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری از رشــد 194 درصدی )3 برابری( ورود گردشگر خارجی به 

استان خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی افزود: در چهار سال گذشته ۵ هزار گردشگر به 
استان وارد شده ؛ این در حالی که پیش از آن تعداد گردشگران خارجی 

استان یک هزار و ۷00 نفر بود.
وی ادامه داد: بهبود مناسبات کشور در عرصه بین المللی سبب شد تا این 
تعداد گردشگران با اهداف اقتصادی و دیدن از مناظر طبیعی به استان 
سفر کنند.عسگری همچنین از رشــد 1۵ درصدی اقامت گردشگران 
داخلی در استان خبر داد و گفت: در سال 9۵ حدود 6۵0 هزار گردشگر 
داخلی در استان اقامت داشتند که در مقایسه با سال های پیش از آن رشد 

خوبی داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری افزود: در 4 سال گذشته تعداد خانه های مسافر و اقامتگاه های 

بوم گردی استان از 1۵ به 10۵ مکان افزایش یافته است.

 زنبورداران استان های 
گرمسیری درچهارمحال

رشد 3 برابری گردشگران  
خارجی در استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: پیش بینی ســال جاری در خصوص عملیات بهسازی 
معابر سطحی ۲۵0 تا 300 هزار متر مربع و سهمیه پیش بینی 
شده شش هزار تن برای 4۵ روســتای استان در نظر گرفته 

شده است.
ســهراب رییســی مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اسامی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از دو سال گذشته طرح 
توزیع قیر رایگان به منظور عمران و آبادانی روستاها در دولت 
یازدهم انجام شد، اظهار کرد: در سال 94 با سهمیه پنج هزار و 
91 تن در سطحی معادل ۲۷0 هزار متر مربع در 36 روستای 
استان، عملیات بهسازی معابر روستایی با مشارکت این نهاد 
و مردم انجام شد و در ســال گذشته نیز با سهمیه سه هزار و 
8۲۵ تن در ۲۲0 هزار متر مربع در 3۵ روستای دیگر بهسازی 

معابر روستایی صورت گرفت . 
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی چهارمحال و بختیاری 
افزود: پیش بینی ســال جاری در خصوص عملیات بهسازی 
معابر سطحی ۲۵0 تا 300 هزار متر مربع و سهمیه پیش بینی 
شده شش هزار تن برای 4۵ روستای استان انجام خواهد شد . 

رییســی گفت : تاکنون 36 روستای اســتان که در معرض 
حوادث قرار داشــتند تعیین تکلیف شدند که انتظار می رود 
طی یک ماه آتی با برگزاری جلسات مختلف، چهار روستای 
باقی مانده، تهیه طرح شــده و اعتبارات مناســب به منظور 

بهسازی تخصیص یابد . 
وی با اشاره به پرداخت تسهیات بازسازی مسکن روستایی 
تصریح کرد: در دولت یازدهم ۲۵ هزار و ۵۲۵ فقره تسهیات 
به ساختمان های آسیب دیده با اعتباری بیش از 4۷ میلیارد 
تومان پرداخت شده و همچنین در سال گذشته 6۷1 مورد 
تسهیات با اعتبار 1۲ میلیارد تومان به متقاضیان اعطا شد . 
رییسی ادامه داد: سهمیه پرداخت تسهیات برای سال جاری 
600 فقره در نظر گرفته شده اســت که پیش بینی می شود 

اشتغال یک هزار نفر فراهم شود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری:

معابر 45 روستا، بهسازی می شود

کیار بیــدار: منابع محلــي از بروز اختــاف و درگیري در 
روستاي شــمس آباد خبر مي دهند که متاسفانه تعدادي 

کشته و زخمي به جا گذاشته است.
از منابــع محلــي و اهالــی روســتای شــمس آبــاد 
خبــر مــي رســد اختــاف و بحــث دو چوپــان بــر 
ســر زمیــن و محــدوده چــراي گوســفندان باعــث 
 درگیــري مســلحانه و کشــته شــدن یکــي از آنــان

 شد.
 شــدت یافتن و تداوم درگیري در روســتاي شــمس آباد 
زخمي شدن ۲۷ نفر از اهالي این روستا را رقم زد که تداوم 
درگیري ها و وخامت اوضاع باعث شــد نیــروي انتظامي 

مداخله کرده و کنترل اوضاع را در دست گیرد.
افراد زخمي حاصل از این نزاع به ســرعت به بیمارســتان 
انتقال یافتنــد و نیروي انتظامي جهــت جلوگیري از بروز 
مجدد اختافات و شــروع درگیري ها در روستاي شمس 

آباد مستقر است.
روستاي شمس آباد در فاصله ۲0کیلومتري جنوب شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاري قرار دارد.

یک کشته و 27 زخمی در 
درگیري روستاي شمس آباد

شهرستان کوهرنگ میزبان اردوی کشوری جمعیت هال احمر 
کشور است. رییس جمعیت هال احمرشهرستان کوهرنگ 

ازمیزبانی جمعیت نجاتگران 1۲ استان کشور خبر داد. 
بیژن طاهری میرقائد افزود:اردوی کشــوری جمعیت هال 
احمرکشوربه مدت ســه هفته در شهرستان کوهرنگ برگزار 

خواهد شد. 
طاهری افزود: اردوی کشوری جمعیت هال احمر کشور با هدف 
تقدیر از نجاتگران این جمعیت که در ایام نوروزی در پایگاه های 
امدادی جمعیت هال احمر از جمله پایگاه های امداد و نجات 
جاده ای، امداد کوهســتان و پایگاه های امدادی سیار فعالیت 
داشــتند و به هموطنان خدمات ارائه دادند، برگزار می شود. 
وی گفت: هدف دیگر این طــرح معرفی جاذبه های طبیعی و 
گردشگری کوهرنگ به همه هموطنان کشور است که ان شاءا... 

سفیران خوبی برای معرفی شهرستان به کشور خواهند بود. 
رییس جمعیت هال احمر کوهرنــگ گفت: این نجاتگران از 
استان های ایام، خوزستان، بوشــهر، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، یزد، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، فارس، قم 

والبرز به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

کوهرنگ، میزبان اردوی 
کشوری  هالل احمر

 زمانی مسئوالن 
می توانند بگویند 

کار می کنند 
که ثمره آن در 

سفره های مردم 
باشد وگرنه با وعده 
و وعید هیچ دردی 

از مردم درمان 
نمی شود

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

سرمایه گذاری 1/7هزار میلیارد 
ریالی در بخش گازرسانی

رد صالحیت 94 
 داوطلب شوراها
 در چهارمحال

جعفر مردانی رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از مجموع چهار هزار و ۷08 داوطلب شوراهای اسامی شهر و روستا در چهارمحال و بختیاری 
صاحیت 94 نفر احراز نشده است.وی افزود: از تعداد داوطلبان احراز نشده ۲۷ نفر در حوزه شوراهای اسامی شهرها و 6۷ نفر مربوط به شوراهای اسامی روستاها 
هستند.مردانی گفت: 133 داوطلب انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا در چهارمحال و بختیاری نیز انصراف کتبی خود را اعام کرده  بودند. وی تاکید کرد: 
داوطلبانی که صاحیت آنها احراز نشده می توانند از سوم تا ششم اردیبهشت ماه به مدت چهار روز اعتراض خود را اعام کنند . رییس ستاد انتخابات استان گفت: 
داوطلبان احراز صاحیت نشده حوزه شهری می توانند اعتراض خود را به هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا استان و احراز صاحیت نشدگان 

حوزه روستایی نیز باید اعتراض خود را به هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا شهرستان ها اعام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموع داوطلبان برای رقابت در انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا استان چهار هزار و 481 نفر هستند.
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يادداشت
آخرین فرصت برای پرداخت جریمه مشموالن غایب

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: متقاضیان طرح جریمه مشموالن غایب 
که درخواست خود را تا سال ۹۵ ثبت کرده و موفق به پرداخت مبلغ جریمه نشده اند 

تا ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

اخبارکوتاه

اخبار کوتاه

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیســتی استان اصفهان 
گفت: تعداد کودکان کار در اصفهان زیاد نیست و بیشتر آنان 

غیربومی هستند.
مرضیه فرشــاد در گفت وگو با تسنیم، با اشــاره به اینکه در 
فصول بهار و تابستان شــاهد تعداد بیشتری از این کودکان 
در خیابان ها هســتیم، اظهار داشت: بیشــتر این کودکان 
از اتباع خارجــی بوده و تعدادی هم از اســتان های دیگر به 

اصفهان می آیند.
وی با بیان اینکه به این تعداد اندک کودکان کار در اصفهان 

هم باید بیشــتر توجه کرد تا شــاهد افزایش تعــداد آنان و 
گسترش آســیب های اجتماعی ناشــی از کار در خیابان ها 
نباشیم، افزود: جمع آوری و ســاماندهی کودکان خیابانی و 
انتقال آنان به مرکز ســاماندهی کودکان خیابانی، برعهده 

شهرداری است.
معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیســتی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: براســاس مصوبه شــورای عالی اداری در 
ســاماندهی کودکان خیابانــی و آیین نامــه مصوبه هیئت 
وزیران، بهزیســتی عهده دار توانمندســازی این کودکان و 

خانواده آنهاست که برای این منظور مراکزی را با عنوان مراکز 
ساماندهی کودکان خیابانی در نظر گرفته ایم.

 وی با اشــاره به اینکه مرکز کودکان خیابانی بهزیســتی، 
کودکان زیر ۱8 سال را پذیرش و در اقامتی 20 روزه خدمات 
مددکاری ، روان شناسی و حمایت های اجتماعی به آنان ارائه 
می کند، گفت: پارســال حدود 34۹ کودک خیابانی به این 
مرکز مراجعه کردند که پــس از ارزیابی مددکاری، چنانچه 
سرپرســت آنان واجد شــرایط نگهداری نباشــد، براساس 
دستور قضائی حکم عدم صالحیت گرفته و به مراکز خانه های 

کودک و نوجوان بهزیستی منتقل می شوند.
فرشاد تصریح کرد: اگر این کودکان به خانواده ها تحویل شده 
باشند وضع آنان پیگیری می شود و درصورت تحویل به مراکز 
بهزیستی، تا ۱8 سالگی نگهداری می شوند و سپس شرایط 

استقالل آنان انجام می شود.
وی با بیان اینکــه بیشــتر برنامه های بهزیســتی با هدف 
کاهش حضــور این کــودکان در خیابان و متحمل شــدن 
آسیب های اجتماعی است، گفت: بهزیستی برای این کودکان 
مستمری درنظر نمی گیرد چون درصورت تحویل نشدن به 
خانواده هایشان، همه امکانات تحصیلی و رفاهی در خانه های 

کودک و نوجوان برای آنان فراهم می شود.
معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیســتی استان اصفهان 
همچنین افزود: والدین کــودکان کار از نظر قانونی موظف 
هســتند فرزندان خود را به مدرسه بفرســتند؛ در غیر این 
صورت این عمل آنان جرم محسوب می شود اما با این حال 
بهزیســتی پس از بررســی موضوع در این زمینه هم از این 
کودکان حمایت می کند. وی اظهار داشت: صفر شدن تعداد 
کودکان خیابانی غیرممکن است ولی ما در بهزیستی  سعی 
می کنیم تعداد آنان را تا حدممکــن کاهش داده و از میزان 

آسیب های اجتماعی واردشده به آنان کم کنیم.
فرشاد گفت: مردم در صورت مشاهده هر نوع کودک آزاری، با 
سامانه تلفنی ۱23 اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرند 
و با ارائه نشــانی دقیق، زمینه حضور همکاران ما و پیگیری 

موضوع را فراهم کنند.

معاون بهزيستی اصفهان:

بیشتر کودکان کار در اصفهان بومی نیستند

نخســتین کنفرانس بین المللي اینترنت اشــیا، کاربردها و 
زیرساخت  ها، با حضور جمعي از اساتید و پژوهشگران داخلي 
و خارجي، درمحل ســالن همایش هاي پیامبر اعظم)ص( 

دانشگاه اصفهان برگزار شد.
 یوسف شاقول، معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه 
اصفهان، در نخســتین کنفرانس بین المللي اینترنت اشیا 
اظهار داشــت: بي تردید اختراع رایانه نقطــه عطفي در کل 
تاریخ بشریت است و نقاط عطف همواره به یك رخداد علمي 

تبدیل شده اند.
معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه اگر به طور مطلوب از پدیده رایانه و اینترنت اســتفاده 
نشود گاهي مي تواند این پیشرفت به یك تهدید تبدیل شود، 

تصریح کرد: باید از فرصت هایي که براي پیشــرفت به وجود 
مي آید به بهترین نحو اســتفاده کنیــم، در غیر این صورت 
دچار آسیب خواهیم شد؛ چرا که هیچ رخداد صنعتي، بدون 

آسیب نیست.
در ادامه، دکتر ســید امیر حســن منجمي، دبیر کنفرانس 
بین المللي اینترنت اشیا نیز اظهار داشت: اینترنت اشیا مبحث 
جدیدي در عالم فناوري محسوب مي شــود که تا 20 سال 
آینده، بازار چند صد میلیارد دالري پیدا خواهد کرد و حجم 
بازار این فناوري در سال 20۱۷ زیر یکصد میلیارد دالر تخمین 
زده مي شود که تا سال 2020 با رشد ساالنه حدود 40درصدي 

به 2۷0 میلیارد دالر خواهد رسید.
منجمی، دبیر این کنفرانس بین المللي، در ادامه اظهار داشت: 

دانشگاه اصفهان به مرکزیت اینترنت اشیا بدل شده و با توجه 
به اینکه اصفهان، صنعتي ترین استان کشور است مي تواند در 

زمینه اینترنت اشیا به جایگاه خوبي دست یابد.
وي همچنین اظهار امیدواري نمــود که این کنفرانس بازده 
علمي و عملي مناســبي در زمینه تئوري اینترنت اشیا و در 
زمینه کاربرد و گسترش فناوري اینترنت اشیا و کسب و کارها 

در سطح جامعه ارائه نماید.
بهروز شاهقلي، دبیر علمي نخســتین کنفرانس بین المللي 
اینترنت اشیا نیز با بیان اینکه از مجموع ۱20 مقاله ارسال شده 
به دبیرخانه این کنفرانس، کمتر از ۵0 درصد مقاله ها پذیرفته 
شد اظهار داشت: از این تعداد، 32 مقاله به صورت پوستر و ۱۶ 

مقاله نیز به صورت سخنراني شفاهي ارائه مي شود.

نشاط اجتماعی؛ وجه مشترک 
نسل اول و چهارم انقالب اسالمی

نتایج یك تحقیق نشــان می دهد در زمینه سیاسی و 
اجتماعی، بین نگرش های نســل اول و چهارم با توجه 
به درنظر گرفتن شــاخص های »احساس تاثیرگذاری 
سیاسی«، »اســتقالل« و »وســایل ارتباط جمعی و 
فضاهای مجازی« تفاوت وجــود دارد و دیدگاه های دو 
نسل، صرفا در حوزه »نشاط اجتماعی« به هم شباهت 

دارد.
محمدعلی خوش طینت، دانشجوی دکتری رشته علوم 
سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، در رساله خود 
به »بررسی مقایســه ای نگرش ها و ارزش های سیاسی 
اجتماعی نســل چهارم با نســل اول انقالب اســالمی 
)مطالعه موردی: دانشــجویان دانشــگاه های اســتان 

تهران(«پرداخت.
امروزه یکی از مسائل مهم جوامع در حال توسعه و ازجمله 
ایران، مقوله مناسبات نسلی است. مطابق این پژوهش با 
گذشت بیش از ســه دهه از عمر انقالب اسالمی، نسل 
چهارم جامعه که در سال های نوجوانی و جوانی هستند 
دارای خواست ها، مطالبات و نیازهای متنوع و متفاوتی 

هستند که با رویکرد فرهنگی نسل گذشته تفاوت دارد.
این پژوهش درصدد اســت تا به بررســی مقایســه ای 
نگرش ها و ارزش های سیاسی اجتماعی نسل چهارم با 
نسل اول انقالب اسالمی )مطالعه موردی: دانشجویان 

دانشگاه های استان تهران( بپردازد.
بر این اســاس چهار شــاخص در دو حوزه سیاســی و 
اجتماعی، به عنوان فرضیه های پژوهش مطرح شد. در 
حوزه سیاسی دو شاخص احساس تاثیرگذاری سیاسی 
)وجه تفاوت( و اســتقالل)وجه اشــتراک( و در حوزه 
اجتماعی، دو شاخص دسترسی به وسایل ارتباط جمعی 
و فضای اجتماعی مجازی )وجه تفاوت( و نشاط اجتماعی 

)وجه اشتراک( تعیین و انتخاب شد.
 جامعه آماری این تحقیق، دانشــجویان دانشگاه های 
مستقر در استان تهران هستند. تعداد 400 نفر )200نفر 
از نسل چهارم و 200 نفر از نســل اول( از افراد جامعه، 
براســاس محاســبه حجم نمونه آماری و برابر فرمول 
کوکران محاسبه شده اســت. نتایج این پژوهش نشان 
می دهد که در زمینه سیاسی و اجتماعی، بین نگرش های 
نسل اول و چهارم با توجه به در نظر گرفتن شاخص های 
»احساس تاثیرگذاری سیاسی« و »استقالل« و »وسایل 
ارتباط جمعی و فضاهای مجازی« تفاوت وجود دارد و 
دیدگاه های دو نسل صرفا در حوزه »نشاط اجتماعی« به 
هم شباهت دارد. به گزارش ایسنا، این رساله با راهنمایی 

دکتر مسعود جعفرنژاد دفاع شد.

در نخستین کنفرانس بین المللی اينترنت اشیا مطرح شد؛

 IT اصفهان به قطب اینترنت و
کشور تبدیل می شود

ريیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور خبرداد:

 رشد ۱۴ برابری نرخ سواد 
در ۵ سال اخیر

رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشــور با بیان اینکه در حال 
حاضر بالغ بر ۵3 میلیون نفر جمعیت ۱0 تا 4۹ سال کشور دارای 
پرونده و شناسنامه آموزشی هستند گفت: بر این اساس برخالف 
گذشته، معیار باســواد بودن افراد برای ما سوابق تحصیلی مندرج 
در پرونده آنهاســت. علی باقرزاده به بیان ضــرورت ها و اقدامات 
انجام شــده درخصوص تشــکیل پرونده الکترونیکی سطح سواد 
برای شهروندان زیر ۵0 سال پرداخت و گفت: تا چندسال گذشته 
روش شمارش افراد بی سواد در کشور به صورت سنتی و بر مبنای 
خوداظهاری مردم در سرشــماری های نفوس و مســکن صورت 
می گرفت. وی افزود: از آنجا که در این روش همه اطالعات صحیح 
و قابل اطمینان نیستند، ما را در به تصویر کشیدن وضعیت واقعی 
و برنامه ریزی دقیق دچار اشکال می کرد. معاون وزیر درباره میزان 
رشد باسوادی در چهارسال اخیر اظهار کرد: نسبت نرخ رشد سواد 
طی سال های ۹۱ تا ۹۵ ، ۱4 برابر مدت مشابه در سال های 8۵ تا 
۹0 است. البته با توجه به اقدامات انجام شده و ارزیابی برنامه های 
استانی، انتظار این میزان رشد را داشــتیم و این آمار حاکی از آن 
است که طرح ها و برنامه های اجرا شده، از اثربخشی الزم برخوردار 

بوده اند.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد:

 آمادگی ناجا در برخورد ویژه 
با قاچاق کاال

فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به برنامه های ناجا برای برقراری 
امنیت پایدار در جامعه، گفت: در صورت ارائه تجهیزات ویژه، ناجا 
توانایی برخــورد ویژه و جدی تر در بحث مبــارزه با قاچاق کاال را 
دارد. سردار حسین اشتری، در بیست و دومین همایش سراسری 
فرماندهان و رؤسای ناجا که با حضور وزیر کشور برگزار شد، افزود: 
برنامه های امســال ناجا در این همایش و نشست ها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد، امیدواریم بتوانیم در راســتای ماموریت های ذاتی 
ناجا و اولویت هایی که بنابر تدابیر رهبری برای ناجا در نظر گرفته 
شده است، حرکت کنیم. وی گفت: رهبری در بحث مقابله و مبارزه 
با قاچاق کاال تدابیری داشتند که متن تدابیر ایشان به رویت رسید؛ 
اما  اول باید آمادگی الزم را داشته باشیم. یکی از نیازمندی های ناجا 
ابزاری است که ناجا برای مقابله با قاچاق کاال احتیاج دارد. حضور 
ناجا در مبادی اصلی و مجهز شدن همکاران ناجا به تجهیزات الزم 
برای مقابله با این پدیده، نتیجه اش تولید و  اقتصاد در سایه اقتصاد 
مقاومتی است. سردار اشتری تاکید کرد: ناجا آمادگی الزم را دارد 
که در کنار ماموریت های خود، در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

هم تالش ویژه داشته باشد.

همزمان با المپیاد علمی برگزار می شود؛

آغاز رقابت کنکور ارشد از پنجشنبه
آزمون  کارشناسی  ارشد ناپیوسته  سال  ۱3۹۶ در روزهای پنجشنبه 
و جمعه ۷ و 8 اردیبهشت ماه برگزار می شــود و داوطلبان از فردا 

می توانند کارت خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دکتر حســین توکلی، مشــاور عالی 
سازمان سنجش افزود: برای شــرکت در آزمون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی از جمله دانشگاه آزاد اســالمی و همچنین بیست و دومین 
المپیاد علمی دانشجویی، تعداد 8۷8 هزار و 388 داوطلب ثبت نام 

کردند.
وی افزود: از این میان، تعداد 430 هزار و ۶۶ نفر زن و 448 هزار و 
322 نفر مرد هستند. همچنین تعداد ۵33 هزار و ۵۵۱ داوطلب 
در گروه علوم انسانی، تعداد 4۵ هزار و 228 داوطلب در گروه علوم 
پایه، تعداد 200 هزار و ۱۹4 داوطلب در گروه فنی و مهندســی، 
تعداد 2۷ هزار و ۹۱۵ داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 
تعداد ۶۹ هزار و 343 داوطلب در گروه هنر و تعداد 2 هزار و ۱۵۷ 

داوطلب در گروه دام پزشکی ثبت نام کردند.

در پی تصادفی رخ داد؛

مرگ راکب جوان موتور سیکلت 
در فریدن

جوان 30 ساله ای که در بلوار صیاد شــیرازی داران درحال تردد 
 بود، در اثــر برخورد با یك دســتگاه کامیون و شــدت جراحات 

در دم جان باخت.
جمعه شــب در اثر برخورد یك دســتگاه موتور ســیکلت با یك 
 دســتگاه کامیون در بلوار شــهید صیاد شــیرازی داران یك نفر 

جان باخت. 
در این حادثه که حدود ســاعت ۱۹  شــب در مرکز شهر داران به 
وقوع پیوست،  راکب موتور سیکلت که 30 سال سن داشت در اثر 
برخورد شدید با کامیون و شــدت جراحت از ناحیه سر جان خود 

را از دست داد. 
گفتنی اســت که جســد راکب موتور سیکلت توســط نیروهای 
اورژانس به پزشکی قانونی انتقال داده شــد و علت حادثه توسط 

نیروی انتظامی در دست بررسی است.

 وزغ سمی 
جان مرد ۵۷ ساله را گرفت 

یك شهروند کره جنوبی به دلیل خوردن اشتباهی یك وزغ سمی 
جان خود را از دست داد.

مرد ۵۷ ساله اهل کره جنوبی بعد از آنکه یك وزغ سمی را با یك 
قورباغه خوراکی اشتباه گرفت و آن را خورد، درگذشت.

 به دنبال تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی، درصد قابل توجهی از سم 
bufotenine  در خون قربانی پیدا شــد که این سم در پوست 

برخی قورباغه ها وجود دارد.
طبق این گزارش ســم اندکی که در بدن این وزغ موجود است 

می تواند یك گاو نر بالغ را نیز از پای درآورد. 
این مرد اهل دائجون)Daejon( که در جنوب سئول واقع شده 
است، بعد از خوردن وزغ چند بار محتویات معده خود را باال آورد و 

به بیمارستان منتقل شد، اما صبح روز بعد درگذشت.

دانشجویان دانشگاه های 
برتر، چکاپ تندرستی 
می شوند

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: اهتمام ویژه در زمینه طرح پایش سالمت و تندرستی، در دستور کار دانشگاه های برتر قرار گرفت.
علی اکبر کجباف، معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: نشست معاونان دانشجویی دانشگاه های برتر و دبیران مناطق ده گانه دانشگاه های کشور در دانشگاه شیراز، برگزار 
و در این جلسه موضوع توجه ویژه به طرح پایش سالمت و تندرستی دانشجویان مطرح شد. وی افزود: با توجه به برگزاری هفته سالمت در این جلسه، تاکید شد دانشگاه های 
کشور با ایجاد برگزاری کارگاه های آموزشی و فعال کردن مراکز تندرستی بتوانند به دانشجویان خدمات الزم را ارائه کنند. معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان در ادامه گفت: 
دانشگاه های برتر کشور در زمینه طرح پایش سالمت و تندرستی دانشجویان اهتمام ویژه ای خواهند داشت، همچنین در این جلسه تاکید شد تا موضوع چکاپ تندرستی 
و اسکلتی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.کجباف تاکید کرد: در این جلسه موضوع خوابگاه های دانشجویی نیز مطرح و قرار شد صندوق رفاه دانشجویان با ارائه تسهیالتی 

زمینه مشارکت بخش خصوصی و خیرین را در حوزه ساخت خوابگاه فراهم کند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه 
به مهاجرپذیری اصفهان و اینکه برخی از ساکنان روستاهای 
این استان عشایر هستند، هنوز نرخ بی سوادی در تعدادی از 

روستاها به صفر نرسیده است.
بهمن امید قائمی اظهار داشــت: هم اکنون ۹۷ درصد مردم 
استان اصفهان باسواد هســتند و اصفهان در بین ۵ استان 

باسواد کشور قرار دارد. در مناطق جرقویه، 
خوانسار، خور و بیابانك، اردستان، زواره 
و ناحیه یك اصفهان، بی سوادی به صفر 

رسیده است.
معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان با اشاره به رشد 
باسوادی در چندســال گذشته در استان 
خاطرنشــان کرد: از سرشماری سال ۹0 
در مقایسه با آخرین سرشماری در سال 
۹۵، حــدود 4/2درصد افزایش ســطح 

سوادآموزی در استان مشاهده می شــود و اکنون با توجه به 
این آمار ۹۷ درصد استان باسواد هستند.

وی همچنین با بیان اینکه همکاری ســوادآموزان در بخش 
بانوان بیشتر از آقایان بوده و این به دلیل وجود مشغله کاری 
آقایان است، گفت: تبدیل باسواد شدن مردم به امری الزامی و 

اجباری نادرست است چون هم اکنون به دلیل اختیاری بودن 
حضور در کالس های سوادآموزی، افراد به طور مشتاقانه و با 

عالقه در کالس ها حضور پیدا می کنند.
قائمی افزود: یکی از امتیازات تشــویقی برای جذب افراد به 
حضور در دوره های  سوادآموزی و قبولی در امتحانات، دریافت 

هدیه نقدی به مبلغ یك میلیون و 400 هزار ریال است.
وی با اشــاره به اینکه برای حمایت کامل 
از فعالیت هــای ســوادآموزی، در همه 
شهرستان های اســتان تفاهم نامه ای با 
فرمانداری ها امضا شــده اســت، گفت: 
شورای ســوادآموزی اســتان اصفهان، 
ازطریق تعامل با نهادهای مختلف، سعی 
در بهبود عملکرد ریشــه کنی بی سوادی 
در استان را دارد و در این زمینه همکاری 
بسیار خوبی با استانداری، کمیته امداد، 
زندان مرکزی و بهزیستی برای شناسایی 
افراد بی سواد داشته است. معاون سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان افزود: دوره های سوادآموزی، در سه 
بخش سوادآموزی کالس اول تا سوم ابتدایی، دوره ارتقا برای 
کالس های چهارم تا ششم ابتدایی و دوره تحکیم به صورت 

حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در حال 
حاضر مردم در روستاهای استان 3 درصد و در شهر ۶ درصد 
هزینه بســتری پرداخت می کنند و در نظر ســنجی های 
صورت گرفته مردم از طرح تحول نظام ســالمت رضایت 
دارند. حمید صانعی اظهار داشت: هفته سالمت از یکم تا 
هفتم اردیبهشت ماه با شــعار »زندگی با نشاط و امید« با 

برنامه های مختلفی برگزار می شود. وی 
افزود: در این هفته عالوه بر گزارشی که در 
اختیار مردم قرار داده می شود برنامه های 
مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز 
پیش بینی شده است. قائم مقام دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: اهمیت 
بهداشت و درمان براســاس آموزه های 
فرهنگی ماســت و راهنمایی بزرگان ما 
همواره بر مقوله های بهداشتی، فردی و 
اجتماعی بوده که موارد بهداشتی شامل 

بهداشت روح و روان نیز می شــود. وی با بیان اینکه اگرچه 
دانشگاه علوم پزشکی باید پاسخگوی سالمت شهروندان 
باشد اما بهداشت تنها مختص وزارت بهداشت نیست، گفت: 
همه شهروندان چه در محل سکونت و چه در محل کار خود 

باید به امر بهداشت اهمیت دهند.

وی از برگزاری برنامه های پیاده روی ویــژه خانواده ها در 
اصفهان همزمان با سراســر کشــور خبر داد و گفت: وزیر 
بهداشت و درمان نیز به صورت نمادین پیاده روی خانوادگی 
را در تهران انجام داد تا فرهنگ ورزش و سالمت جسمی در 
جامعه نهادینه شود.صانعی به فعالیت های بخش نظارت 
دانشگاه علوم پزشکی در زمینه سالمت مواد غذایی اشاره 
کرد و افزود: در این هفته سرکشــی و 
نمونه گیری های متعدد از کارخانه های 
تولید فرآورده بسته بندی غذایی انجام 
می شود. وی به ۱۵00 خدمت جدید 
بهداشتی نیز اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر مردم روستاهای استان 3درصد 
و در شــهر ۶ درصد هزینه بســتری 
پرداخت می کنند و در نظر سنجی های 
صورت گرفته مردم از طرح تحول نظام 

سالمت رضایت دارند.
قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از برنامه های 
هفته ســالمت را مقابله با تهدیدهای بهداشــتی جوانان 
عنوان کرد و گفت: در آخرین روز هفته ســالمت، خطرات 
و آســیب هایی که جوانان در بحث بهداشتی با آن مواجه 

می شوند بررسی می شود.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

هزینه بستری شدن در روستاهای اصفهان ۳ درصد است

آمارآموزش و پرورش

معاون آموزش و پرورش اصفهان در گفت وگو با تسنیم:

نرخ بی سوادی در برخی روستاهای اصفهان هنوز به »صفر« نرسیده است

حوادث

رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، 
از صــدور بی رویه مجــوز بــرای راه اندازی 

فست فود فروشی ها انتقاد کرد.
دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره کمپین نه به فســت فود که قرار است 
از سوی وزارت بهداشــت برگزار شود، گفت: 
از نظر ما غذایی ســالم است که عوامل خطر 
تغذیه ای مثل قند و نمك و چربی را نداشته 
باشد. فست فودهای غربی که در الگوی غذایی 

مردم جای خــود را باز کــرده و زیاد مصرف 
می شوند، چربی و نمك زیادی دارند و با توجه 
به اینکه همراه با نوشابه های گازدار استفاده 
می شوند، به مشکالت تغذیه ای مردم دامن 

می زنند.
وی ضمــن انتقــاد از صــدور بی رویه مجوز 
برای راه اندازی فســت فودها، بیان کرد: این 
اقدام باعث می شــود مردم بیشتر به سمت 
فست فودها  بروند. راه چاره این مشکل نیز این 

است که صنف اغذیه فروشی تشویق شود به 
اینکه غذای ایرانی عرضه کند.

عبداللهی همچنین اضافه کرد: برای اصالح 
الگوی غذایی مردم باید غذاهای فوری ایرانی 
را جایگزین این فست فودها کنیم و فرهنگ 
مصرف آنها را رواج دهیم. ما با چالش »نه به 
فست فود«، می خواهیم جامعه را آگاه کنیم و 
فرهنگ مصرف غذاها و فست فودهای ایرانی 

را گسترش دهیم.
رییــس دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت 
بهداشــت همچنیــن اضافــه کــرد: مردم 
بخصوص کودکان این غذاها را نمی شناسند. 
اغذیه فروشــی ها نیز می توانند به سمت این 
غذاها مثل انواع کوکوها، املت، آش های ایرانی 

بروند که فوری بوده و مدل فست فود دارند.
وی هدف از این برنامه را ترویج فرهنگ مصرف 
غذاهای ســالم ایرانی عنوان کرد و افزود: اگر 
مردم این غذاها را با قند و نمك و روغن کمتری 
استفاده کنند، الگوی غذایی اصالح می شود. 
حدود ۵0 درصد مردم دچار چاقی هستند و 
شاهد روند افزایشی چاقی، دیابت، فشارخون 

و چربی خون هستیم.
رییــس دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت 
بهداشــت، از رایزنی این وزارتخانه با اصناف 
در این زمینــه خبر داد و گفت: جلســاتی با 
حضور نماینــدگان همه بخش هــا از جمله 
صنف اغذیه فروش ها، برگزار و مباحث در قالب 

بحث های کارشناسی دنبال می شود.

کمپین »نه به فست فود«راه اندازی می شود؛

 انتقاد وزارت بهداشت از صدور بی رویه مجوز 
برای فست فود فروشی ها
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مرور اندیشه های ناب سعدی در پاکستان
 مراسم بزرگداشت شاعر پرآوازه ایرانی » شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی« و شاعر 
بلندآوازه و پارسی گوی پاکستانی »محمد اقبال الهوری« روز جمعه به همت خانه 

فرهنگ ایران در الهور پاکستان برگزار شد.

اردیبهشتی که با بزرگداشت سعدی آغاز می شود؛

ما همچنـان در اول وصف تـو مـانده ایم

سعدی شیرازی، یکی از بزرگ ترین شاعران ایران بوده  سعید 
نریمانی

 
که تاثیر فراوانی بر ادبیات جهان گذاشته است. سعدی 
به سبب سفرهایی که به کشورهای گوناگون انجام داد با ملل مختلف آشنا شد و 
تجربیات و آرمان های خود را در آثار پربهایش به رشته تحریر در آورد. گلستان 
سعدی نمونه بی نظیری از نثر فارسی است که پس از سعدی مورد تقلید بزرگانی 
چون قاآنی شیرازی و ادیب الممالک فراهانی قرار گرفت. در زمینه شعر هم دیگر 
شاعر بزرگ شیراز،حافظ، تحت تاثیر شعر سعدی دست به سرودن غزلیات بی 
نظیری زد. بررسی آثار ادبی بزرگان جهان نشان می دهد که سعدی شیرازی 
شاعران و نویسندگان بسیاری را تحت تاثیر خود قرار داده است.  اسماعیل آذر در 
کتاب »ادبیات ایران در ادبیات جهان« در بخشی با عنوان »سعدی در قلمرو 
جهان« می نویسد: »آندره دوریه« در سال ۱۶۳۶ یعنی در اوایل قرن هفدهم برای 
اولین بار گزیده ای از »گلستان« سعدی را در پاریس ترجمه کرد و به چاپ رساند. 
این ترجمه سبب شد تا فرانسویان پیش از هر شاعر دیگری با سعدی آشنا شوند. 
۶۸ سال پس از ترجمه »گلستان«، »گاالن« »هزار و یک شب« را ترجمه کرد و 
»آندره دوریه« پس از »گلستان« سعدی، »قرآن مجید« را ترجمه کرد.  مطالب 
یاد شده اهمیت سعدی را در اروپا و به خصوص در کشور فرانسه مشخص می کند. 
در آلمان »فردریش اکسن باخ« و»ادام اولئاریوس« در سال ۱۶۵۴ به ترجمه  آثار 
سعدی همت گماشتند. »استفن سولیوان« گزیده ای از »گلستان« را ترجمه کرد 
و در اختیار انگلیسی زبان ها قرار داد و در آمستردام، »ژانتیوس« متن فارسی را با 
ترجمه التین منتشر کرد. همزمان با ترجمه های یاد شده، »دوئیسبرگ« ترجمه  
هلندی آن را منتشر کرد، اما باید دانست که آثار سعدی در قرون ۱۸ و ۱۹ اوج 
گرفت و در کمال شــهرت خود واقع شــد. در انگلیس، »آدیســون« اولین 
خاورشناسی بود که مقاله ای با نام »تمثیل فارسی قطره  آبی که به مروارید مبدل 
شد« نوشت. سال ۱۷۷۴ سه  نفر از خاورشناسان آثاری را از »سعدی« منتشر 
کردند که همچنان بر شهرت او افزود.  نخست »افسانه های اخالقی و داستان های 
شرقی« توسط »آبه بالنشه«، دوم »تمثیل های منتخب از گلستان یا بستری از 
گل ها« توسط »استفن سولیوان« و سرانجام »اشعاری متضمن ترجمه هایی از 
زبان های آسیایی« اثر »سر ویلیام جونز«. از شاعران دیگری که به  طور عمیق 
تحت تاثیر »سعدی« است و آرزو می کند که بتواند چون او گلستانی دیگر خلق 
کند، »کنتس دونوآی« است. او هم اهل رومانی بود و در کتابی که در سال ۱۹۰۷ 
در پاریس با نام »شگفت زدگی ها« پدید آورد، چنان به »سعدی« پرداخته و از او 
و آثارش ســخن به میان آورده که گویی روحش با او آمیخته است. »کنتس 
دونوآی« خیال و حقیقت را به  هم پیوند داده و توانســته شــیرین کاری های 
»گلســتان« ســعدی را با کالم خود در هم آویزد. »موریس بارس« نویسنده  
بلند آوازه عصر حاضر نیز چنین می اندیشد. او که از روزگار کودکی در »گلستان« 
ســعدی پرورش یافته بود، چندان که به گفته  خودش، همه  آســیا را در آن 
»تنفس« می کرد )... هنوز هم من گل سرخ را بسیار دوست دارم؛ زیرا از شیراز 

آمده است(، توانست بر نویسندگانی چون »هانری دو مونترالن« و »برادران 
آنها را با »سعدی« برقرار کند. تارو« تاثیر بگذارد و پیوند فکری 

تاثیر سعدی بر آثار شاعران غربی  

اول اردیبهشت، روز بزرگداشــت استاد سخن، شیخ اجل  افسانه 
سعدی شیرازی است. ابومحمد مصلح بن عبدا...، مشهور به بهرامیان

سعدی شیرازی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی، حدود 
۵۸۵ یا حدود ۶۰۶ متولد و در ۶۷۱ یا ۶۹۱ هجری قمری درگذشت. مقام او نزد 
اهل ادب تا جایی است که به وی لقب استاد سخن داده اند. سعدی در شیراز متولد 
شد. پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد بن زنگی، فرمانروای فارس شاغل بود. 
هنوز کودک بود که پدرش در گذشت. در دوران کودکی با عالقه زیاد به مکتب 
می رفت و مقدمات علوم را می آموخت. در نوجوانی به پژوهش دین و دانش عالقه 
فراوانی نشان داد. وی به سفرهای مختلفی رفت و در همه زمینه های زندگی، 
دیدگاه های تحسین برانگیزی را در آثار خود بیان کرده است. دو اثر گران سنگ 
وی ، بوستان و گلســتان، همراه با غزلیات شورانگیز و عاشقانه این شاعر بزرگ 
شهره آفاق شده است. به همین جهت به حضور دکتر مهدی نوریان،استاد ادبیات 
فارسی دانشگاه اصفهان رفتیم و از سخنان ارزنده ایشان در باب شخصیت سعدی 

سود بردیم. 

 استاد! لطفا سخن را با معرفی مختصری از سعدی آغاز بفرمایید
 درباره سعدی، انتخاب بسیار مشکل است. معلوم نیست از کجا باید شروع و کدام 
جنبه از هنر سعدی را مطرح کرد. به قول خود ســعدی: »هر باب از این کتاب 
نگارین که برُکنی/ همچون بهشت گویی از آن باب خوش تر است« و نداریم در 
بین بزرگان قدیم کسی که مانند سعدی در انواع و اقسام فنون ادب، به بهترین 
وجه سخن گفته باشد و از عهده انواع مختلف کالم، چه نظم و چه نثر، به زیباترین 
صورت برآمده باشد. ما شاعران بزرگی داریم که نثرشان به پای شعرشان نمی رسد 
و نثرنویسان بزرگی داریم که شعرشان به هیچ وجه با نثرشان برابری نمی کند و 

تنها سعدی در هر دو زمینه شاهکار آفریده است. 

 چرا روز اول اردیبهشت را به نام سعدی ثبت کرده اند؟
 این مسئله مربوط می شود به همان مطلبی که سعدی در گلستان گفته »اول 
اردیبهشت ماه جاللی/ بلبل شــوریده بر منابر قضبان/ بر گل سرخ از نم اوفتاده 
آللی/ همچو عرق بر عذار شاهد غضبان« در حقیقت آغاز نوشتن گلستان در این 

روز بوده و از این جهت است که این روز را به نام سعدی ثبت کرده اند.

 چرا زبان سعدی تا این حد برای ما آشنا و ملموس است و هنوز پس 
از گذشت قرن ها، ما به سادگی شعر سعدی را می خوانیم و می فهمیم؟

پاسخ این پرسش را با نقل قولی از محمدعلی فروغی می دهم. فروغی می گوید 
این مسئله را باید برعکس در نظر گرفت. باید گفت زبان امروز ما ساخته و پرداخته 
سعدی است؛ یعنی سعدی زبان فارسی را به این شکل درآورده که بعد از گذشت 
هفتصد سال، هنوز هم به همان زبانی صحبت می کنیم که سعدی سخن می گفته 
و می نوشته. باز نقل قول دیگری هست از استاد بزرگ درگذشته ما ،دکتر محمد 
جعفر محجوب، که می گفت هیچ کس زبان فارسی را به شیرینی سعدی تکلم 
نکرده و سعدی بزرگ ترین معلم زبان فارسی است؛ یعنی اگر کسی بخواهد زبان 
فارسی را خوب یاد بگیرد، باید از سعدی یاد بگیرد. گلستان سعدی از زمان تالیف 
تا امروز همیشه کتاب درسی بوده و تمام کسانی که دستی به قلم داشته اند، چه 

شاعر، چه نویسنده، سر سفره سعدی نشسته اند و از کالم او بهره مند شده اند.
استاد بزرگ دیگر ما، مرحوم دکتر پرویز خانلری، که استاد تاریخ زبان فارسی بود 
و اصال بحث تاریخ زبان فارسی را در رشته ادبیات، خود ایشان پایه گذاری کرد و به 
ما درس می داد، می گفت که تا قبل از سعدی، آثار ادبی فارسی، چه نظم و چه نثر، 
تحت تاثیر لهجه ها بوده است؛ یعنی کسی که در ماوراءالنهر مطلبی می نوشته یا 
شعری می گفته، تحت تاثیر لهجه آن منطقه بوده، در آذربایجان همین طور، در 
فارس همین طور، در اصفهان هم همین طور. این است که زبان نوشته ها مقداری 
با هم متفاوت بود. ولی از وقتی گلستان سعدی پدید آمد و به صورت کتاب درسی 
ارائه شد، همه از هر کجا که بودند، به زبان سعدی نوشتند. در حقیقت سعدی، 
زبان فارسی را اســتاندارد کرده و زبان معیاری که امروز ما باید استفاده کنیم، 

زبان سعدی است.

 درباره هنر شاعری سعدی بفرمایید 
سعدی در اقسام گوناگون شــعر، غزل ، قصیده ، مثنوی،ترجیع بند ، قطعه و...، 
طبع آزمایی کرده و در همه آنها موفق بوده اســت. قصاید سعدی اصال تحولی 
است در سیر قصیده ســرایی. قالب قصیده در اصل برای مدیحه سرایی به کار 
می رفته و شاعران در قصاید خودشان، پادشــاهان و فرمانروایان و قدرتمندان 
را ستایش می کردند و صله می گرفتند. به قول خود سعدی که می گوید: »بنای 

ظلم در جهان اندک بود، هرکس چیزی بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید« 
مدیحه ســرایی هم در ابتدا خیلی ساده بود؛یعنی شــاعران ساده و طبیعی به 
ممدوحشان می گفتند که تو عادل و قدرتمند و بخشنده ای. به تدریج طی چند 
قرن )از قرن چهارم تا ششــم( اغراق ، غلو و مبالغه بیشتر شد. چنان که اوج غلو 
در مدیحه سرایی را ما در دیوان شــعرای قرن ششم مثل انوری و ظهیر فاریابی 
می بینیم. مثال ظهیر فاریابی گفته: »نُه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای/ تا بوسه 
بر رکاب قزل ارسالن دهد«. یعنی اندیشــه باید از نه طبقه آسمان باال برود و به 
همه افالک برسد تا بر رکاب اسب قزل ارسالن بوسه بزند. در قرن هفتم، سعدی با 
واقع بینی به این همه مبالغه اعتراض می کند: »چه حاجت که نه کرسی آسمان/ 
نهی زیر پای قزل ارسالن/ مگو پای عزت بر افالک نه/ بگو روی اخالص بر خاک 
نه«. تحولی که ســعدی در قصیده ایجاد کرده و هیچ کس دیگر نتوانسته این 
کار را بکند، این است که با نهایت شــهامت، در مقابل پادشاهان ایستاده، آنان 
را نصیحت کرده و هشدار داده اســت. چه کسی جرأت داشته روبه روی پادشاه 
قدرتمندی بایســتد و علنا به او بگوید که: »ای پادشاه وقت، چو وقتت فرارسد/ 
تو نیز با گدای محلّت برابری/ گر پنج نوبتت به در قصر می زنند/ نوبت به دیگران 
بگذاری و بگذری«. یا به حاکم خون خوار فارس، انکیانو، که از طرف ایلخان مغول 
به فرمانروایی فارس رسیده، بعد از کلی نصیحت و پند و اندرز  بگوید: »چنین پند 
از پدر نشنیده باشی/ اال گر هوشمندی بشنو از عم«. در یک قصیده دیگر می گوید: 
»سعدیا چندان که می دانی بگوی/ حق نشاید گفتن اال آشکار/ هر که را خوف و 
طمع در کار نیست/ از ختا باکش نباشــد وز تتار«. به هر حال نظیر قصیده های 

سعدی را ما در دیوان شعرای دیگر نمی توانیم پیدا کنیم.

 در مورد غزل های سعدی بفرمایید
سعدی غزل را به آن چنان اوجی رسانده که دست هیچ کس به آن نمی رسد.

 حتی حافظ؟
به قول استاد دیگر ما، آقای دکتر مظاهر مصفا، حافظ بهترین شاگرد سعدی است. 
می شود گفت اگر سعدی نبود، حافظ هم نبود و یکی از دالیل نبوغ و عظمت حافظ 
همین است که توانسته بعد از سعدی غزل بگوید و به چنین محبوبیتی دست یابد. 
علتش هم این است که حافظ مقلد صرف سعدی نبوده، با وجود بهره بردن بسیار 
زیاد از سعدی، شیوه خاص خودش را در غزل سرایی برگزیده و در این شیوه به اوج 
رسیده است. گفتنی ها درباره غزل های سعدی بسیار زیاد است. فعال به همین 
نکته اکتفا می کنیم که شیخ اجل با شیرین سخنی بیش از اندازه اسرار عشق و فراز 
و نشیب های آن را در غزل هایش به زیباترین و موثرترین وجه بیان کرده و سخن 

را به اوجی دست نیافتنی رسانده، چنان که خود او می فرماید: 
»بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس/ حد همین است سخن دانی و زیبایی را«. 

در این مجال کوتاه از روی ناچاری بسیاری از مطالب ناگفته ماند. از جمله در باب 
شاهکار دیگر سعدی یعنی کتاب بوستان و باید از زبان خود او استمداد کنیم و 
بگوییم: »مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر/ ما هم چنان در اول وصف تو 

مانده ایم«. 

 وصف اردیبهشت 
در شعر سعدی

 استاد زبان و ادبیات فارسی
 درگذشت

اردیبهشت از دیرباز یکی از زیباترین  زاینده رود
ماه های سال به حساب می آمده که 
فصل بهار در آن به اوج زیبایی خود می رسد. اردیبهشت  در 
اوستا اَشاَوهیشَته ، مرکب از  اشا )= ارت ( به معنی راستی و 
درستی  و هیشته  به معنی بهترین و در مجموع یعنی بهترین 
هســتی ، بهترین جهان و نظم ونیک . اردیبهشت در عالم 
روحانی ، نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورا مزداست 
و در عالم مادی ، نگهبان تمام آتش های روی زمین اســت.
سومین یشت،دومین ماه بهار و ســومین روز هر ماه به او 
منسوب است.وصف زیبایی های اردیبهشت در اشعار شاعران 
به وفور دیده می شود.سعدی در گلستان چنین از زیبایی های 

اردیبهشت یاد می کند:
 پیـراهن بـرگ بـر درختان

چـون جـامه عیـد نیـک بختان
اول اردیبـهشت مـاه جاللی

بـلبل گـوینده بر منابر قضبـان
بر گل سرخ از نم اوفتاده آللی

همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

اسماعیل حاکمی واال، اســتاد زبان و ادبیات فارسی و 
چهره ماندگار درگذشت. محمدرضا ترکی - نویسنده 
و استاد دانشــگاه - با اعالم این خبر گفت: اسماعیل 
حاکمی واال، استاد زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار، 
صبح روز جمعه، اول اردیبهشــت ماه از دنیا رفت.وی 
افزود: اسماعیل حاکمی واال از اســتادان برجسته و 
ممتاز دانشگاه تهران در حوزه زبان و ادبیات فارسی بود 

که سال های زیادی از  بیماری پارکینسون رنج می برد.
اســماعیل حاکمی واال )زاده ۱۳۱۵ در آبادان( استاد 
دانشگاه، پژوهشگر ادبیات و مترجم ایرانی بود. حاکمی 
واال در سال ۱۳۶۸ به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران 
و ســال ۱۳۸۴ به عنوان چهره ماندگار ادبیات فارسی 

شناخته شد.
انجمن آثار و مفاخــر فرهنگی نیز به پاس ســال ها 
خدمات علمــی و فرهنگی او، ۲۰ مهرمــاه ۱۳۸۳ در 
مراسم بزرگداشتی، اسماعیل حاکمی واال را به عنوان 
 یکی از مفاخر ایران زمین معرفی و لوح تقدیری به وی 

اهدا کرد.

اکبر اکسیر، سال ۹۵ را سال خوبی برای ادبیات و کتاب ندانست.
این شاعر طنزپرداز ، درباره وضعیت ادبیات و کتاب در سال ۹۵ 
با اشاره به مصاحبه های قبلی خود گفت: در سال ۹۵ و  سال های 
اخیر با پیشرفت تکنولوژی به زوال کلمه نزدیک شده ایم؛ درواقع 
در  عصر زوال کلمه هستیم و دیگر کسی مانند گذشته نوشته ها 
و شعرها را نمی خواند. معموال تصویر می بینند به ویژه تصاویر 
طنزآمیز. باید اتاق  فکری تشکیل بدهیم تا ببینیم برای ۱۰ سال 
بعد چه برنامه ای داریم. وی با اشاره به همکاری خود با انتشارات 
مروارید، افزود: هرسال حداقل یک تجدید چاپ از کتاب هایم 
داشتم، اما سال گذشته اصال این طور نبود. فروش کتاب با وجود 
تیراژ پایین خیلی کم بود و کتاب ها کمتر از سال های قبل به 

فروش می رفت.  
اکسیر  با بیان اینکه نشر در کشور ما هنوز به صنعت تبدیل نشده 
است اظهار کرد: صنعت نشر در ایران مانند سوپرمارکت است. 
هرکسی برای خود یک انتشــاراتی باز کرده و منتظر هستند 
که نمایشگاهی برپا شود و در فصل اشانتیون در کنار هدایای 
تبلیغاتی دو کتاب هم بفروشــند وگرنه سرمایه گذار در حوزه 
نشر کتاب نداریم و برای ما تعریف نشده است. وی افزود: زمانی 

که به انتشاراتی ها فله ای پروانه نشر می دهند، افراد سودجو وارد 
می شوند و پســرخاله ها برای خرید و فروش کاغذ و رانت های 
آن چنانی وارد این حوزه می شــوند؛ در صورتی که یارانه و این 

رانت ها از بین برود، کار به کاردانَش می رسد.
اکسیر با انتقاد از وضعیت نشر گفت: وزارت ارشاد باید ناشران 
را  غربالگری کند، ناشــران قدیمی را حفظ کند و کسانی که 
حاشیه نشین هستند و برای روز مبادا چند کتاب تعبیر خواب، 
کتاب های پرفروش چینی و روانشناسی منتشر می کنند و بعد از 
آن کتابی منتشر نمی کنند و منتظر فرصت می مانند تکلیف شان 
را مشخص کند؛ همچنین وزارت ارشــاد ناشرانی را که چند 
دهه از زندگی و ســرمایه خود را در راه نشر کتاب گذاشته اند 

جمع آوری کند و نظرات آنها را جویا شود.
این شــاعر اظهار کرد: بر اساس وضعیت نشــر چند مسئله 
مطرح اســت: آیا به زوال کلمه رسیده ایم و کسی نمی خواهد 
کتاب بخواند؟ آیا قانون کپی رایت در کشورمان وجود ندارد و 
نویسندگان ما خارج از مرزهای کشورمان نمی توانند حضور 
داشته باشند و از رانت بین المللی استفاده کنند؟ و یا اینکه نشر 
ما بیمار اســت و نمی تواند کاری بکند؟ همه این مسائل باید 

آسیب شناسی شود.
اکبر اکسیر با تاکید بر اینکه سال گذشــته، سال خوبی برای 
ادبیات و کتاب نبود، اظهار کرد:  صنف ناشران از رکود بی بهره 

نبود و با هرکســی صحبت می کردم می گفت بازار، وضعیت 
مناسبی  ندارد.

این شــاعر طنزپرداز با بیان اینکه این طور نیســت که مردم 
کتاب خوان نباشــند و نرخ مطالعه پایین باشد، ادامه داد: نرخ 
مطالعه بیشتر با کشورهای اروپایی مقایسه می شود. اروپایی ها 
بادکنکی کتــاب می خوانند؛ یعنی در ایســتگاه مترو کتاب 
می خوانند و در ایستگاه بعدی رها می کنند؛ ما به اینها می گوییم 
پاورقی های مستعانی. »هری  پاتر« هیچگاه برای ما، کتاب مهم 
ادبی نبوده است. حســرت می خورم که هنوز کتاب کاغذی 
محمود دولت آبادی منتشر نشده، پی دی اف کتابش در فضای 

مجازی به صورت مخدوش  و پر از غلط منتشر شده است.

اگر از عموم مردم بخواهیم تا از ســعدی یک بیت  زاینده رود
شعر بیان کنند بدون شک اکثر آنها بیت مشهور 

» بنی آدم اعضای یک پیکرند                           که در آفرینش ز یک گوهرند «
 را به زبان می آورند. بیتی کــه به زیبایی هر چه تمام تر مفهوم انســان 
دوستی و کمک به همنوع را بیان می کند. این بیت که در باب اول گلستان، 
در سیرت پادشاهان، آمده زبانزد خاص و عام است.شهرت و زیبایی این 
بیت و ابیات پس از آن باعث شد تا این شایعه در بین ایرانیان رواج یابد که 

بیت مذکور بر سر در سازمان ملل نگاشته شده است.
بررسی های تصاویر موجود از سازمان ملل نشان می دهد که بیت مشهور 

سعدی شیرازی در هیچ جای این سازمان نگاشته نشده است. 
اما اصل ماجرا چیســت؟ سرچشمه  این شــایعه از کجاست؟ احتماال در 
سال های ابتدایی افتتاح ســازمان ملل، در نمایشگاهی عمومی از طرف 
ایران لوحی با این مضمون در آنجا نصب شده و در مدت کوتاهی برداشته 

شده باشد و همین باعث شــده در طول چند دهه، این اشتباه شگفت آور 
در دهان همه  نویسندگان، ســخنرانان و مردم کوچه بازار بچرخد. با این 
جمله به عقب تر برمی گردیم، به سال ۱۳۸۴ و گفت وگویی از دکتر ظریف 
سفیر و نماینده  سابق ایران در سازمان ملل متحد که گفت: »فرش بسیار 
نفیس ایرانی، کار استاد محمد صیرفیان، هنرمند اصفهانی و استاد بنام 
هنر فرش ایران در مقر سازمان ملل نصب شد. شعر معروف سعدی شاعر 
بزرگ ایرانی »بنی آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند« 
با طالی ناب در وسط آن نقش بسته است و ترجمه  انگلیسی این شعر نیز 
توسط نمایندگی دائم کشــورمان تهیه و در کنار فرش نصب شده تا هر 
 بیننده ای را مبهوت عظمت فرهنگ و تمدن ایران و خرد و حکمت ایرانیان 
کند.« هر چند اساس کار سازمان ملل بر پایه بیت شگفت آور سعدی است 
ولی حضور این بیت در سازمان ملل شایعه ای بیش نیست و البته رد این 

شایعه از زیبایی و هنر سعدی چیزی نخواهد کاست. 

آیا بیت مشهور سعدی در سازمان ملل نگاشته شده است؟

گستردگی زبان فارسی باعث شده تا بسیاری از  زاینده رود
فارسی زبانان اصطالحات و واژه های فارسی را 
ندانسته به صورت نادرســت به کار ببرند.این اشــتباهات در گفتار 
روزمره ما به چشــم می خورد و حتی در نوشــته های بســیاری از 

شهروندان تحصیلکرده هم وجود دارد.
در این بخش از صفحه ادبیات به نقد و بررسی برخی از واژه های رایج 

در گفتار روزمره می پردازیم.

احسنت یا احسن
واژه ای کــه در بیان تحســین کســی یا چیــزی بــه کار می رود. 
احســنت صیغــه مفــرد مخاطــب ماضــی از فعــل احســان و 
بــه معنی»نیکــو کــردی« یــا »نیکــو گفتــی« و اصطالحــا به 
معنی »آفرین « اســت، اما »احســن« مفرد غایــب ماضی همین 
 فعــل اســت کــه اصطالحــا بــه معنی»آفرین بــر او« بــه کار 
می رود. واژه »احسن« را می توان به صورت صفت تفضیلی و در معنی 

»نیکوتر و زیباتر« هم به کار برد. پس بهتر اســت در معنای آفرین از 
»احسنت« استفاده کنیم.

اَحیا / اِحیا 
واژه اَحیا را بیشتر در شب های قدر به کار می بریم. این دو کلمه تفاوت 
معنایی دارند که نباید آنها را اشتباه استفاده کنیم. احیا ، به فتح اول ، 

جمع َحی به معنای زنده است :
به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی

که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از اَحیا
 اما احیا ، به کســر اول ، مصدر اســت به معنای » زنده کردن « و نیز
 » آباد کردن « )بیشــتر در عبــارت » اِ حیای اراضــی اموات «( و 
نیز  شــب را بیــدار مانــدن و بــه عبــادت گذراندن اســت .پس 
 آنچه که در شــب هــای ۱۹،2۱و2۳مــاه مبارک رمضــان خوانده 
می شود »اِحیا« نام دارد. هر چند در گفتار امروزی اَحیا تلفظ می شود 

ولی بهتر است که تلفظ درست آن را به کار ببریم.

خبرکنایات گپ روز 
حرف های جدی یک طنزپرداز؛

انتشاراتی های سوپرمارکتی!

 فارسی را پاس بداریم
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تعویض چمن فوالدشهر در دستورکارمان است
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: با توجه به اینکه حدود ۲۳ سال از عمر زمین چمن 
ورزشگاه فوالدشهر سپری شده است برنامه ای را در باشگاه ذوب آهن برای تعویض 

چمن این ورزشگاه در دستور کار خود قرار دادیم.

منهای فوتبال

 هادی عقیلی درباره خداحافظی اش از دنیای فوتبال گفت: 
در یک سال و نیم گذشته به خاطر مسائلی که خیلی از مردم 
از آن آگاه هســتند، به ناحق از فوتبال باشگاهی و سپاهان 
کنار گذاشته شدم. دیگر نتوانستم در آن زمان به تیم دیگری 
بروم. دوست نداشتم با پیراهنی به غیر از سپاهان از فوتبال 
خداحافظی کنم. االن هم بعد از یک سال و نیم تصمیمم را 

قطعی کردم.
وی درباره مسائل پشت پرده برای خداحافظی اش تصریح 
کرد: در سال گذشــته مدیران جدیدی به سپاهان آمدند و 
امسال هم حضور این مدیران چه در رأس کارخانه و چه در 
مدیریت باشگاه وجود داشتند. آنها می گفتند می خواهیم 
یک انقالبی در ســپاهان صورت بدهیم و تیم سپاهان را به 
موفقیت برســانیم، اما تیم را از قهرمانی به قهقرا کشاندند 
و این انقالب دامن گیر ما شــده بود که از سابق در سپاهان 

بودیم و جفایی در حق ما کردند.
مدافع پیشین سپاهان درباره اینکه محرم نویدکیا هم شامل 
این انقالب شــد، گفت: من فقط در مــورد خودم صحبت 

می کنم. محرم بعد از آن اتفاق به تیم برگشــت و حتی چند 
بازی انجام داد و سپس خداحافظی کرد ولی از ابتدای فصل 
اعالم کردند نیازی به من ندارند. حتی دریغ از یک جلســه 
که حضوری مرا بخواهنــد و حرف هایم را بشــنوند. من با 
باشگاه سپاهان قرارداد داشتم. حتی رضایت نامه مرا ندادند 
 تا اینکه کمیتــه انضباطی مرا چند ماه پیــش بازیکن آزاد

اعالم کرد.
عقیلی در خصوص عبدا... ویسی سرمربی سابق سپاهان که 
کنار گذاشتنش با تصمیم او بود، یادآور شد: ویسی به اندازه 
کافی در رســانه ها در مورد من صحبت کرده بود. نخواستم 
درباره ایشــان حرف بزنم و حاشیه ای برای سپاهان درست 
کنم ولی در یک فرصت مناســب در مورد یک سری مسائل 

صحبت می کنم تا حقایقی روشن شود.
وی در پاسخ به این سوال که این حقایق چیست و بهتر است 
به آن اشاره کند، اظهار کرد: این اتفاق از مدیران سال گذشته 
شروع شد و تا امســال ادامه یافت. مدیریت باشگاه مربیانی 
را انتخاب می کند که در راستای اهدافشان باشد و گوش به 

حرفشان بدهد. کادر فنی هم خوب به حرفشان گوش کرد. 
گفتند می خواهند کاری کنند که ســپاهان موفق باشد در 
حالی که تیم سپاهان همیشــه جزو تیم های قهرمان لیگ 
بود و آسیایی شدنش عادی شده بود. تصمیماتی که گرفتند 
در راستای موفقیت تیم نبود. ســپاهان ماند و جایگاهی که 

نباید داشته باشد.
مدافع پیشــین تیم ملی فوتبال درباره اینکــه چرا در تیم 
های تهرانی از جمله اســتقالل و پرســپولیس بازی نکرد، 
گفت: سال گذشــته در نیم فصل، مدیریت باشگاه سپاهان 
تصمیم گرفــت مرا کنار بگــذارد. آنها به مــن رضایت نامه 
ندادند و کاری از دســتم بــر نمی آمد. ســال جدید هم مرا 
نخواســتند ولی رضایت نامه ام را نمی دادند تا بازیکن آزاد 

شــوم و بــه تیــم دیگری 
بروم. درخواســت هایی که 
مسئوالن باشــگاه داشتند 
غیر منطقی بود. باشگاه مرا 
بازیکن مــازاد اعالم کرده 
بود ولی می گفتند باید تیم 
جدیدت را معرفی کنی تا با 
آنها وارد مذاکره شویم. آنها 
موضــوع را پیچیده کردند. 
من هم مجبور شــدم برای 
اینکه آزاد شــوم به کمیته 

انضباطی شکایت کنم.
عقیلی با اشــاره بــه روند 
رســیدگی شــکایتش در 
کمیتــه انضباطــی یادآور 
شــد: خودتان می دانید در 
ایران به کارها زود رسیدگی 
نمی شود ولی خوشبختانه 
بعد از چنــد مــاه کمیته 
انضباطی مــرا بازیکن آزاد 
اعالم کرد. با این حال یک 
نیم فصل دیگر هم به جایی 
نرفتم چون امید داشــتم 
به ســپاهان برگردم. آقای 
طاهری مدیرعامل باشگاه با 

بنده جلسه ای داشت و از من خواست قرارداد سفید ببندم 
و برای سپاهان بازی کنم. من هم قبول کردم ولی کادر فنی 
قبول نکرد. حاال بعد از دو ماه از آن جلسه تصمیم گرفتم که 
خداحافظی کنم. وی در خصوص کنارگذاشتنش از تیم ملی 
فوتبال هم گفــت: در تیم ملی یک تصمیم اشــتباه گرفتم. 
درست است دالیلی داشتم ولی تصمیم من هم اشتباه بود. 
شاید این دالیل آن موقع برای یکسری دیگر هم توجیه پذیر 
بود. عقیلی در پایان درباره آینده اش هم گفت: دوست دارم 
دوره های مربیگــری را طی کنم ولی عرصــه مربیگری با 

بازیگری متفاوت است.

بازیکن سابق سپاهان: 

در حق ما جفا کردند

مرتضی تبریزی در بازگشت به ترکیب اصلی ذوب آهن هم بازوبند کاپیتانی 
را بست و هم در دو  دیدار پیاپی تیم اصفهانی در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ 
برتر گلزنی کرد. سه اخطاره شــدن تبریزی در بازی با پیکان باعث شد تا 
علی رغم درخشش این بازیکن فرصت بازی در دیدار با ماشین سازی برای 
دیگر مهاجمان ذوب آهن فراهم شود. از قضا در غیاب بهترین گلزن فصل 
ذوب آهن، دو مهاجم دیگر این تیم موفق بــه گلزنی به میهمان تبریزی 
شدند. جری بنسون برای دومین هفته پیاپی در لیگ برتر گل زد و مهدی 
رجب زاده که در دو دیدار قبلی نیمکت نشین شده بود نودمین گل خود در 
تاریخ رقابت های لیگ برتر را به ثمر رساند. به این ترتیب، به نظر می رسد 
که هم مرتضی تبریزی در بازگشت از محرومیت یک جلسه ای خود چالش 
دشواری برای رقابت با دیگر بازیکنان هم پست دارد و هم مجتبی حسینی  

کار سختی برای چینش ترکیب اصلی خواهد داشت.

مهدی طارمی که فصل گذشته با 16 گل زده به عنوان آقای گلی در لیگ 
دست یافت، اکنون نیز با همین تعداد گل در تالش برای تکرار آن است 
و البته یک رقیب پیش روی خود می بیند. دربی خوزستان، میان فوالد 
خوزستان و استقالل خوزستان با سه گل به سود شاگردان پورموسوی به 
پایان رسید تا ساسان انصاری با یک گل زده در این جدال به یک موفقیت 
شخصی نزدیک شود. مهاجم موفق فوالد خوزستان اکنون با 16 گل زده 
در دو هفته مانده به پایان لیگ شانزدهم در کنار مهدی طارمی در صدر 
جدول گلزنان قرار دارد و به دنبال کسب این عنوان برای جنوبی هاست. 
پرسپولیس از این لحاظ برترین باشگاه لیگ های ایران است. آنها در 7 
دوره  لیگ، برترین گلزنان را به خود اختصاص داده اند. مهاجم جنوبی و 
فعلی سرخپوشان در صورتی که امسال هم این عنوان را کسب کند در 

تاریخ باشگاه جاودانه خواهد شد .

ملی پوش اصفهانی تیم ملی بسکتبال بانوان:

با حجاب هم می توان 
بسکتبال بازی کرد

ملی پوش اصفهانی تیم ملی بسکتبال بانوان اظهار کرد: 
اخیرا مسابقات سه به سه قزاقستان به مدت دو روز در 
شهر آلماتی این کشور برگزار شد و تیم بسکتبال سه 

نفره ایران به عنوان سومی دست یافت.
معصومــه اســماعیل زاده افزود: چون کشــورهای 
شرکت کننده هیچ ذهنیتی از نوع بازی ما نداشتند، روز 
اول مسابقه مان خیلی برای شان جالب بود به خصوص 
اینکه ما در بازی اول، ازبکســتان را شکست دادیم. از 
آن مسابقه به بعد تیم ها راجع به پوشش و حجاب ما 
جور دیگری نگاه می کردند وقتــی می دیدند که ما با 
نوع حجابمان خیلی متفاوت با بقیه تیم ها هســتیم 
اولش تعجب کرده بودند که بازیکنــان ایرانی با این 
پوشش و حجاب چقدر خوب بسکتبال بازی می کنند 
و خوششان آمده بود. وی در ادامه اظهار داشت: در واقع 
حجاب ما برایشان جا افتاده و کامال عادی شده بود؛ به 
طوری که در بازی مقابل روسیه کل سالن مسابقه ما را 
تماشا کردند و ما هم با بازی های خوبی که به نمایش 
گذاشتیم، نشان دادیم که خودمان با حجابمان راحت 
هســتیم و راحت بازی می کنیم؛ پــس همانطور که 
حجاب برای خود ما موردی پیش نمی آورد، برای آنها 

هم مسئله ای ایجاد نمی کند.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی بسکتبال بانوان بیان کرد: 
زمانی که به این مسابقات اعزام شدیم، با هم تیمی هایم 
متحدانه قول دادیم که با یــک عملکرد خوب و قابل 
قبول و گرفتــن مقام به همه نشــان دهیم که بانوان 
می توانند با داشتن حجاب در همه جا و همه امور حرف 
برای گفتن داشته باشند نه اینکه تنها این مسئله در 
ورزش بسکتبال مطرح باشد. وی تاکید کرد: چندین 
ســال اســت که منتظر چنین روزی بودیم، حاال که 
مشکل برطرف شده باید با مسابقات و تورنمنت های 
بیشتر در قالب تیم های سه نفره، پنج نفره حضور ما 
در میادین بیشتر باشد تا دیده شویم و دنیا ببیند که با 

حجاب هم می توان بسکتبال بازی کرد.
اسماعیل زاده اذعان داشت: االن تمریناتمان را ادامه 
می دهیم و امیدوار هستیم که با همین روند و حمایت 
مســئوالن، در آینده اتفاقات خوبی برای بســکتبال 
بانوان ایران بیفتد؛ ما دیدمان مثبت اســت ان شاءا... 
با مقام هایی که به دســت می آوریم این نگاه مثبت تر 

هم می شود.

 فرصت طلبی رقبا 
در غیاب ستاره محروم

طارمی و جاودانگی در 
پرسپولیس 

ویسی به اندازه 
کافی در رسانه ها 

در مورد من 
صحبت کرده 
بود. نخواستم 
درباره ایشان 

حرف بزنم و 
حاشیه ای برای 
سپاهان درست 
کنم ولی در یک 
فرصت مناسب

 در مورد
 یک سری

 مسائل صحبت 
می کنم تا حقایقی 

روشن شود

مدافع پیشین تیم فوتبال سپاهان با انتقاد از مدیرعامل و سرمربی این تیم، گفت: آمدند در تیم سپاهان 
انقالب کنند ولی با تصمیماتی که گرفتند تیم را به قهقرا بردند.

 در جریان بازی تیم ماشین ســازی تبریز با تیم ذوب آهن اصفهان 
اعضای تیم ماشین ســازی به عملکرد داور این دیدار معترض بودند. 
در این راستا، باشگاه ماشین سازی با ارســال نامه ای به مهدی تاج، 
به عملکرد داور این  دیدار اعتراض کرد.  باشگاه تبریزی در این نامه، 
خطاب به رییس فدراسیون فوتبال نوشته که هر چقدر به ارگان های 
مختلف نامه می نویسیم، جوابی دریافت نمی کنیم؛ الاقل شما به داد 
ما برسید)!( ماشین سازی تبریز به لیگ دسته اول سقوط کرده است.

در حالی که گفته می شد شاید به خاطر وضعیت نامناسب چمن 10ماشین سازی دست به دامن تاج شد
ورزشگاه 15 هزار نفری خرمشهر، فینال جام حذفی در سال 96 
در این ورزشگاه برگزار نشود، اما بعد از بازدید مسئوالن سازمان 
لیگ از این ورزشــگاه، تصمیم عوض شد و  برای دومین سالی 

متوالی خرمشهر، میزبان فینال جام حذفی خواهد بود.
فینــال جام حذفــی تاریــخ ۲1 اردیبهشــت میــان ۲ تیم 

تراکتورسازی و نفت تهران در خرمشهر برگزار خواهد شد.  

خرمشهر باز هم فینال جام حذفی شد
در شــرایطی که گفته می شود سروش رفیعی 
می خواهــد فصل آینده لژیونر شــود، اما انگار 
راهی برای ماندن او در پرسپولیس وجود دارد. 
در شرایطی که پرسپولیس بتواند از گروهش در 
لیگ قهرمانان صعود کند، سروش قراردادش را 
تمدید خواهد کرد اما در غیر این صورت، او به 

دنبال تیمی دیگر خارج از ایران برای ادامه فوتبالش خواهد بود.

شرط رفیعی برای تمدید

پرش با نیزه ایران این روزها شرایط خوبی ندارد.در سال های 
گذشته دوومیدانی ایران شرایط خوبی نداشته و اگر مدال نقره 
حدادی در المپیک لندن و رکوردهای حســن تفتیان کنار 
گذاشته شود، هیچ چیز برای دوومیدانی ایران باقی نمی ماند. 
پرش با نیزه ایران که در سال های  قبل با محمد محسن ربانی 
و حتی افرادی مثل غفاری و شوقیان افتخارات خوبی را کسب 
کرده است، اخیراً در حاشیه قرار گرفته و به نظر می رسد  به 

زودی هم از کل دوومیدانی ایران می رود.
در رقابت های گذشته پرش با نیزه که در سطح قهرمانی کشور 
و مسابقه های داخلی برگزار شده حتی تعداد نفرات حاضر در 
این ماده به چهارنفر هم نرسیده است. حتی این اتفاق رخ داده 

که پرش با نیزه آغاز فصل فقط یک پرنده داشته است.
در برخی از مســابقات نیز که تعداد نفرات بــه اندازه تعداد 
انگشتان یک دست است هم رکوردها بسیار پایین است. نفر 
اول این ماده ها باید در زمان مسابقه وقتی همه ورزشکاران 
مسابقه خود را تمام کردند کارش را آغاز کند، چرا که تفاوت 

رکوردی وجود دارد.
گاهی هم یک پرنده فقط با خودش مســابقه می دهد. این 
موضوع نه در بخش جوانان و نوجوانان بلکه در بزرگســاالن 

هم وجود دارد.
 ثبت رکورد دو متر از سوی برخی شرکت کنندگان عجیب 
است وقتی که در پرش ارتفاع و بدون نیزه هم می توان دو متر 

پرید. فدراسیون فعلی دوومیدانی هم هنوز کار خاصی برای 
پرش با نیزه انجام نداده است در حالی که در بخش مردان و 
زنان رکوردهای خوبی زده شده و با همین تک چهره ها هم 

می توان پیشرفت را دوباره آغاز کرد.
 پرش با نیزه رشــته ای  اســت کــه عالوه بــر کیفیت خود 
دوومیدانی کار، امکانات ســخت افزاری هم احتیاج اســت. 
 بنابرایــن با ایــن امکانات کــم نمی توان توقع داشــت که 
 دوومیدانــی کاران ایــن رشــته بتواننــد کار خاصــی

 انجام بدهند.
با وجود اینکه نفراتی مثل محمد بنی آدم و مهسا میرزا طیبی 
در سال های اخیر رکوردهای خوبی زده اند، اما  فدراسیون 
دوومیدانی هیچگاه آنها را به مسابقه های برون مرزی اعزام 

نکرده است و همیشه روی نام پرش با نیزه خط می کشند.
این  در حالی است که در برخی از ماده ها ورزشکاران رکورد 
بســیار پایینی  می زنند، اما  به واســطه نامی که در گذشته 
داشته اند به همه مســابقه ها می روند ، اما دوومیدانی کاران 

پرش با نیزه همیشه در حاشیه قرار دارند.
فدراسیون دوومیدانی و حتی مسئوالن وزارت ورزش و جوانان 
و کمیته ملی المپیک باید به همه مــاده های دوومیدانی و 
همچنین پرش با نیزه اهمیت زیادی بدهند. با فراهم کردن 
امکانات ســخت افزاری پرش با نیزه می توان  امیدوار بود که 

پرش با نیزه ایران از این سقوط آزاد رهایی پیدا کند.

در حاشیه

پرش با نیزه ایران در سقوط آزاد
قاب روز

پنچر شدن اسب در مسابقه

پس از بازی تراکتورســازی و اســتقالل، 
یکی از ســوژه های اصلــی، مهدی 
رحمتی بــود. شــایعات حکایت 
از دلخــوری شــدید علیرضــا 
منصوریــان از او داشــت و حتی 
شــایعاتی درباره نیمکت نشینی 
او در دو بــازی باقی مانده فصل به 
گوش می رسید. رحمتی در دقیقه 86، 
نتوانست ضربه نه چندان قدرتمند ابراهیمی 
بازیکن تراکتور را مهار کند و توپ از زیر دســتش رد شــد و به تور 
دروازه رســید. فرزاد حاتمی مهاجم تراکتور که از دوستان نزدیک 
مهدی اســت و در جریان این انتقادها قرار دارد، درباره گلی که او 
خورد می گوید: »به نظرم مهدی مقصر نبــود. در آن صحنه دید او 
کور بود. کلی بازیکن در صحنه حضور داشتند و توپ از البه الی آنها 
رد شد و مهدی آن را درســت نمی دید. ناگهان توپ را دید و تالش 

کرد مهارش کند ولی نتوانست. به خاطر همین او مقصر نبود.«

تیم فوتبال منچســتریونایتد حاضر است 
گلرش را به رئال مادریــد بدهد و در 
عوض ۲ ستاره کهکشــانی بگیرد.
منچســتری ها با »آقای خاص« 
یعنــی ژوزه مورینیو در مســیر 
یارگیری برای فصــل بعد حرکت 
می کنند. سرخ پوشــان خــواب و 
خیاالتی برای این منظور در سردارند. 
از جمله حاضر هستند تحت شرایطی با رئال 
مادرید بازیکن مبادله کنند. مطابق اعالم روزنامه ســان،  مورینیو که 
مسئولیت نقل و انتقاالت تیمش را نیز برعهده گرفته، به رئالی ها پیام 
داده است.وی گفته حاضر است داوید دخه آ، گلر اسپانیایی اش را که از 
سال ها قبل همواره مد نظر تیم مادریدی بوده،  بدهد و در مقابل رافائل 
واران، مدافع ۲۳ ساله فرانسوی و آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی ۲4 را 
بگیرد.مطابق این گزارش، تیم نخست شــهر مادرید در هفته جاری، 
پیشــنهادی به ارزش 60 میلیون پوند بابت دخــه آ می دهد، اما مربی 
پرتغالی یونایتد تاکید دارد چنین انتقالی فقط در قالب مبادله بازیکن 

صورت گیرد.

دفاع حاتمی از رحمتی

شرط مورینیو
برای پیوستن »دخه آ« به رئال

دفاع روز

معادله روز

خبر روز

فوتبال جهان

 درحالــی که پرســپولیس با جشــن 
قهرمانــی بــرای دیدار بــا الهالل 
آماده شــده، اما یک مصدوم و دو 
محروم روی دســت برانکو مانده 
و او نتوانسته معادله دفاع وسط 
را حل کند. شــرایط پرسپولیس 
برای دیدار با الهالل عربستان اصال 
ایده آل نیست، اگر چه این تیم با زدن 
چهار گل به پدیده و گرفتن جشن قهرمانی 
نشــان داد که از روحیه فوق العاده ای برخوردار است، اما واقعیت 
این است که از نظر فنی مشکالت ویژه ای دارد؛ چرا که سید جالل 
حسینی و ســروش رفیعی برای مهم ترین دیدار فصل پرسپولیس 
محروم هســتند و محمد انصاری هم مصدوم است و احتماال  اصال 
به این دیدار نرســد. حتی اگر محمد انصاری به این دیدار برســد 
هم نبود ســروش رفیعی و به ویژه سید جالل حسینی که جانشین 
ندارند برانکو را سر درگم خواهد کرد. برانکو این روزها در حال حل 
کردن معادالت اســت و هنوز نمی داند که بایــد ماهینی را در این 
پست به جای ســید جالل به میدان بفرســتد یا از بازیکن دیگری 
در این پست اســتفاده کند. او تقریبا از همان ابتدای فصل بازیکن 
جانشین برای محمد انصاری و ســید جالل را در تیمش نداشت و  
روزهای زیادی به دنبال حل کردن این معادلــه بود و البته به نظر 
می رســد تا کنون موفق به حل این موضوع به طور کامل نشــده 
اســت. با این وجود امیدواریم پرســپولیس  بتواند با پیروزی برابر 
الهالل عربستان راه صعود خود را تا حدودی هموار کند و در کورس 
صعود باقی بماند وگرنه شــیرینی قهرمانی را تا حد زیادی به کام 

هواداران این تیم تلخ خواهد کرد.

سرگیجه برانکو برای قلب دفاع!

رییس هیئــت تنیس روی میز اســتان 
اصفهان پیرامون برگزاری روز جهانی 
تنیس روی میز اظهــار کرد: این 
برنامه ابتکاری از سوی فدراسیون 
جهانی اســت تا زمینــه را برای 
همگانی کــردن تنیس روی میز و 
لذت بردن مردم از این رشته مفرح 
فراهم کند. مهــدی تکابی افزود: برای 
برگزاری ایــن برنامه، نمــاد نصف  جهان در 
کنار نماد تنیــس روی میز قرار گرفت که طــرح ابتکاری هیئت 
تنیس روی میز استان اصفهان بود که برای سومین سال متوالی 
برگزار شد. رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان با اشاره 
به جمعیت تحت پوشــش این هیئت تصریح کرد: در طول یک 
سال گذشــته جمعیت تنیس روی میز اســتان اصفهان با رشد 
4۳ درصدی مواجه شــده اســت و برگزاری همایش روز جهانی 
تنیس روی میز می تواند به رســالتی برای هیئت های ورزشی در 
راستای ایجاد شادابی در بین شهروندان مبدل شود و امیدواریم 
بتوانیم سال آینده نیز به نمایندگی از فدراسیون تنیس روی میز 
میزبان این همایش باشــیم. وی در ادامه بیان داشت: با تصمیم 
فدراســیون تنیس روی میز و به پاس تقدیر از برپایی مراسم روز 
جهانی این رشــته، مجوز برگزاری دو دوره بین المللی مربیگری 
به اصفهان داده شده اســت. تکابی یادآور شد: هنوز زمان نهایی 
برگــزاری این دوره ها مشــخص نشــده ، اما در اردیبهشــت یا 
خردادماه سال جاری شاهد برگزاری دوره مربیگری بین المللی 

در دو بخش بانوان و آقایان خواهیم بود.

اعطای مجوز برگزاری دوره مربیگری 
تنیس روی میز در اصفهان

در حاشیه رقابت های اسب سواری انگلیس،یکی از  اسب ها تعادلش را از دست می دهد و زمین می خورد.
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رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری 
گردهمایی »راحیل« در گلســتان شــهدای اصفهان گفت: خانه انقالب اســالمی با همکاری شهرداری اصفهان 
برنامه های فرهنگی موثری را برگــزار می کند که در رابطه با مبحث ازدواج برنامه مفیدی را با حضور کارشــناس 
مسائل خانواده برپا کرد. غالمرضا شیران با اشاره به شلوغی پارک های حاشیه زاینده رود تصریح کرد: مسیر عابران 
پیاده در کنار رودخانه زاینده رود باید باز باشد، متاسفانه برخی در این مسیر مانع ایجاد می کنند که باید شهرداری 
فکری به حال این وضعیت کند. شیران ادامه داد: در برخی دیگر از مسیرهای پیاده روی حاشیه زاینده رود نیز راه 
عابران مسدود شده که از جمله این نقاط می توان به ضلع بیرونی باغ نور 
و قسمت زیرین پل فلزی اشاره کرد که این موانع باید هرچه سریع تر 
برطرف شود. وی خاطرنشــان کرد: ورود موتورســیکلت به پارک ها 
موجب آزرده خاطر شدن شهروندان می شــود، به راستی چرا نظارتی 
برای جلوگیری از ورود موتورســیکلت به پارک ها صورت نمی گیرد؟ 
همچنین دوچرخه سواران نیز باعث ایجاد مزاحمت در پارک ها می شوند 
که پیشنهاد می کنم تردد دوچرخه  در روزهای جمعه که حجم زیادی از 
مردم برای تفریح به پارک می روند نیز ممنوع شود و یا اینکه مسیرهای 

دوچرخه سواری در پارک ها توسط معاونت خدمات شهری فراهم شود.

برگزاری پانزدهمین اجــاس بین المللی تجلیل از خادمان و 
پیرغامان حسینی درشهریورماه 

اســتاندار اصفهان از برگزاری پانزدهمین اجالس بین المللی تجلیل از خادمان و 
پیرغالمان حسینی در اصفهان خبر داد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به مبعث حضرت رسول 
اکرم)ص( اظهارکرد: بعثت پیامبر)ص( یا برانگیخته شدن 
آن حضرت به مقام رســالت، مهم ترین فراز از تاریخ اسالم 

بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می شود.
رضا امینی افزود: جشن های فرخنده بعثت پیامبر)ص( در 
بالد اسالمی و ایران جزو بهترین و معنوی ترین اعیاد است که 
بنده هم این روز بسیار فرخنده و عزیز را به همه مسلمانان 
جهان، هموطنان و همشهریان عزیز تبریک و تهنیت عرض 
می کنم و از درگاه خداوند متعال نابودی گروه های سلفی و 
تکفیری که لکه ننگ اسالم هستند را به عنوان عیدی بزرگی 

برای همه مسلمانان جهان در روز مبعث خواستارم.
رییس شــورای شــهر اصفهــان با اشــاره به تاســیس 
ســپاه پاســداران گفت: دوم اردیبهشت هر ســال یادآور 
تدبیرحکیمانه امام خمینی)ره( در تاسیس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است که ایســتادگی در برابر ابرقدرت های 
شرق و غرب را ســرلوحه کار خود قرار داد تا عزت و افتخار 
حسینی را بیش از پیش نصیب ملت غیور ایران کند؛ برادران 
دالور سپاهی با توکل به خداوند و با سرهای پرشور و دل های 
پرسوز به مقابله با دشمن متجاوز شتافته و در برابر متجاوزان 
به دفاع پرداختند. وی با اشــاره به ســالروز اعالم انقالب 
فرهنگی عنوان داشت: پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
در بهمن 1357 و بــه  دنبال آن اســتقرار نظام جمهوری 

اسالمی به  جای نظام ستم شــاهی پهلوی، تغییر و تحول 
بنیادینی را در عرصه های گوناگون اجتماعی به وجود آورد، 
چراکه تحول در نظام از طریق تحول در بنیادها و ساختارها 
تحقق می یابد؛ در این راســتا مقوله »فرهنگ« از جایگاه 
ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار بــوده، به  طوری که تصور 
تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن، تصوری 
ناموجه است. امینی با اشاره به 2 اردیبهشت، روز زمین پاک 
خاطرنشان کرد: روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل 
مصادف با 2 اردیبهشــت در تمام دنیا برگزار می شود و به 
همه مردم یادآوری می کند که نباید سیاره خود »زمین« را 
فراموش کنند؛ در ایران نیز همزمان با دیگر کشورهای جهان 
هفته زمین پاک از روز دوم اردیبهشت به مدت یک هفته 
در سراسر کشور برپا می شود و نخستین روز این هفته)دوم 
اردیبهشت ماه( به نام روز زمین پاک نام گذاری شده  است. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه اضافه کرد: 
باید توجه داشته باشیم که استفاده بهینه از کاغذ می تواند 
بهترین کمک به زمین باشد ضمن اینکه همه باید نسبت به 

سرسبزی محل زندگی و کار خود نیز توجه داشته باشند.
وی با اشــاره به روز بزرگداشت شــیخ بهایی اضافه کرد: 
بهاءالدین محمد بن  حسین عاملی، معروف به شیخ بهائی 
دانشــمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری اســت که در 
فلســفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و سرآمد 

دوران خود بود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:رییس شورای شهر اصفهان:

 برادران دالور 
سپاهی با توکل 
به خداوند و با 
سرهای پرشور و 
دل های پرسوز به 
مقابله با دشمن 
متجاوز شتافته و 
در برابر متجاوزان 
به دفاع پرداختند

z a y a n d e r o u d 8 1 0 8
@ g m a i l . c o m

telegram: @zayanderoudonline

t e l : 3 6 2 8 4 1 6 7 - 8
0913***3029

چرا به سیستم سرمایش و گرمایشی اتوبوس ها توجهی نمی شود.

عکس نوشت

آیت ا... مظاهری در دیــدار با برخی از اعضای خانــواده و دفتر 
مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: فقدان آیت ا... هاشمی 

رفسنجانی خسارتی جبران ناپذیر است.

آیت ا... العظمی مظاهری:

فقدان آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
خسارتی جبران ناپذیر است

صدای شهر

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

ضرورتروانسازیمسیرعابرانپیادهدرکنارزایندهرود

0939***7758
پیاده رو شــدن چهارباغ قبل از آغاز کار خط متروی این مسیر 
مشکالت زیادی برای شهروندان ایجاده کرده است. لطفا نسبت 

به این موضوع توجه بیشتری شود.

0913***8754
شــهریه پیش دبســتانی ها  واقعا زیاد است و هر ســال به طور 
سرسام آوری افزایش می یابد ، اقشار کم درآمد را در نظر بگیرید.

0936***2012
سگ های ولگرد همچنان در حاشیه های شهر جوالن می دهند .

با مسئوالن

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

کاردرحوزهگردشگری
کمترازجهادنیست

معاون گردشــگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان در جلســه طرح جامع گردشگری در خانه میراث 
اظهار کرد: هیچ راهی به جز گردشگری برای رفاه و توسعه کشور 
وجود ندارد، متاسفانه تمام فرصت ها را از دست دادیم، در حوزه نفت 
پول خوبی برای کشور به دست آمد، اما در این حوزه عاقالنه رفتار 
نشد، در حوزه کشاورزی هم با توجه به وضعیت خشکسالی کنونی 
نمی توان ورود خوبی داشت. محسن یار محمدی افزود: وضعیت 
صنعت هم مشخص اســت، اما حوزه گردشگری به این خاطر که 
مشکالت حوزه های دیگر را ندارد در صدر قرار گرفته است، برای 
این حوزه باید دعا کنیم و به صورت جهادی کار کنیم، کسانی که در 
حوزه گردشگری مجاهدت می کنند اجری کمتر از مجاهدان جنگ 
تحمیلی ندارند؛ چرا که آن افراد برای عزت کشور رفتند و امروز عزت 

کشور در این است که در حوزه گردشگری خوب عمل کنیم.
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: توسعه و رفاه مردم در گرو گردشگری است 
و همچنین راه مقابله با اتهاماتی که به ایران در دنیا زده می شــود 
گردشگری است تا مردم دنیا به ایران بیایند و ببینند این اتهامات 
واهی است، به این خاطر که هنوز هم شاهد هستیم که توریست ها 

با نگرانی به کشور ما می آیند.
وی بیان کرد: در شــرق استان ،گردشگری توســعه پیدا کرده و 
اســتقبال از گردشگری شــرق اســتان به خوبی انجام می شود، 
فراموش نمی کنیم که گردشگران بودند که شرق کویر را به عنوان 

یک منطقه توریستی به ما معرفی کردند.
یار محمدی عنوان کرد: در حال حاضر در بعضی مناطق قبل از اینکه 
برنامه ریزی کنیم گردشگر به آن منطقه رفته است، اما در غرب بر 
خالف شرق استان فرصت برنامه ریزی برای گردشگران قبل از ورود 

آنها به این منطقه وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی بر عهده ماست و بخش خصوصی 
هم سرمایه گذاری در این حوزه را بر عهده دارند، ما باید برنامه ریزی 
کنیم تا به ســرمایه گذار، مناطــق آماده ســرمایه گذاری برای 
گردشــگری را معرفی کنیم و این جلسه شــروع خوبی است تا 

شرکت ها را برای طرح جامع گردشگری غرب استان آماده کنیم.

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان در اولین جلســه 
سلسله نشســت های گروه های تبلیغی گفت: در جامعه 
کنونی، فضای مجازی بخشــی از زندگی مردم شده است 
و اگر مبلغ با این فضا آشــنایی نداشته باشد کار تبلیغی او 
محدود خواهد بــود و نمی تواند با مخاطبان به درســتی 

ارتباط برقرار کند.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی تصریح کرد: اولین 
ماموریت طالب، توسعه فرهنگ دینی و سایر فعالیت ها از 
جمله تدریس و کارهای پژوهشی زمینه یا پشتوانه تبلیغ 
است. وی با بیان اینکه تبلیغ با نظام  و مدل های مختلفی 
اتفاق می افتد تصریح کرد: یک مدل مرسوم و البته ناقص، 
مدل اتکایی اســت و آن مراجعه به نهادهای متولی امور 
تبلیغی از جمله دفتر تبلیغات اسالمی،سازمان تبلیغات، 
مرکز مدیریت حــوزه علمیه و غیره اســت. رییس دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان افزود: هر نــوع تبلیغی باید به 
اقتضای شرایط و نیازهای جامعه انجام گیرد، مدل تبلیغی 
از ابتدای تاریخ اسالم، خود بنیاد بوده و اتکایی نبوده است.
حجت االســالم و المســلمین قطبی عنوان کرد: اگرچه 
نظام امروزی محاسنی دارد ولی برای پاسخ گویی به همه 
نیازهای جامعه کافی نیست؛ چرا که امکانات، ابزار، بودجه 
و نیروی انســانی نهادهای متولی تبلیــغ، محدود بوده و 
همچنین زمینه کار با توجه به وسعت استان و استان های 
همجوار بسیار بیشــتر از ظرفیت نهادهاست. وی اعتبار 

تبلیغ را ناکافی دانست و اشاره کرد:همه نهادهای مسئول 
فقط می توانند 15 درصد از طلبه ها را پشتیبانی کنند، آن 

هم به صورت دائم انجام نمی شود.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با تاکید به اینکه در 
دنیا سه نظام اقتصادی، سیاســی و فرهنگی وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: در سیاست، امنیت و نظام کنترل جامعه، 
دولت ها باید تا آخرین نقطه خودشان مدیریت کنند، در 
بخش فرهنگی متولیان فرهنگ عقیده دارند که تســلط 
نظام های سیاسی باید کم شــود و در عوض به تشکل ها، 
گروه ها و نخبگان اعتماد شــود و نبایــد اتصال اتکایی به 
نهادها و سازمان ها باشــد. این روش در دنیا و از جمله در 
کشور ما موفق بوده و باید دانســت هر جا به مردم اعتماد 

شده نتیجه مطلوب به دست آمده است.
حجت االسالم و المســلمین قطبی با بیان بی فایده بودن 
فعالیت انفرادی افزود: جامعه باید به ســمت تشکیل تیم 
حرکت کند و در کنار تشکیالت همفکری هموجود داشته 
باشد.رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: بیش 
از 30 تشکل رســمی طلبگی وجود دارد که دور هم جمع 
شده و کار تبلیغی گروهی انجام می دهند و دفتر تبلیغات 
اسالمی توانایی دارد طلبه هایی که می خواهند کار تیمی 
انجام دهند را پشتیبانی کند و فضا و برخی امکانات الزم را 
در اختیار آنها قرار دهد. امروزه الزم است که مبلغان نو آور 

و خالق باشند.

 هر نوع تبلیغی 
باید به اقتضای 
شرایط و نیازهای 
جامعه انجام گیرد، 
مدل تبلیغی از 
ابتدای تاریخ 
اسالم، خود بنیاد 
بوده و اتکایی 
نبوده است

مدیر هماهنگی معاونــت های فرهنگی شــهرداری اصفهان گفت: 
شــهروندان برای حضور در تورهای گردشــگری هفته نکوداشــت 
اصفهان به فرهنگســراهای مناطق خود مراجعه و یا با سامانه 137 

تماس حاصل کنند.  
مهدی ســلطان آقایی اظهار کرد: 5 مسیر گردشــگری برای بازدید 
شــهروندان اصفهانی از اماکن تاریخی در نظر گرفته شده است. وی 
 با اشــاره به اینکه اتوبوس های گردشگری در 2 شیفت کاری صبح و 
بعد ازظهر فعالیت می کنند، عنوان کرد: اتوبوس های گردشــگری 
صبح ها از ساعت 8:30 صبح و بعد ازظهرها نیز از ساعت 15:30 در 
اختیار گردشگران قرار گرفته می شود. مدیر هماهنگی معاونت های 
فرهنگی شــهرداری اصفهان ادامه داد: اتوبوس های گردشــگری از 

امروزتا دهم اردیبهشت ماه در نقاط مختلف شهر مستقر هستند. 

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان اظهارکرد: پارک کوهستانی صفه 
یکی از مناطق خوش آب و هوا و تفرجگاه شــهر اصفهان محسوب 
می شــود که در همه ایام پرتردد اســت. حمیدرضا فرهنگ  افزود: 
مجموعه گردشگری صفه شامل دو بخش اســت که در یکی از این 
بخش ها شرکت توسعه سیاحتی سپاهان مستقر است و در قسمت 
 دیگر فضای ســبز صفه شــامل پارک جنگلی و پارک تفرجگاهی
 می باشد. وی  ادامه داد: بخش فضای سبز صفه دارای کلیه امکانات 
مورد نیاز برای یک تفریح ســالم از جمله نمازخانه، فروشگاه های 

کوچک و باغ وحش است.
فرهنــگ اضافه کــرد: منطقه گردشــگری صفه با فضــای زیبا و 
دلنشینی که به همت شهرداری اصفهان به وجود آمده است دارای 

پتانسیل های فراوانی برای جذب گردشگر است.

مدیر هماهنگی معاونت های فرهنگی 
مناطق شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

عکس خبر

نمایشتئاترشادوموزیکال»بزبزقندیوجشنوارهروزجهانیتنیسرویمیز
گرگناقال«

همایشبزرگکوهگشتخانوادگیبه
مناسبتآغازهفتهنکوداشتاصفهان

جمعآوریفیلترسیگارازخیابانها
بهمناسبتروززمینپاک

رییس کمیته اطالع رسانی ســتاد انتخابات استان اصفهان با اشــاره به ثبت نام 10 هزار و 989 نفر برای داوطلبی 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در اســتان اصفهان در مهلت قانونی ثبت نام این انتخابات  
اظهار کرد: این افراد برای کسب سه هزار و 861 کرسی شوراهای اسالمی شهر و روستا داوطلب شده بودند. احمدرضا 
ضیایی بابیان اینکه 363 نفر از مجموع کل افراد ثبت نام شــده انصراف خود را اعالم کردند، گفت: به تفکیک 215 
نفر از انتخابات شورای شهر و 148 نفر از انتخابات شوراهای اسالمی روستا انصراف داده اند. وی از احراز صالحیت 
هشت هزار و 794 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای در استان اصفهان خبر داد و گفت: این 

افراد از سوی هیئت های اجرایی و نظارت احراز صالحیت شده اند. رییس 
کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان خاطرنشان کرد: از سه 
هزار و 861 کرسی شوراهای اسالمی، 571 کرسی متعلق به شوراهای 
اسالمی شهرها و سه هزار و 290 کرسی متعلق به شوراهای روستایی 
استان است. ضیایی تاکید کرد: داوطلبانی که صالحیت آنها احراز نشده 
می توانند از سوم تا 6 اردیبهشت ماه شکایت خود را به هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روســتای استان اصفهان ارائه کنند 
و هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اســالمی شهر و روستا در استان 

اصفهان نیز پس از بررسی شکایت این داوطلبان نظر خود را 17 اردیبهشت ماه اعالم می کنند.    

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان خبر داد:

احرازصالحیت۸۷۹۴داوطلبانتخاباتشوراها

استفاده بهینه از کاغذ، بزرگ ترین 
کمک برای داشتن زمین پاک است 

مبلغان دینی باید به ذائقه و نیازهای 
مخاطبان توجه کنند

استقراراتوبوسهای
گردشگریدرشهر

پتانسیلمناسبپارک
صفهبرایجذبگردشگر
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امام موسی کاظم  )علیه السالم(:
هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
Zساختمان 119، واحد 3 AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

يادداشت

وقت، تمام!
چند روز پیش که رفته بودم دانشگاه تا از بچه ها 
امتحان بگیرم و اشک تمام شــان را درآورم، 
دیدم پوستر بزرگی جلوی در یکی از کالس ها 
زده اند که روی آن نوشته شده: »تقلب؛ یکی از روش های یادگیری 
موثر« و زیرش هم مفصل درباره مزایای مشــاوره و مشــورت، قلم 
فرسایی کرده اند. مشاوره گرفتن خیلی کار خوبی است، اما اگر امکان 
مشاوره داشته باشید. منظورم این است که وقتی 35 تا دانشجو را به 
فاصله یک صندلی از یکدیگر می  نشــانند و  سه نفر مراقب جدی و 
حواس جمع هم باالی سرشان مستقر می کنند، عمال مشاوره دادن 
و گرفتن کار غیر ممکنی می شــود و در صورت وقوع هم حســاب 
دانشجو با کرام الکاتبین است. مشــاوره گرفتن هم زمان دارد. اگر 
حتی با بهترین مشاوران هم مشورت کنید باید فرصتی برای عمل 
کردن به توصیه های آنها داشته باشید. نوش دارو بعد از مرگ سهراب 
که فایده ای ندارد. مثال خیلی از مواقع دانشجوها درست سال آخر 
لیســانس و چندماهی مانده به کنکور کارشناســی ارشد، ناگهان 
یادشان می افتد که باید تغییر رشــته بدهند، خارج بروند یا سوال 
می کنند که ازدواج کنند بهتر اســت یا ادامه تحصیل بدهند. شاید 
یک مشاور خوب در چنین موقعیت هایی بتواند راه درست را به آدم 
نشان بدهد؛ اما برای عمل کردن قدری دیر شده است. مثال برای تغییر 
رشته حداقل یک سال مطالعه الزم است. به فرض که با یک مشاوره 
درست، رشته مناسبی هم انتخاب شود؛ اما چقدر احتمال دارد که 
کسی بتواند 4ماهه خودش را برای این کار آماده کند؟ وقتی با آمادگی 
کم سرکنکور می روید، نتیجه دلخواه را هم نمی گیرید و فردای روز 
امتحان دچار پشیمانی می شوید و با خودتان فکر می کنید که ای 
کاش این کار را نکرده بودم یا به حرف فالن مشاور گوش نداده بودم. 
زمان مشاوره گرفتن یکی از کلیدهای موفقیت است. درست است که 
جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم منفعت است ولی به هر حال می توانیم 

طوری عمل کنیم که به دنبال آن ضرر کمتری را متحمل شویم.

عاداتی که افراد شاد
 هر روز انجام می دهند

ممکن اســت عبوس بــودن و اخم در نظر شــما 
یا مخاطبین جذاب بــه نظر آید؛ اما شــاد بودن نه 
تنها برای رفاه عاطفی شــما ضروری است، بلکه با 
شــاد زندگی کردن می توانید انسان موفق تری نیز 
باشید. در این مطلب شما را با چند عادت افراد بسیار 
خوشحال که هر روز انجام می دهند آشنا می کنیم؛ 

با ما همراه باشید. 
1. به خود و هرکس ديگری در زندگی شــان 

احترام می گذارند
مردم خوشحال بهتر می دانند که چگونه با دیگران 
رفتار کنند، زیرا آنها می دانند که دوست دارند چگونه 
با آنها رفتار شود. توجه بیشــتر به چگونگی رفتار با 
دیگران در زندگی، برای شــما موفقیــت به همراه 

خواهد داشت.
2. خودشان را باور دارند

هیچکس به آنچه که می خواهد نمی رسد؛ مگر آنکه 
به ظرفیت خود برای رسیدن به هر چیز و هر رویایی 

باور داشته باشد.
3. برای هر چیزی که دارند سپاسگزارند

حس سپاســگزاری و شــاکر بودن برای داشــتن 
هرچیــزی کــه دارید، هــر چند کوچــک، حس 
منفی نگری را از شــما دور کرده و شــما را به آدم 

شادتری تبدیل خواهد کرد.
4. بهترين دوست های آنها نیز افراد خوشحالی 

هستند
ساده ترین راه برای جذب عادت های پسندیده این 
است که افرادی را با این خصوصیات اخالقی در کنار 

خود داشته باشید.
5. خیلی کمتر از همســاالن خود تلويزيون 

تماشا می کنند
هنگامی که تلویزیون تماشا می کنید، از قید زندگی 
واقعی خود رها می شوید و این مانعی می شود برای 
برقراری ارتباط با همه آن چیزی که در زندگی روزانه 
شما اتفاق می افتد. از زندگی واقعی تان لذت ببرید و 

از صفحه نمایش تلویزیون دوری کنید.

گوناگون

کتاب »هنر رضایت از زندگی« نوشــته حجت االسالم عباس پسندیده، 
ازسوی دفتر نشر معارف به چاپ بیست و یکم رسید.

رضایت مندی از زندگی، از جمله دغدغه هایی اســت که انسان ها در کل 
زندگی با آن درگیر هستند. صاحب نظران علوم انسانی و اندیشمندان، غالبا 
فرمول هایی برای رضایت مندی انسان از زندگی ارائه کرده اند اما امتیاز آنچه 
که تحت عنوان »هنر رضایت از زندگی« منتشر شده است این است که 

مسئله را از دیدگاه آیات و احادیث، بررسی نموده است.
به جهت جایگاه مهمی که مهارت »رضایت مندی از زندگی« در رسیدگی به 
تکامل معنوی دارد، قرآن، اولیای دین و معصومین)علیهم السالم( آموزه های 
فراوانی در این زمینه به پیروان خود آموخته اند که حجت االسالم پسندیده 

سعی کرد آنها را به گونه ای جذاب، تنظیم و دسته بندی کند.

زندگی در اندیشــه دینی، مزرعه آخرت و خاستگاه کمال اخروی است. 
گروهی به غلط دین را »زندگی ســتیز« می دانند و گروهی به اشــتباه، 
»زندگی پرست« می شوند و ممکن است آنانی که از تفکر زندگی ستیزی 
فاصله می گیرند، به دامان زندگی پرستی در افتند. دین، نه زندگی ستیز 
است و نه زندگی پرست؛ بلکه زندگی را بستر تکامل و مقدمه آخرت می داند. 
لذا یکی از نیازهای زندگی موفق، برخورداری از هنر رضایت از زندگی است. 
کسی که از زندگی خود رضایت نداشته باشــد، امکان موفقیت در هیچ 

سطحی از زندگی دنیوی و اخروی را ندارد. 
خوشبختانه و البته بر خالف تصور موجود، دین، »رضایت از زندگی« را به 
رسمیت شناخته و برای تأمین آن، آموزه های فراوانی دارد که یا دیده نشده 

یا به درستی فهمیده نشده اند.

هنر رضایت از زندگی
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

معنای هر چیز در خودش نیست!
کشف حقیقت، سفری است دشوار

راه درازی در پیش است...
به تهی سازی عمیق ذهن نیازمندیم

»حسن بصری« را گفتند:
ای شیخ، دل های ما خفته است که سخن تو در آن اثر نمی کند، چه کنیم؟ 
گفت: کاشکی خفته بود که خفته را بجنبانی بیدار می شود؛ دل های شما 

مرده است که هر چند می جنبانی، بیدار نمی شود.
مســائل تغییر نمی کند؛ این ما هســتیم که نحوه نگرش مــان را تغییر 

می دهیم!
خالق شازده کوچولو می گوید:

معنای هر چیز در خودش نیســت، بلکه در طرز تلقی ما از آن نهفته
 است.

آگاهــی از خــود و درون، الزم اســت.)لطفا گوســفند نباشــید،
محمود نامنی(

این مسئله به یک قرارداد ثابت تبدیل شده است که این روزها در 
مورد آن سوالی نمی شود؛ اما تاریخ آن به همان روزهای اول سیستم 

هوایی برمی گردد.
در زمان های گذشــته هواپیماهــا باید برای ســوار و پیاده کردن 
مسافران، تا نزدیکی ســاختمان فرودگاه حرکت می کردند. بعد از 
قرارداد، صندلی خلبان در سمت چپ کابین قرار گرفت تا خلبان ها 
راحت تر بال ســمت چپ را در صورت نزدیک شدن به ساختمان 
ببینند و هواپیما را کنترل کنند. درهای ســمت چپ، جا به جایی 
مسافران را از هواپیما به ترمینال راحت تر می کرد؛ همچنین از دور 

زدن دور هواپیما امن تر بود.
یکی از دالیل اصلی دیگر اینکه درهای ورود و خروج در سمت چپ قرار دارد، به زمانی بازمی گردد که سفرهای 
دریایی تازه شروع شده بودند. قبل از ایجاد کشتی هایی که سکان هدایتشان در وسط قرار دارد، کشتی ها به 

وسیله پارو که در سمت راست قرار داشت هدایت می شدند.
برای اینکه پارو ها در زمان پهلوگیری کشتی به اسکله گیر نکند، کشتی ها از سمت چپ پهلو می گرفتند.

زمانی که استفاده از پله ورود و خروج هواپیما رواج پیدا کرد، به تصمیم سازندگان هواپیماها، قراردادی تنظیم 
شد که همیشه دِر ورود و خروج در سمت چپ قرار گیرد.

بارگیری کاالها، چمدان  ها و بخش سوخت گیری در سمت راست هواپیما قرار دارد. این امر باعث می شود 
تا بخش ورود و خروج مسافران از بخش های دیگر جدا باشــد؛ همچنین این اجازه را به خلبان می دهد تا 

درصورت لزوم موتور سمت راست را روشن نگاه دارد.

چرا مسافران همیشه از سمت چپ هواپیما سوار می شوند؟
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان اصفهـان

امالک برای مزايده  ) فروردين  ماه 96(

مديريت شعب بانك کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضیان مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت ده روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغايت 14 جهت کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزايده به نشاني اصفهان خ مطهري مديريت شعب بانك کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمايند.

توضیحات:
1- هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد و بانک در رد هر یک یا تمامي و قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- اوراق شــرکت در مزایده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشــنهاد 
دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضاء کرده و به پیشنهاد خود 
ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده 
) با قید مربوط به ملک ردیف  آگهي ( تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید 

پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد.
3- مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 15 روز می باشد.به پیشنهادات 
مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل 

گردد ترتیب اثر داده نمي شود.
4- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلي امالك خواهد بود. وجوه واریزي نفرات دوم و 

سوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت دولتي مي باشد.
6-اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر 

عهده خریدار خواهد بود.
7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت 
نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به 
صورت نقد و مابقی  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولویت 

با پیشنهاد نقدی است.
8-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اســناد انتقال اجرایي صادر شده واگذار 
مي گردند و در صورت وجود متصرف، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد و در صورت نیاز به 
اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت و غیره 

و طي کلیه مراحل آن به عهده و هزینه خریدار مي باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این 
بابت پرداخت نمي نماید و بانک هر گونه مسئولیتي را از خود سلب و اسقاط مي نماید .

9-اخذ کلیه مجوزها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر 
عهده خریدار خواهد بود.

10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و شهرداری و دارایی و غیره که به 
ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

11-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و ســوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي 
تمامي شــرکت کنندگان در مزایده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در 
مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده 

بوده و هر گونه ادعایي بر خالف آن مردود مي باشد. 
12-در امالکي که نیاز به تفکیک و اصالح باشــد در صورت بروز مشکالت درخصوص 
تفکیک و قطعي شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزي عینا به خریدار 

مســترد مي گردد و خریدار هیچگونه ادعایي نخواهد داشت. در اینصورت وجوه واریزي 
شامل سود و یا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود. 

13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ) تهران ( مي باشد.
14-براي شــرکت در مزایده ارائه فیش واریزي بــه میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  
به صورت نقدی  نزد بانک کشــاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک 
کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده، الزامي است. هر گاه نفرات 

اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 
15-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایي معتبر 
به همراه ارائه رســید تحویل پاکت مزایده یا فیش واریز 5 درصد شــرکت در مزایده در 

جلسه شرکت نمایند . 
16-بدیهي اســت عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، تحت هر شرایط 

و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و بازگشایي پاکتها نخواهد بود. 

م الف : 36517

آگهـي مزایده عمومي اموال غير منقول 

وضعیت ملك  قیمت پايه اعیانعرصهکاربرینوع ملكپالک ثبتی آدرس ملكنام شعبه رديف

در تصرف مالک سابق 5,598,000,000 سوله و ساختمان 6400ششدانگ 29400گلخانه گلخانه سه دانگ و نود و شش سهم از ششدانگ پالك شماره 8/141فریدن-اشجردفریدن 1

در تصرف مالک سابق 846,420,946 127127خانه مشاعسه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 2924/2261اصفهان- مرکزی- کاوه-  خ نگارستان- مجتمع مسکونی نگارستان- بلوك 4راه پله 3طبقه 3شهرضا2

در تصرف بانک است  934,347,112 -مساحت ششدانگ 12280زمین کشاورزیمشاع 14/940حبه مشاع از 72حبه از ششدانگ پالك 430/904فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 3

در تصرف بانک است  8,081,910,000 28381410پرورش قارچ مشاع دو هزار و هشتصد و سی و هشت متر مربع از ششدانگ پالك 430/905فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 4

در تصرف بانک است  948,600,000 -2635زمین مزروعی مشاع دو هزار و ششصد و سی و پنج متر مربع از ششدانگ پالك 430/905فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 5

در تصرف بانک است  1,475,505,000 -2559زمین مزروعی مشاع دو هزار و پانصد و پنجاه  و نه متر مربع از ششدانگ 430/905فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 6

در تصرف بانک است  733,320,000 -2037زمین مزروعی مشاع دو هزار و سی وهفت متر مربع از ششدانگ پالك 430/905فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 7

در تصرف بانک است  902,520,000 -1907زمین مزروعی مشاع هزار و نهصد و هفت متر مربع از ششدانگ پالك 430/905فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 8

در تصرف مالک سابق است   1,710,900,000 156126مسکونی ششدانگ ششدانگ پالك 1947/156/11135استان قم بلوار شهید آذر کوی دل آذر 10 پالك 37کاشان 9

تخلیه و در تصرف بانک نیست  4,422,600,000 11612093هتل هتل ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهری هتل انارستان بادرود 10

تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,469,528,000 2290/50943هتل هتل ششدانگ 159/1379بادرود خیابان شهید مطهری هتل انارستان بادرود 11

تخلیه و در تصرف بانک نیست  2,244,375,000 265344مسکونی خانه نوزده حبه از 72 حبه پالك شماره 15177470/604خیابان کاوه خیابان ابوریحان بیرونی پالك 20کوهپایه 12

تخلیه و در تصرف بانک نیست  5,145,203,785 1857/5ششدانگ 63000مرغداریمرغداریشصت و دو سهم از نود و شش سهم پالك شکاره 281/3گلپایگان جاده شرکت زراعیگلپایگان 13

تخلیه و در تصرف بانک نیست  540,000,000 355225خانه خانه ششدانگ پالك 456/4اصفهان-برآن جنوبی-روستای روران-دنبال بلوار زاینده رود-بن بست ابن سینا- پالك 267اصفهان 14

 در تصرف مالک سابق است  27,031,000,000 10877/97922کشتارگاه مرغکشتارگاه صنعتی سی وهفت و نود و هشت صدم سهام مشاع از ششدانگ پالك 433/2/405نجف آباد- جوزدان- جنب کانال آب به سمت قهدریجانفالورجان 15

ملک مذکور به انضمام کلیه ساختمان ها و  19,136,893,500 202692681 گاوداریگاوداری 11/1 سهم از 25/9 سهم از شش دانگ پالك 153/48اصفهان برآن جنوبی روستای کبوتر آباد اصفهان 16
تاسیسات موجود تخلیه و در تصرف بانک نیست 

تخلیه و در تصرف بانک است  5,562,396,000 -3090/22زراعی زمین شصت حبه مشاع از 72 حبه  زمین پالك 413/1خیابان امام خمینی بعد از بیمارستان امام حسین کوچه استوار جنب جاده قدیم تهران بوستان سعدی 17

تخلیه و در تصرف بانک نیست  6,350,000,000 180/42-مسکونی آپارتمان ششدانگ پالك 15190/33234آپارتمان واقع در خیابان سروش کوچه 23)شهید سعید لطفی(بوئین18

در تصرف مالک سابق 5,400,000,000 97/1397/13دفتر کارششدانگ15190/3323722اصفهان- هشت بهشت شرقی نبش خ حمزه- اصفهانبویین و میاندشت19

در تصرف مالک سابق 8,342,880,000 -474644باغمشاع پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پالك 265/1به انضمام اشجار و حق آب متعلقهشهرضا- مرکزی- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا20

در تصرف مالک سابق 3,090,450,000 -280950باغمشاع نه و یک چهارم مشاع از 72 حبه پالك 265/1شهرضا- مرکزی- جاده سمیرم-  کهرویه- هوكشهرضا21

تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد و پنجاه و یک هزارم سهم مشاع از شهرضا دشت مهیارشهرضا 22
در تصرف مالک سابق 8,589,579,000 -مساحت ششدانگ بیست و یک هکتار باغمشاع1450 سهم ششدانگ پالك ثبتی 181/12

در تصرف مالک سابق 1,752,662,582 -20150زمین مزروعیمفروز ثبتی64/425چادگان مزرعه کویزانچادگان23

 در تصرف مالک سابق است  493,651,667 9567722مرغداری مرغداری پانصد و نود و پنج هزارم مشاع از ششدانگ پالك 1/3569بلوار قطب راوندی انتهای خیابان فرش نگارستان کاشان 24
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