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میثم محمدی، شــهردار زرین شهر در نشســت با اصحاب رسانه با اشاره به 
اینکه درحال حاضر بودجه شهرداری ها به شیوه سنتی شامل دو بخش جاری 
وعمرانی است که تطابقی با چارچوب برنامه اســترات ژیک ندارد، اظهار کرد: 
بودجه شهرداری زرین شهر در ســال جاری 50 میلیارد تومان پیش بینی 
شــده که از این بودجه 18 میلیارد تومان جــاری و 32 میلیارد هزینه های 

عمرانی است.
وی با بیان اینکه هر ســاله بودجه شهرداری نســبت به روند رشد وصولی ها 
 پیش بینی می شــود، عنــوان کرد: از بودجه پیش بینی شــده شــهرداری 
 زرین شهر در سال جاری تنها 16/6 میلیارد تومان محقق شده و نکته قابل 
توجه که در بودجه شهرداری زرین شهر خودنمایی می کند آن است بودجه 
پیشنهادی شهرداری، بودجه ای واقعی نبوده؛ چراکه عملکرد سال گذشته 
شهرداری زرین شهر حدود 35 میلیارد تومان بوده و در این میان 20 میلیارد 

تحقق نقدی و 15 میلیارد به صورت غیر نقدی بوده است.
شهردار زرین شهر بیان کرد: نتیجه گیری که از این مهم می توان داشت آن 
است که بودجه 50 میلیاردی برای شــهرداری زرین شهر قطعا یک بودجه 
واقعی نبوده و چنانچه قرار بود بودجه ای واقعی برای شهرداری تدوین می شد 

باید بودجه ای 35 میلیارد تومانی و یا حداکثر 10 درصد افزایش بسته می شد.
وی خاطرنشــان کرد: به جهت اینکه هزینه های جاری شهرداری باال بوده و 
تناسب رعایت بودجه جاری و عمرانی نیز در قانون شهرداری ها در تناسب 60 
به 40 است و این مسئله باید رعایت شود، معموال بودجه شهرداری به صورت 

کاذب و باال تدوین می شود.
محمدی اذعان کرد: از ســوی دیگر بودجه و ردیف های بودجه بر اســاس 
درآمدهای ارزش افزوده و عــوارض آالیندگی تحقق پیدا کرده و پیش بینی 
می شــود، اما با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد و مطالبات شهرداری های 
شهرستان لنجان، شهرداری زرین شهر در خصوص عوارض آالیندگی در 8 
ماهه سال جاری تنها 60 میلیون تومان دریافت کرده و این در حالیست که در 

بودجه شهرداری این مهم 10 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
شهردار زرین شهر یادآور شد: میزان بدهی های شــهرداری زرین شهر که 
ثبت و سند شــده اســت، حدود 40 میلیارد تومان بوده  که طی سال های 
گذشته انباشــته شــده و از این مبلغ 10 میلیارد تومان بدهی جاری شامل 
مطالبات پرسنلی، مطالبات بیمه تامین اجتماعی، مالیات، رفاهیات و... بوده 
 و 30 میلیارد تومان بدهی های عمرانی نیز شــامل بدهی ها به پیمانکاران

 پروژه های شهرداری است.
وی با اشاره به اینکه امروز شهرداری زرین شهر نیازمند تحول و جسارت در 
تصمیم گیری است، تصریح کرد: امروز اهتمام وعزم ما حل مسائل و مشکالت 
شهر و شهرداری است و در هدف گذاری ها نخست با مجموعه شورای اسالمی 
زرین شــهر  هدف را بر اساس تعامل و ایجاد بســتر تعاملی بین شهرداری و 
مسئوالن کشور، استان و شهرستان و همچنین تعامل دو سویه بین پرسنل، 

شورا و مردم قرار داده ایم.
محمدی ادامه داد: ما اعتقــاد داریم اگر بتوانیم در زرین شــهر تعامل بین 
مسئوالن، شهرداری و مردم برقرار کنیم مجموعه شهرداری می تواند به اهداف 

مورد نظر خود دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت زرین شهر پتانسیل جذب سرمایه گذار و رونق 
اقتصادی را دارد؛ به همین علت استراتژی ما جذب حداکثری پتانسیل ها و 
استفاده از ظرفیت های گروه های مختلف، تشکالت، سازمان مردم نهاد و... 

است که می توانند معضالت شهرداری را برطرف کنند.
شهردار زرین شهر خاطرنشــان کرد: نباید فراموش کرد که امروز شهرداری 
زرین شــهر نیازمند حرکت بنیادین در ســاختار اداری، پرســنلی و کسب 
درآمدهای پایدار است، اما متاسفانه شهرداری زرین شهر 35 درصد درآمد 
خود را بر اساس درآمدهای خودکوششی محقق می کند و با یک نگاه اجمالی 
به هزینه های سنگینی که بر مدیریت شــهری تحمیل می شود، مشخص 
می شود که با توجه به امکانات و منابع موجود، راهی جز مشارکت شهروندان 

در اداره شهر نیست. 
محمدی اذعان کرد: بی شک برای تحقق مشــارکت مردم باید با تمام توان 
اعتماد سازی کرد و بدون تردید برای ایجاد اعتماد پایدار، باید در جهت آگاه 
کردن مردم از اهداف، وظایف، ماموریت هــا، عملکردها و خدمات مدیریت 

شهری گام برداشت. 
وی کوچک سازی بدنه شهرداری را یکی دیگر از سیاست های مدیریت شهری 

دانســت و گفت: ما امروز در بحث کنترل هزینه های شهرداری به دنبال آن 
هستیم تا بتوانیم موازنه ای بین درآمد و هزینه های شهرداری ایجاد کنیم؛ لذا 
یکی از دیدگاه های ما در دوره پنجم مدیریت شهری شهرداری زرین شهر، 

کوچک سازی بدنه شهرداری است.
شهردار زرین شهر افزود: البته این کوچک سازی نه به معنای تعدیل نیرو بلکه 
به معنای آن است که قسمت هایی همچون اســتخر جهان پهلوان تختی و 
کشتارگاه که در گذشته در اختیار شهرداری بوده و قابلیت واگذاری به بخش 

خصوصی را دارند را به آنها واگذار کنیم.
وی اضافه کرد: کارشناسان ما پس از بررسی های الزم اعالم کردند که در 6 
ماهه اول سال ۹6  مجموعه استخر جهان پهلوان تختی، 150 میلیون تومان 
ضرر داشــته؛ یعنی درآمد و هزینه آن 150 میلیون تومان منفی بوده که در 
مجموعه سال این رقم به 300 میلیون تومان می رسد و حتی در شش ماهه 
دوم که فصل زمستان و ســرما را در پیش داریم نیز قطعا ضرر ما در استخر 
بیشــتر نیز خواهد بود.محمدی ادامه داد: شاید برخی فکر کنند استخر یک 
پروژه سود آور و درآمدزا برای شهرداری بوده، اما جالب است بدانیم وقتی ما با 
کارشناسان تربیت بدنی صحبت کردیم برای استخر و مجموعه های ورزشی 
آن درآمد 60 میلیون تومانی در ماه را پیش بینی می کنند و حاضر به اجاره 

این مجموعه با نظارت شهرداری و تربیت بدنی هستند.
شهردار زرین شهر با اشاره به روند پروژه شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر 
بیان کرد: بیش از 14 سال از عمر پروژه شهرک حمل ونقل می گذردکه در این 

مدت شاهد تغییر و تحوالت بزرگی در حوزه اقتصادی و اجتماعی بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه شهرک حمل و نقل سرمایه گذار بخش 
خصوصی ورود پیدا کرده و پروژه از نظر پیشــرفت فیزیکــی در زمان خود 
پیشرفت خوبی داشته، اما متاسفانه در 4 سال گذشته پروژه تعطیل شده که 
 توقف این پروژه آثار بسیار ســوء از نظر اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد؛
 از این رو عزم شــهرداری اتمام پروژه به نحو احسن و با نظارت شورای شهر، 

سیستم نظارتی و تعامل با سرمایه گذار است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه تنها با پهن کردن فرش قرمز به دست نمی آید، 
اظهار کرد:باید توجه داشت که در دوره های گذشته تجربه خوبی در برخورد با 
سرمایه گذاران در زرین شهر کسب نشده است و یکی از نکاتی که سعی شده 
در دوره پنجم مورد توجه قرار گیرد، رفع موانع سرراه سرمایه گذاری در این 
شهر است و قطعا با رفع مشکالت پیش روی پروژه شهرک حمل و نقل کاالی 
زرین شهر، این مهم مشخص خواهد کرد که شهرداری نقش حمایتی و سازنده 

در بخش سرمایه گذاری دارد.
سعید نادی زاده، رییس شــورای اسالمی زرین شــهر نیز گفت : باید توجه 
 داشــت که یکی از مهم ترین وظایف شــورای شهر انتخاب شــهردار است؛
 از این رو براســاس نظرخواهی که از اعضای شورای اسالمی زرین شهر شده 
بود و با توجه به جمع بندی های انجام شده، مصاحبه های حضوری وبررسی 
سوابق و اعالم آمادگی افراد جهت فعالیت در سمت شهردار زرین شهر از بین 
حدود 30 گزینه پیشنهادی، میثم محمدی با ۷ رای موافق به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب شد.
رییس شورای اسالمی زرین شــهر تصریح کرد: با توجه به آسیب پذیر بودن 

مدیریت شهری، شورای اسالمی زرین شهر در فرآیند انتخاب شهردار، عالوه 
بر تخصص به قانون مداری، دوستدار قانون بودن و داشتن خالقیت را مورد 
توجه قرار داد تا در مدت چهار سال آینده عالوه بر اتخاذ تصمیم های اقتصادی 

صحیح، خدمات شایسته تری نیز به شهروندان ارائه شود.
وی ادامه داد: شوراهای اسالمی شهرو شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی 
و اجرایی نظام مدیریت شــهری، نقش موثر و اساســی در روند توســعه و 
پیشرفت شــهر ایفا می کنند از این رو باید توجه داشت در نظام های مدرن، 
اداره جامعه براساس یک توافق جمعی شــکل می گیرد؛ لذا با توجه به اینکه 
جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف همواره عاملی مهم برای تداوم رشد 
اقتصادی هر شهر به شمار می آید، تالش شده تا جذب سرمایه گذار با نتیجه 

برد برد سیاست شورای شهر باشد.
نادی زاده اضافه کرد: ما در شورای اســالمی دوره پنجم زرین شهر به عنوان 
حامی و هدایت کننده شهرداری در تالش هستیم به سمت تدوین برنامه های 
بلند مدت گام برداریم و از پرداختن به کارهای ســطحی، کوچک و مقطعی 

پرهیزکنیم.

شهردار زرین شهر:

زرین شهر پتانسیل جذب سرمایه گذار و رونق اقتصادی را دارد

 حاشیه های »نجف آباد« تمامی ندارد؛

چهره شهر شهیدپرور استان را مخدوش نکنید
6

کساد وسردی در »فردوسی«
»رجیستری« درد است یا درمان؟

3

در انـتظـار »سـلـمان«
افتخار ایران و اصفهان در قاب نگاه »میرباقری« ؛

4

امکان حذف »برنج کاری« در اصفهان وجود ندارد
عضو خبرگان کشاورزی اصفهان:

3

تخریب خانه نائل، نتیجه سوءمدیریت مدیران است
در پانزدهمین جلسه شورای شهر مطرح شد:

11

مروری بر آنچه بر سبزپوشان در نیم فصل 
نخست لیگ گذشت؛

10  روزگار نامراد
 ذوب آهن و ژنرال

علیه فقر
2

اصفهان؛ در انتظار اجرایی 
شدن قانون مبارزه با پول شویی

3

۱۶۰۰ اصفهانی در سامانه 
خادمان شهدا ثبت نام کردند

8

  روحانی  از تمرکز الیحه  بودجه 97  برتوجه 
به اشتغال فراگیر خبر داد؛

از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱7 صورت گرفت؛ 

صعود شرکت فوالد مبارکه  به جایگاه یازدهم 
سازمان های دانشی برتر قاره آسیا

بنابر اعالم دانشگاه صنعتی شــریف به عنوان نماینده سازمان 
جهانی MAKE در ایران، شرکت فوالد مبارکه موفق شد از بین 
۲۰۱ شرکت حاضر در ارزیابی جایزه سازمان های دانشی برتر قاره آسیا، 

در سال ۲۰۱7 به جایگاه یازدهم صعود کند.

3

از بودجه پیش بینی شده شهرداری  زرین شهر در سال جاری تنها ۱۶/۶ میلیارد تومان محقق شده است
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طبق سنوات گذشته حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور ایران 
برای ارائه الیحه بودجه، روز گذشــته در مجلس حاضر شــد و پیش از 
تقدیم الیحه بودجه به ایراد ســخنرانی پرداخت. حجت االسالم حسن 
روحانی طی این سخنرانی اظهار کرد: این بودجه برای رفع فقر است و 
برای اولین بار جمهوری اسالمی ایران یک قدم بسیار بزرگ و مهم برای 

استانداردسازی زندگی مردم در سال آینده برخواهد داشت.
بودجه 97 به معنای اجرای برنامه های دولت است

وی گفت: خواست ما این است که 12 درصد درآمد نفتی ما در طرح های 
مهم استفاده شود. اقتصاد ما تا زمانی که امور بانکی  اصالح نشود، درست 
نخواهد شد. بودجه سال 97 به معنای اجرای برنامه های دولت دوازدهم 

است و تمام وعده های داده شده و تمام مطالبات مردم در ایام انتخابات، 
نظیر اشتغال، رشــد اقتصادی، کاهش نابرابری ها و ... را در این الیحه 
مشاهده می کنید. تحول بســیار خوبی در بودجه سال آینده مشاهده 
خواهید کرد. بودجه سال 97، بودجه ای است بر مبنای اشتغال فراگیر، 

رفع فقر و ایجاد توسعه. 
پیش بینی 840 هزار نیروی فعال در بازار کار در سال 97

روحانی اضافه کرد: با هدف گذاری که در بودجه 97 شده رشد اقتصادی 
سال 97 با در نظر گرفتن نفت 6/5 و بدون در نظر گرفتن نفت 7 درصد 
خواهد بود. پیش بینی ما این است که در سال آینده نیروی فعال و جدید 

ما در بازار کار حدود 840 هزار نفر باشد.

پس از اتمام صحبت های رییس جمهور در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی نمایندگان مجلس به نقد صحبت های روحانی و الیحه بودجه 
97 پرداختند و  شروع به بررســی این الیحه بودجه کردند. نادر قاضی 
پور نماینده مردم ارومیه، یکی از چهره هایی بود که در تذکر بودجه ای 
خود گفت: مشکل بازنشســتگان و صندوق های مالی و آب رسانی به 
روستاییان و مســکن آنها و احیای تاالب ها در این الیحه آمده است؟ 
یا باز هم هزینه نهاد ریاســت جمهوری افزایش می یابد. اســتقراض از 
 داخل و خارج که بودجه نویسی نیســت. اینطور می شود کشور را اداره

 کرد؟
علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به این تذکر 
گفت: الیحه بودجه در اختیار نمایندگان است و شما می توانید به دقت 
پیشنهادات را مورد بررســی قرار دهید.فکر روحانی برای بودجه خوب 

است و ما از آن حمایت می کنیم. 

مسعود پزشكیان، نایب رییس مجلس در تذکري 
براســاس ماده 79 آیین نامه داخلي، فرصت یافت 
تا پاسخ صحبت هاي محسن کوهكن که از ادبیات 
پزشكیان در جلسه پیشین مجلس انتقاد کرده بود را 
بدهد. کوهكن در تذکري مدعی شده بود که پزشكیان 

خطاب به تذکر او گفته بود »بگیر بنشین سرجات، من جواب شما را نمی دهم، اگر می خواهید دعوا 
کنید بفرمایید بیرون!«. او بر همین اساس از رییس مجلس درخواست کرد که این مسئله را بررسی کند 
و در هیئت رییسه از ادبیات فاخر استفاده شود. پزشكیان در پاسخ به این تذکر کوهكن گفت: هنگام 
تذکر ایشان من در جلسه نبودم. ایشان گفتند که من به ایشان بي احترامي کرده ام! من فایل صوتی 
مذاکرات مجلس را بار دیگر گوش کردم، اما چنین حرفی در آن نبود. ایشان گفتند که هیئت رییسه از 
ادبیات فاخر استفاده کند و بعد خودشان مي گویند که در مجلس داد زده شده. داد زدن ادبیات فاخر 

است؟ داد زدن و اینكه بیایند این جلو بایستند و بگویند که حق ندارید حرف بزنید، درست نیست.

 اتحادیه عرب
 با ساز ترامپ نرقصید

وزیران خارجه کشــورهای عضــو اتحادیه عرب 
ضمن مخالفت با تصمیم آمریــکا درباره قدس، 
خواســتار اقدامی عملی درباره آن شدند. وزیران 
خارجه کشــورهای عضو اتحادیه عرب ســاعات 
پایانی روز شنبه در »قاهره« پایتخت مصر، نشست 
اضطراری با موضوع بررسی تصمیم آمریکا درباره 
قدس تشکیل دادند. در ابتدای این جلسه »احمد 
ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه کل با »تجاوزکارانه و 
خطرناک« توصیف کردن اقــدام آمریکا در اعالم 
قدس به پایتختی اســرائیل، گفت: » این تصمیم 
آمریکا غیرقابل قبول است و به هیچ وجه نمی توان 
آن را توجیه کرد. قدس جزو اراضی اشــغال شده 

است و اسرائیل بر آن حاکمیتی ندارد.«

اروپا، نتانیاهو را دلخور کرد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با متهم کردن اروپا 
به نفاق و دورویی در قضیه قدس، گفت که رفتار 
دوگانه آنها را در قبال تصمیم آمریکا درباره قدس 
نمی پذیرد. نتانیاهو پیش از ســفر به پاریس برای 
شرکت در نشســت وزیران خارجه اتحادیه اروپا 
به عنوان یک میهمان ناخوانده، گفت: »با اینکه به 
اروپا احترام می گذارم، )اما( رفتار دوگانه را از آنها 
نمی پذیرم. شنیده ام برخی در اروپا بیانیه تاریخی 
ترامپ را محکوم می کنند، اما موشک هایی که به 

سمت ما می آید را نه.«

تشکر لبنانی ها از ترامپ
معترضان فلسطینی و لبنانی در بیروت، شعارهای 
ضد آمریکایی و ضد اســرائیلی سر دادند و گفتند 
از ترامپ تشکر می کنیم که همه مسلمانان را در 

جنگ ضد اسرائیل با هم متحد کرد.
هزاران نفر در بیــروت، پایتخت لبنان در اعتراض 
به تصمیم رییس جمهور آمریکا در به رســمیت 
شناختن شهر اشغالی قدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی تظاهرات کردند.

تبریک نخست وزیر انگلیس به 
عراق بابت بیرون راندن داعش 

ترزا می، نخست وزیر انگلیس موفقیت دولت عراق 
در بیرون راندن داعش از بیشــتر خــاک عراق را 
تبریک گفت.نخست وزیر انگلیس اما هشدار داد 

که گروه های افراطی هنوز شکست نخورده اند.

»قصه گویی« شاهزاده سعودی 
برای دیدار با مقام صهیونیستی

»رای الیوم«: شــاهزاده »ترکی الفیصل« رییس 
سابق ســازمان اطالعات عربستان سعودی دلیل 
دیدارش با »افرایم هالیوی« رییس سابق سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیســتی )موساد( را توجیه 
کرد. شــاهزاده الفیصــل، به شــبکه تلویزیونی 
»سی ان ان« گفت که دلیل دیدارش با رییس سابق 
موســاد برای گفتن این موضوع بود که فلسطین 
قضیه اول اســت. این شاهزاده ســعودی مدعی 
شد، هر کسی که معتقد است عربستان با اسرائیل 
همکاری خواهد کرد در حالی که این رژیم اراضی 
فلسطین، سوریه، لبنان و همچنین قدس را اشغال 
کرده اســت، نمی داند در مورد چه چیزی حرف 
می زند. رییس سابق سازمان اطالعات عربستان 
ســعودی در ادامه افزود: بیانیه دیوان پادشاهی و 
موضع پایدار سعودی، اتهام ها مبنی بر اینکه این 
کشور از تصمیم »دونالد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا در به رســمیت شــناختن قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل حمایت می کند را نقض می کند.

  روحانی  از تمرکز الیحه  بودجه 97  برتوجه به اشتغال فراگیر خبر داد؛

علیه فقر

حسن روحانی در مجلس شورای اسالمی گفت: اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری ها، تحرک در طرح های اصلی و مهم و حضور 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور به عنوان خواسته های اصلی مردم در انتخابات 96 ، در الیحه بودجه 97 پیگیری شده است.

جهان: به نظر می رسد این روزها بیشتر از هر زمان دیگری 
به نگاه های حاج قاسم به مسائل فرهنگی نیازمندیم.

مرداد ماه بود که انتشــار جمله ای از حاج قاسم سلیمانی 
توجهات را به خود جلب کرد: »اینها بچه های من و شــما 
هستند. ممکن است ظاهرشــان مناسب نباشد، اما باطن 
خوبی دارند«. بعد از آن سخنان حاج قاسم یک گام جلوتر 

رفت: »امروز حتی کسانی که ظاهر دینی ندارند، دلبستگی شدیدی به رهبری و انقالب دارند«.
این نگاه معتقد است اگرچه حجاب اهمیت دارد، اما دینداری متوقف به ظاهر و مناسک نیست که اگر اینطور 
بود، دینداری جاهالنه عربستان از همه جلوتر بود.حاال جمله حاج قاسم را یک بار دیگر مرور کنید: » دلشان با 
رهبری و انقالب است« و این جمله امام)ره( را به خاطر بیاورید که فرمودند: »اسالم روی زمین حکومت اسالمی 
است«. با این نگاه کسی که دلش با انقالب است یا نسبت به دشمنی استکبار بغض دارد و یا دینداریش را با حب 
والیت گره زده است که فرمود »بنا عبدا... و بنا عرف ا...« را باید سر دست گرفت؛ باید احترام کرد. این نگاه حاج 

قاسم، باید نقشه راه جدید جریان انقالب باشد.

پس لرزه های جدال 
لفظی کوهکن و 
پزشکیان در مجلس

مقایسه سردار سلیمانی 
 و دیگران در مواجهه 
با بدحجابی

انتقاد شدید الریجانی از اقدام 
غیرعقالنی آمریکا

علی الریجانی در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: هیچ یک از اتفاقــات اخیر منطقه به اندازه 
اقدام ناشیانه رییس جمهور آمریکا درباره دستور 
جابه جایی ســفارت این کشــور به قدس قلوب 
مسلمانان را آزرده نکرده است. وی افزود: حتی 
کشورهای دوســت آمریکا نیز این اقدام ناپسند 
و غیرعقالنی را تقبیح کردند. اگر این کشــورها 
حســاب خود را از دولت آمریکا جــدا نکنند از 
حیثیت خود چیزی باقی نخواهند گذاشــت و 
ملت های مسلمان را در مقابل خود خواهند دید.

 محمودرضا خاوری
 به قتل نرسیده است

پلیس کانادا اعالم کرد که محمود خاوری به قتل 
نرسیده اســت. خاوری، خود شایعه کرده که در 
کانادا کشته شده؛ این شگرد کالهبرداران است. 
پلیس کانادا درباره قتل محمودرضا خاوری اعالم 
کرد که »در هفته گذشته، پلیس چنین نامی را 
در درگیری های مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان 

مقتول ثبت نکرده است«.

 جدال البی های ایران 
و عربستان

روزنامه العرب نوشــت: موضع گروه بین المللی 
حمایت از لبنان که بین نقش حمایتی عربستان 
سعودی در کمک به اقتصاد لبنان و نقش ایران در 
مسلح سازی حزب ا...، تساوی برقرار کرده، باعث 
حیرت مجامع رسمی در بیروت شده است. این 
روزنامه آورده است: بیانیه نهایی این گروه در مورد 
سهم ایران و عربستان در بحران لبنان، به شکلی 
متناقض از یک سو از دولت های عضو این گروه، از 
جمله عربستان سعودی خواست از دولت لبنان 
و تسلیح ارتش آن حمایت کنند تا قادر به کنترل 

اوضاع امنیتی خود باشد.

 بیانیه سپاه تهران در پاسخ
 به اظهارات ترامپ

سپاه حضرت محمد رســول ا...)ص( تهران، در 
اعتراض به اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا 
پیرامون به رسمیت شــناختن بیت المقدس به 
عنوان پایتخت اســراییل بیانیه ای صادر کرد. 
در این بیانیه آمده است: اقدام ننگین و سخنان 
مذبوحانه رییس جمهور نابخرد آمریکا  که نقضی 
آشکار در راستای موازین سازمان ملل متحد بود 
به دنیا ثابت کرد که شیطان بزرگ برای رسیدن 
به اهداف شوم خود از هیچ عملی دریغ نکرده و 
بار دیگر با به رسمیت شناختن بیت المقدس به 
عنوان پایتخت رژیم جعلی اســرائیل به دنبال 
تولد فتنه ای جدید در سطح منطقه امت واحد 

اسالمی است.

 واکنش بی بی سی
 به دیدار روحانی و جانسون

شبکه بی بی ســی موافقت حسن روحانی برای 
دیدار با وزیــر خارجه انگلیــس را برای هیئت 

انگلیسی اعزامی به ایران، امیدوار کننده خواند.
»بوریــس جانســون« وزیر خارجــه انگلیس 
در دومین روز ســفر خــود به تهران با حســن 
 روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران دیدار و 
گفت وگو کرد. شبکه بی بی سی با اعالم این خبر 
موضوع اصلی این دیدار را درخواست جانسون 
 برای آزادی شهروند انگلیســی بازداشت شده

 در ایران دانست.

سید ابراهیم رییسی 
تولیت آستان قدس رضوی:

واکنش

رییس شــورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: 
اشــتباهات دولــت اصالحــات را بایــد پذیرفت، 
معتقدم که ما در دوران اصالحات باکس های خالی 
و اشــتباهاتی داشــتیم، تندروی هایی کردیم که 

نتیجه اش سال 84 پدید آمد.
صادق خرازی در دانشــگاه بوعلی سینای همدان 
اضافه کرد: ســال 84 نتیجه عملکرد اصالحات در 
درون خود بود و کشــور آســیب های فراوانی دید 
و نتیجه عملکردهــا این بود که از ســال 76 تا 84 
شخصیت بزرگی مثل آیت ا... رفسنجانی را منکوب 

کردیم.
وی با اشــاره به تناقض های بســیار اصالح طلبان 
گفت: آنها که روزی به دلیل دفاع از هاشــمی با من 
گالویز می شدند، موقع تشییع جنازه بیشتر از همه 
خودنمایی کردند و برای زیر تابوت رفسنجانی رفتن، 

خود را مشتاق تر از همه نشان می دادند.
خرازی تصریح کرد: در کشور دچار تناقضات بسیاری 
هستیم و اکنون از دانشجویان می خواهم که به هر 
کســی اعتماد نکنید و میدان ندهید زیرا هر کسی 

نمی تواند مروج آزادی و استقالل ملت ایران باشد

اشتباهات دولت اصالحات 
را باید پذیرفت

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان:

احزاب

کافه سیاست

ویژه

رهبر انقالب در دیدار با  علیرضا کریمی:
از اقدام شما احساس عزت کردم

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی ظهر دیروز در دیدار با علیرضا کریمی 
کشتی گیر سرافراز کشــورمان از خودگذشتگی 
و عزت آفرینی این پهلوان جــوان را مورد تجلیل 
و تقدیر قرار دادند.حضرت آیــت ا...خامنه ای با 
تحســین اقدام علیرضا کریمی، کار بزرگ او را از 
سنخ کار پهلوانان نامداری همچون پوریای ولی 
دانستند و گفتند: من از اینکه نشان دادید جوانی 
از جوان های ما حاضر است برای یک هدف بزرگ 
و بلند پا روی نفس خود بگــذارد و از حق قطعی 
و قهرمانی مســلم صرف نظر کند، واقعا احساس 

عزت کردم.

علیه فقر

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم ســید ابراهیم رییسی اظهار 
کرد: ورودم بــه عرصه انتخابــات به جهت 
انجام یک وظیفه بــود و این اتفــاق بعد از 
درخواســت های متعدد مردم و نخبگان رخ 

داد.
وی افزود: بنابراین اگر به گذشــته برگردم، 
همان تصمیمی را خواهم گرفت که آن روز 
گرفتم. در صحت تصمیم خود ذره ای تردید 

ندارم و یک درصد هم پشیمان نیستم.
عضو مجلــس خبرگان رهبــری بیان کرد: 
آســتان قدس از پــروژه تجاری »مشــهد 
مال« خارج شــد زیرا این قبیل پروژه های 
گران قیمت به طــور طبیعی منجر به عرضه 
محصوالت شــرکت های خارجی می شود و 
با تولید ملی، توسعه صنعتی و تحقق اقتصاد 

مقاومتی تناسبی ندارد.

پروژه مشهدمال با تولید 
ملی تناسب ندارد

محمد مرندی
کارشناس مسائل سیاسی:

دیدگاه

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی گفت: 
نقدینگی کشور از کانال خود منحرف شده و اخطار تورم 
200 درصدی را می دهد، از این رو منابع بودجه قابل 

اتکا نیست.
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به افزایش نقدینگی کشور گفت: 
اگر نقدینگی افزایش و تورم کاهش یافته اســت، این 
نقدینگی باید در تولید کانالیزه شــود؛ پس نقدینگی 
از جریان تولید کشــور منحرف شــده و در جاهایی 
قرار گرفته  که اخطار تــورم 200 درصدی را می دهد 
در نتیجه منابع بودجه کشــور قابل اتکا نیســت. وی 
با یادآوری اینکه رهبر معظم انقالب امســال واردات 
کاالهایی که امکان تولیدشــان در داخل وجود دارد، 
حرام اعالم داشــت، گفت: چرا از چین و کره واردات 
صورت می گیرد؟ شرکت های داخلی باید تولید داشته 
باشــند تا بتوانند مالیات بدهند. شرکت های وابسته 
به دولت، همه ســراب درآمدی دارند در حالی که اگر 
کاالهای مورد نیــاز را از کارخانه هــای داخل بخرند 
درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد و تولید در کشــور 

رونق می گیرد.

 منابع بودجه 97
 قابل اتکا نیست

نماینده مردم اسفراین:

پارلمان

محمد مرندی، کارشــناس مسائل سیاسی 
گفت: زیان اقــدام ترامپ بیــش از هر کس 
متوجه متحدان آمریکا در منطقه خواهد بود. 
وی با بیان اینکه متحدان آمریکا در حال حاضر 
با بحران های داخلی و خارجی بسیاری مواجه 
هستند، افزود: این کشــور ها تالش بسیاری 
کردند تا خود را به ترامپ نزدیک کنند و زمانی 
که دیدند ترامپ کوچک ترین اعتنایی به آنها 
ندارد، دچار تحقیر سیاســی شدند.مرندی 
تصریح کرد: ازسوی دیگر شکست های مکرر 
منطقه ای این کشور ها در یمن، سوریه، عراق، 
لبنان و قطر در کنار مشکالت عمیق داخلی 
آنها و دستور ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به بیت المقدس از سوی دیگر، در 
میان افکار عمومی جهان عرب و جهان اسالم 

جایگاه آنها را تضعیف می کند.

 اعراب متحد آمریکا 
تحقیر سیاسی شدند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه بخش بزرگی از اشتغال در کشور بر پایه صادرات پیش 
می رود، تصریح کرد: اگر یک کشوری در همسایگی ماست و متاسفانه 
زیاد حرف می زند و بی منطق هم می گوید، ما با آن کشور هم مشکلی 
نداریم. عربستان به عنوان کشور همسایه ما بمباران یمن را از فردا 
قطع کند و از حالت رکوع در برابر اســرائیل خارج شــود، مستقیم 

بایستد و اتکایش بر ملت خودش باشد.
روحانی ادامه داد: ما کال دو نوع قطع از عربستان می خواهیم، قطع 

ارتباط با صهیونیســت ها و قطع بمباران یمن و دیگر با عربســتان 
 مشــکلی نداریم و می توانیم روابط خوبی با آنها داشــته باشــیم. 
سعودی ها التماس برای رابطه دوستانه با صیهونیزم را هم قطع کنند.

 رییس جمهور یادآور شد: به دنیا اعالم می کنیم که روابط ما با جهان 
براساس عهد ماست. ما پیمان شکن نیستیم، ما آمریکا نیستیم که 
چنین کاری کنیم. به سختی پیمان می بندیم و به سختی قراردادی 
را امضا می کنیم، اما اگر امضا کردیم پای آن می ایســتیم و به عهد 
خود وفا می کنیم.  ما مسلمان، ایرانی و دارای فرهنگ بلند هستیم. به 

اروپا، آمریکا و دیگر کشورها می گوییم تا آنها پای عهد هستند ما پای 
عهدمان خواهیم بود. ما آغازگر نقض برجام نه هستیم و نه خواهیم 
بود؛ البته اگر روزی آنها بخواهند برجــام را نقض کنند ما غصه ای 

نداریم، مسیر الزم را پیش بینی کرده ایم.
وی ادامه داد: در شرایط امروز در ســایه برجام دو تحول بزرگ در 
زمینه اقتصــاد در ماه های اخیر به وجود آوردیــم یک کاهش نرخ 
 سود تسهیالت؛ سرمایه گذاری وقتی در کشــور انجام می شود که 

سرمایه گران نباشد. 

شروط روحانی برای رابطه مجدد با عربستان؛

به اسراییل التماس نکنید
 شعارهای ضد سعودی 

در فلسطین و اردن

  »1-15« آرایش جدید 
شورای امنیت

قــدس مدفــن رژیم 
صهیونیستی خواهد شد

 جعبه ســیاه موشک 
شلیک شده به ریاض

 حكــم غیابی خاوری 
صادر شد؛ 30سال حبس 3 

میلیون دالر جریمه

 مامور انگلیسی با پوشه 
دنبــال  بــه  قرمــز 

جاسوس های ملكه

اعتراض نمایندگان به انتقادات روحانی؛
مسکن مهر را تکمیل کنید

ســخنان انتقادی روحانی در روز تقدیم بودجه نسبت به مسکن 
 مهر، فریادهــای اعتــراض و مخالفــت نمایندگان را بــه همراه

 داشت. 
روحانی هنگام ارائه گزارشــی از رشــد مســکن، کنایه ای هم به 
مســکن مهر زد و گفت که اگر در بیابانی برجی را باال بردیم، باید 
به فکر مدرسه، مســجد، کالنتری و ... آن هم باشــیم. وی اظهار 
داشت: مسکن جا دارد و احداث مسکن مهر با وجود بافت فرسوده 
شهری اشتباه بود؛ مشکل مســکن مهر این بود که با استقراض از 
 بانک مرکزی و از جیب فقرا ســاخته شــد و موجب شد پایه پولی 

باال رود.
 این اظهارات روحانی با فریادهای اعتراض نمایندگان مواجه شد، 
به طوری که برخی از نمایندگان معترض با فریاد »دو دو« مخالفت 
خود را با نظر روحانی نسبت به مســکن مهر اعالم کردند و برخی 
دیگر نیز با صدای بلند از او می خواستند که مسکن مهر را تکمیل 

کند، نه اینکه با آن مخالفت ورزد.
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بازار موبایل کشورمان، بازاری بیمار محسوب می شود که به بیماری قاچاق 
مبتال شده است. پایه های قاچاق در بازار موبایل کشور از سال 86-85 با 
افزایش ناگهانی تعرفه واردات، گذاشــته شد. در همان سال ها مسئوالن 
امر تالش کردند تا با اجرای طرح رجیستری گوشــی های موبایل، این 
بازار را سامان دهند؛ اما نه تنها اجرای این طرح افاقه نکرد، بلکه قاچاق هر 
روزبیشتر دامان بازار موبایل را گرفت. پس از گذشت حدود 10 سال دوباره 
مسئوالن به صرافت افتادند تا با اجرای دوباره طرح رجیستری، بازار موبایل 

را از دام قاچاق برهانند.
طرح رجیستری شــماره های تلفن همراه از اواخر مهر ماه سال جاری با 
رویکرد نظارتی بر حوزه واردات گوشی های تلفن همراه از مبادی رسمی 
کشور اســتارت خورد. این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن 
همراه اجرایی شده و قرار شد تنها محموله هایی که از طریق مبادی رسمی 
)گمرکی( وارد کشور می شوند، سریال شان در مرکز داده تعبیه شده ثبت 
شود، تا زمانی که مشترکان سیم کارت خود را در آن قرار می دهند، امکان 

استفاده از آن گوشی ها وجود داشته باشد.
به هر حال بــا اجرای این طــرح، افزایش قیمت ناگهانــی و به دنبال آن 
نارضایتی فروشنده ها و خریداران را شاهد بودیم؛ موضوعی که در همان 
ابتدا با واکنش جالب وزیر ارتباطات روبه رو شد و در اظهارنظری عنوان کرد 
این افزایش قیمت، حبابی بیش نیست و مردم فعال از خرید دست نگه دارند! 
این صحبت ها با واکنش های بســیاری از سوی فروشندگان مواجه شد؛ 
زیرا حرفشــان این بود که پس به بانک ها هم لطفا بگویید تا قسط های 

عقب مانده ما را طلب نکنند!
این کش و قوس ها، همچنان بعد از گذشــت دو ماه در بازار موبایل ادامه 
دارد. اگر سری به بازارهای موبایل بزنید به طور حتم با رکود موجود در بازار 
مواجه خواهید شد؛ رکودی دو ماهه که همچنان گریبان گیر فروشندگان 
و از سوی دیگر تردید خریدار بر سر این موضوع است که آیا در شرایط فعلی 

به خرید گوشی همراه اقدام کند یا نه؟
براساس آمار ارائه شده توسط مسئوالن اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 
95درصد واردات گوشــی از طریق مبادی غیررسمی صورت می گیرد، با 
این وجود رجیســتری به دنبال ســاماندهی این بخش و به نوعی تامین 

حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است؛ اما هفته گذشته مرحله 
اصلی طرح رجیستری یا ثبت تلفن همراه یا تجهیزات سیم کارت خور در 
سراسر کشور آغاز شد. به گفته وزیر ارتباطات، با اجرای این طرح امکان 
قاچاق گوشــی تلفن همراه و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از 

بین خواهد رفت.
صالحی، فروشنده یکی از مغازه های بازار موبایل فردوسی که دل خوشی 
از طرح رجیســتری نداشــت عنوان می کند: در ابتدا قرار بود این طرح 
کمک کننده خریدار و فروشنده باشد؛ اما نه تنها کمکی نکرده بلکه حس 
بی اعتمادی را نیز افزایش داده است. او مثال می زند که اخیرا یک گوشی 
که دارای برند معروفی است را فروخته و کمتر از 24 ساعت خریدار، شاکی 
از اینکه تحت پوشش آنتن دهی قرار نمی گیرد، گوشی را برگردانده است و 

در این بین ما فروشنده ها متضرر خواهیم شد.
در این میان رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن ثابــت و همراه اصفهان 
درخصــوص اجرای این طــرح گفت: در ابتــدای امر قرار بــر این بود تا 
گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند آنتن دهی نشوند؛ این 
در حالی است که در شرایط فعلی باید گوشی با سیم کارتی که در آن قرار 
می گیرد هماهنگ شود که یک سری از مسائل پیچیده را برای افرادی که 
گوشی دست دوم خریداری می کنند پیش خواهد آورد؛ چرا که باید شماره 
سریال تاییدی که برای سیم کارت قبلی ارسال می شود را دریافت کنند 
که روندی پیچیده دارد. حسن میرشمشیری با انتقاد از شرایط فعلی عنوان 
می کند : طرح رجیستری به طور مطلوب و درست اجرا نشده و تنها افزایش 
20 درصدی قیمت را به ارمغان آورده است که برای اصالح این موضوع به 
دولت پیشنهاد می کنیم با صرف نظر از هزینه واردات گمرکی که در حال 
حاضر دریافت می کند، تعرفه های گمرکی روی همان 4 یا 5درصد دریافت 
شود. زمانی که قرار است مردم کاالی قانونی خریداری کنند باید دولت یک 
سری یارانه برای آنها در نظر بگیرد؛ اما شاهد هستیم به جای حمایت دولت 
از این صنف، ارز مبادله ای نیز از محصوالت حذف شد که افزایش قیمت 
18درصدی را در پی داشت. وی با بیان اینکه با انجام این حرکت میلیارد 
ها تومان صرفه جویی در هزینه ها صورت خواهد گرفت، ادامه داد: چرا که 
دیگر به تشکیالتی برای مبارزه با قاچاق و پیگیری های نیروی انتظامی 
نیازی نیســت و واردات هم به صورت کامال قانونی شکل خواهد گرفت. 
میرشمشیری در پایان گفت: با رکود موجود بازار موبایل، صنف ما نتوانست 
یک سری از کاالهای خود را با اجرای این طرح و رغبت نداشتن مردم به 
خرید بفروشد و وارد کننده هم تمایلی به عرضه تولیدات خود ندارد و به این 

ترتیب تامین کاال در شرایط فعلی بسیار سخت شده است.

»رجیستری« درد است یا درمان؟

کساد و سردی در »فردوسی« 

 صعود شرکت فوالد مبارکه
 به جایگاه یازدهم سازمان های دانشی برتر قاره آسیا

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

۲۳ هزار کارگر  بیکار؛ نتیجه رکود 
بنگاه های تولیدی اصفهان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان 
اینکه براســاس برآورد ما در یکسال اخیر 2۳ هزار 
نیروی کاری در استان اصفهان بیکار شده اند، گفت: 
آمار بیکاری در اصفهان با آمار دولتی ها همخوانی 
ندارد.سید محمدجواد ابطحی افزود: با وجود ارائه 
افزایش آمار اشتغال زایی در کشور توسط مسئوالن 
دولتی، اکنون با تعطیلی تعداد بسیاری از کارخانه ها 
در کشــورمان، شــاهد بیکاری و تعدیل کارگران 
هستیم. متاسفانه هر از چندگاهی شاهد تعطیلی 
کارخانه ها، واحدهای کوچک و صنعتی تولیدی و 

تعدیل نیرو در کشور و استان ها هستیم.
وی تاکید کرد: واردات بی رویه یکی از دالیل توقف 
کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در کشور و 
استان اصفهان است. عده ای به عنوان مافیا کاالهایی 
را وارد کشور می کنند که متاسفانه نظارتی بر آنها 
صورت نمی گیرد. ســالیانه حدود 25 میلیارد دالر 
کاالی قاچاق وارد ایران می شود، البته این رقم غیر 
از واردات بی رویه کاالهاست. قاچاق کاال در کشور 
اکنون از شکل پنهان به آشــکار و از مبادی قانونی 
اجرایی می شود. قاچاق تحت تاثیر دو عامل تعیین بار 
تعرفه، بیکاری شکل می گیرد و همچنین به صورت 
مستقیم با عواملی نظیر فساد، رشوه و پول شویی در 

ارتباط است.

رییس اتــاق تعاون اســتان اصفهان گفت: 29 شــرکت تعاونی 
صادرکننده در اســتان اصفهان وجود دارد که ســال گذشــته 

46میلیون دالر صادرات داشتند.
حبیب ا... بهرامی  اظهار داشت: با توجه به نقش تعاونی ها به ویژه 
شرکت های دانش بنیان، در ترویج و توسعه کارآفرینی، توسعه 
این نوع شرکت ها در اولویت کاری اتاق تعاون استان اصفهان قرار 
دارد. وی بیان داشت: تعاونی ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت 

آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازاد 
درآمد برگشتی و آموزش، می توانند بستر مناسبی برای فعالیت و 
موفقیت کارآفرینان باشند و فعالیت کارآفرینان در این بخش به 
توسعه و موفقیت تعاونی ها و افزایش اشتغال مولد منجر می شود.

رییس اتــاق تعاون اســتان اصفهــان اضافه کرد: مشــاوره به 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی و افراد جویای کار و تشکیل بانک 
اطالعات در زمینه های اشــتغال و کارآفرینی و تهیه طرح های 

موجه اقتصادی، از وظایف شــرکت های تعاونی است و به همین 
 لحاظ می توانند در امر اشــتغال تعاونی نقش بســزایی داشته 

باشند.
وی به صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: 
این صندوق از حامیان تخصصی تعاون اســت و مشــکالت اخذ 
تســهیالت بانکی را در این بخش مرتفع کــرده و زمینه الزم به 

منظور توسعه اشتغال و رفع بیکاری را فراهم خواهد آورد.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:
صادرات ۴۶ میلیون دالری ۲۹ شرکت تعاونی اصفهان در سال گذشته

اقدام تحســین برانگیز یک نانوایی؛ در 
این نانوایی، به افراد نیازمند نان رایگان 

ارائه می شود.

عکس روز

بنابر اعالم دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماینده سازمان جهانی MAKE در 
ایران، شرکت فوالد مبارکه موفق شد از بین 201 شرکت حاضر در ارزیابی جایزه 

سازمان های دانشی برتر قاره آسیا، در سال 201۷ به جایگاه یازدهم صعود کند.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالدمبارکه، ضمن اعالم این خبر 
گفت: عملکرد شــرکت فوالدمبارکه در دو محور از محورهای هشتگانه ارزیابی 
MAKE بسیار موفق ارزیابی شده؛ به طوری که در محورهای »تسهیم دانش« و 
»فرهنگ دانش محور سازمانی« به ترتیب رتبه اول و دوم آسیا را به خود اختصاص 

داده است.
محمد ناظمی هرندی در ادامه افزود: دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر بنیاد جهانی 
)MAKE( به طور رسمی از سال 2011 تاکنون جایزه سازمان های دانشی برتر را 

در کشور برگزار می کند.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه نیز از شروع این فرآیند در ایران، برای ارزیابی 
سطح بلوغ دانشی خود در ارزیابی جایزه مدیریت دانش محور )MAKE( شرکت 
کرده است، گفت: این شــرکت در تمامی دوره ها به عنوان سازمان دانشی برتر 

کشور شناخته شده است.
ناظمی تاکید کرد: این ارزیابی ها در سه مرحله انجام می شود؛ در نخستین مرحله 
ارزیابی که در بهمن ماه سال 1۳95 صورت گرفت، دکتر کالوس نورث موسس 
انجمن مدیریت دانش محور آلمان و مشاور شرکت های »لوفتانزا«، »زیمنس«، 
»مرســدس بنز« و...  به عنوان ارزیاب بین المللی در محل شرکت فوالد مبارکه 
حاضر شــد. در ادامه، پس از انتخاب این شــرکت به عنوان یکی از پنج شرکت 
برتر دانشــی ایران، ارزیابی مرحله دوم در اســفندماه 95 در سالن همایش های 
صداوسیما با ارائه رویکردهای دانش محور شرکت توسط مدیران ارشد سازمان 
برگزار شد و شــرکت فوالدمبارکه توانست جایزه برترین شــرکت دانشی ایران 
 را دریافــت کرده و به جمع نامزدهای برترین ســازمان دانشــی قاره آســیا راه

 یابد.

 MAKE وی خاطرنشان کرد: در مرحله نهایی و پس از بررسی کمیته داوران بنیاد
آسیا، شرکت فوالد مبارکه موفق شد پس از رقابت با سایر سازمان های دانشی برتر 
این قاره نظیر »سامســونگ«، »کاپیتال«، »تویوتا«، »تاتا« و... به عنوان یازدهم 

شرکت دانشی برتر آسیا دست یابد.
ناظمی از برگزاری مراسم تقدیر از شرکت های دانشی برتر آسیا در چین و اهدای 
نشان سازمان دانشــی برتر این قاره در اواخر اسفندماه سال جاری از طرف بنیاد 

جهانیMAKE خبر داد.
وی کسب این موفقیت بزرگ را به جامعه صنعت کشور و همچنین کارکنان فوالد 
مبارکه، به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت، تبریک گفت و اظهار امیدواری 
کرد که فوالد مبارکه همچنان روند تعالی و دانش محوری خود را همچون گذشته 
ادامه داده و قله های موفقیت در عرصه های بیــن المللی را یکی پس از دیگری 

فتح کند.
بنابر این گزارش، در پی کسب این موفقیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 
ارسال نامه ای به مدیرعامل فوالد مبارکه، از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت 
در کسب این موفقیت بین المللی قدردانی کرد. گفتنی است موسسه Teleos با 
همکاری شــبکه جهانی دانش Network KNOW از سال 1998، به طراحی 
مــدل MAKE Most Admired Knowledge Enterprise و برگزاری 
جایزه سازمان دانشی برتر MAKE به صورت ســاالنه در سراسر دنیا اقدام کرده 
اســت؛ ضمن اینکه در حال حاضر این جایزه به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین 
مرجع ارزیابی مدیریت دانش محور شــناخته می شود که مبنای هدایت هزاران 
ســازمان از چهار قاره در بیش از 1۳0 کشــور اعم از کوچک، متوســط و بزرگ 
 BP ، Siemens، Tata، از بخش های خصوصــی، دولتی و حاکمیتی نظیــر
 Samsung، Apple، Google، Dell، Deloitte، IBM،McKinsey
 ، Sony، Citigroup، Microsoft، HP، Yahoo، POSCO، BMW،

NASA و... است.

از بین ۲۰۱ شرکت و در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت؛ 

 صعود شرکت فوالد مبارکه
 به جایگاه یازدهم سازمان های دانشی برتر قاره آسیا

اخـبار

بازرگانی و کشاورزی؛ حوزه 
جدید روابط اصفهان و لهستان

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
اصفهان و لهســتان می توانند روابــط نزدیکی 
در بخــش بازرگانی و کشــاورزی تعریف کنند. 
قاســمعلی جباری در دیدار با هیئت دوســتی 
پارلمانی لهســتان، افــزود: اســتان اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین استان کشور در بخش های 
کشاورزی، گردشگری و خدماتی می تواند زمینه 
تعامالت تجاری بین ایران و لهســتان را تقویت 
کند.وی با اشــاره به رشــد اقتصادی قابل توجه 
لهســتان طی یک دهــه اخیر، گفت: لهســتان 
می تواند بــا ایران به ویژه اســتان اصفهان روابط 
تجاری و سرمایه گذاری مشــترکی تعریف کند. 
وی تصریح کرد: نیروی متخصص جوان و انرژی، 
دو مزیت اســتان اصفهان در راستای همکاری 
با لهستان اســت که می تواند ســطح مبادالت 
تجاری و ســرمایه گذاری مشترک بین دو کشور 

را افزایش دهد.

عضو خبرگان کشاورزی اصفهان:
 امکان حذف برنج کاری 
در اصفهان وجود ندارد

عضو خبرگان کشــاورزی اصفهان گفت: امکان 
حذف برنج کاری در اصفهان به لحاظ اقتصادی و 
سابقه تاریخی آن در استان، وجود ندارد. مهدی 
بصیری اظهار داشــت: برنج کاری یک محصول 
سنتی حوضه زاینده رود اســت که نه خسارتی 
بیش از محصوالت دیگر بــه آب می زند نه امکان 
حذف آن به لحاظ اقتصادی و سابقه تاریخی آن 
وجود دارد.وی افزود:چون اراضی کشــاورزی در 
لنجان بسیار کوچک است، محصول برنج نسبت 
به محصوالت دیگر مناســب ترین محصول برای 
اقتصاد خانواده هاست و تصریح کرد: در گذشته 
رودخانه زاینده رود پر آب بود، 2۳ هزار هکتار برنج 
در استان اصفهان کشت می شــد و این درحالی 
است که اکنون کشــت این محصول به سه هزار 

هکتار رسیده است.

بازار

ترازوي آشپزخانه

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،364،000
تومان

707،000نیم سکه
تومان

405،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،515
تومان

      قیمت سکه و طال

UKS-420 اورانوس، مدل

 70,000
تومان

KS102 استير، مدل 

 51,000
تومان

KS 508 متئو، مدل 

 69,000
تومان

مشــاور معاون امور اقتصــادی و بازرگانی وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت گفت: تاکنــون قانون 
مبارزه با پول شــویی در 2۷ استان کشور اجرایی 
شــده اســت و به زودی زمینه اجرایی شدن این 
قانون در چهار استان بوشــهر، اصفهان، خراسان 

جنوبی و کرمان فراهم می شود.
جمشید گل پور اظهار داشت: پول شویی فرآیندی 
است که طی آن شاهد گردش مالی از محل درآمد 
جرایمی هستیم که قانون آن نوع فعالیت را جرم 
تلقی کرده اســت. وی افزود: بر اساس قانونی که 
در ســال 1۳86 به نام »مبارزه با پول شویی« در 
کشــورمان به تصویب رســیده و تاکنون در 2۷ 
استان کشور اجرایی شــده، عمده ترین منابع و 
دالیل پول شویی منابع مالی، از فروش موادمخدر، 
مشروبات الکلی، اختالس و سرقت حاصل می شود. 
مشــاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تصریح کــرد: به دنبال 
اجرایی شــدن قانون مبارزه با پول شویی در بقیه 

استان های کشــور از جمله بوشــهر، اصفهان، 
خراســان جنوبی و کرمان هستیم که مقدمه آن 
ارائه آموزش های کاربــردی در برخی از صنوف 
است. وی ادامه داد: فروشندگان خودرو، صرافی 
ها، مشاوران امالک، فروشندگان طال، نقره، جواهر 
و مسکوکات، فروشندگان عتیقه، صنایع دستی 
و اشیای هنری، فروشــندگان فلزات گران بها و 
سنگ های قیمتی و فروشــندگان فرش و تابلو 
فرش دستباف، از جمله مهم ترین صنوفی هستند 
که در فهرست آموزش گیرندگان قانون پول شویی 

قرار دارند.

مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اصفهان؛ در انتظار اجرایی شدن قانون مبارزه با پول شویی 

بازرگانی

مدیر اجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان، از آغــاز فرآیند ثبت نام در 
بیست ونهمین جشنواره کارگران نمونه از 25 

آذر ماه خبر داد.
احمدرضا پرنده با اعالم این خبر، اظهار داشت: 
طبق اعالم مدیرکل اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، فرآیند ثبت نام در جشــنواره 
کارگران، گروه کارنمونــه و واحدهای نمونه، از 
25 آذر تا 25 دی ماه در سامانه امتنان به نشانی 
http://emtenan.mcls.gov.ir انجــام 
خواهد شد. وی از مدیران واحدهای اقتصادی و 
کارگران نو آور در بخش های خدمات، صنعت و 
کشاورزی دعوت کرد تا در این جشنواره ثبت نام 

و شرکت کنند.
مدیــر اجتماعــی اداره کل تعــاون، کارورفاه 
اجتماعی اصفهان افزود: پــس از انجام مرحله 
ثبت نام، کمیته داوران نسبت به ارزیابی واجدین 
شــرایط اقدام کرده و نفرات برتــر، انتخاب و 

برترین های اســتانی در هفتــه کارگر تجلیل 
خواهند شد.

وی گفت: نفــرات اول هــر بخش نیــز برای 
حضور در جشــنواره ملی به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، معرفــی و در صورت موفقیت 
به عنوان نمونه کشــوری انتخاب خواهند شد. 
مدیراجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی اســتان اصفهان ابراز امیدواری کرد 
که با حضــور و ثبت نام کارآفرینــان و مدیران 
بخش های اقتصادی، کارگــران خالق و نوآور 
استان در این جشنواره، شاهد معرفی واحدهای 

نمونه استان در سطح ملی باشیم.

مدیراجتماعی اداره کل تعاون و کار استان اصفهان اعالم کرد:

آغاز ثبت نام بیست و نهمین جشنواره کارگران از ۲۵ آذر ماه

تعاون

فاطمه کاویانی
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در انـتظـار »سـلـمان«

پیشنهاد سردبیر:

تصویری که سام درخشانی از تفریح زمستانی 
خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است 
را مشاهده می کنید. سام درخشانی برای به دنیا 

آمدن فرزندش به کانادا سفر کرده است.

تفریح الکچری »سام« در کانادا

کمند امیرسلیمانی، بازیگر سینما و 
تلویزیون را در آمفی تئاتر معروف و 
باستانی شهر رم مشاهده می کنید.

ایتالیا گردی خانم بازیگر مشهور

محسن افشانی، بازیگر جنجالی سینما و تلویزیون 
که این اواخر حاشیه های زیادی درباره او مطرح 

شده بود، سرانجام ازدواج کرد. این بازیگر ۲۸ ساله 
با انتشار عکس و متنی از ازدواجش با دختر مورد 

عالقه اش و وصلت با خانواده ای خوب خبر داد.

بازیگر پرحاشیه ازدواج کرد

الهام صفوی زاده، مجری و گوینده رادیو و تلویزیون با 
انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: چه شب 

قشنگی بود، دورهمی با دوستان ناب وبامرامم، هنرمندان 
صاحب نام کشورم در جشن تولد ساالر موسیقی ایران. 

البته حرکت عجیب خانم مجری را در این عکس می بینید!

حرکت عجیب خانم مجری

طبق گزارش آماری معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور 

سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، در حد فاصل سال های ۹۳ تا ۹۶ 

مجموعا ۱۱ فیلم به فروش باالتر از ۱۰ میلیارد تومان دست یافته اند.

نکته قابل توجه در جدول ۱۱ فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران که به فروشی 

باالتر از ۱۰ میلیارد تومان دست یافتند این است که سه فیلم صدرنشین این 

جدول همگی در سال ۹۶ اکران شده اند و مجموعا از ابتدای سال ۹۶ تاکنون 

۴ فیلم توانسته اند به فروشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در گیشه دست پیدا 
کنند.

طبق گــزارش تحلیلــی معاونت توســعه فنــاوری و مطالعات ســینمایی 

ســازمان امــور ســینمایی »نهنــگ عنبــر ۲«،»گشــت۲«،»خوب، 

بد،جلف«،»فروشنده«،»محمدرسول ا...)ص(«،»من سالوادور نیستم«،»سام 

بمبئی«،»پنجاه کیلو آلبالو«،»ابد و یک روز«،»بارکد« و »اکسیدان« ۱۱ فیلم 

سینمایی هســتند که موفق به فروشــی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در گیشه 

شده اند که موضوع ۷ فیلم کمدی، یک فیلم مضمون تاریخی و دینی و دو فیلم 

نیز از مضمونی اجتماعی برخوردار هستند.

فیلم »نهنگ عنبر ۲« به کارگردانی و تهیه کنندگی سامان مقدم با ۲۰ میلیارد 

و ۹۴۱ میلیون تومان لقب پر فروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به خود 

اختصاص داده اســت و پس از آن فیلم »گشت ۲« ســاخته سعید سهیلی با 

مجموع فروش ۱۹ میلیارد و ۷۸۱میلیون تومان و »خوب بد جلف« ســاخته 

پیمان قاســم خانی با مجموع فروش ۱۶ میلیــارد و ۲۸۸ میلیون تومان در 
رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

از مجموع ۱۱ فیلم  عنوان فیلم پرفروش تاریخ ســینمای ایــران، ۶ فیلم را 

شرکت فیلمیران پخش کرده و هدایت فیلم و رسانه فیلمسازان مولود هر کدام 

دو عنوان و شرکت پخش نورتابان پخش ۱ عنوان فیلم را بر عهده داشته اند.

»خندوانه« و »دورهمی« 
جای سریال ها را نمی گیرد

پیمان عباسی 
نویسنده فیلمنامه نویس :

در حـوزه محتوا و سـوژه بایـد با یـک بازنگری 
سیاسـت گذاری داشـته باشـیم زیـرا مـردم به 
دیـدن سـریال خـوب نیـاز دارنـد و از طریـق 
سـریال هـای خـوب اسـت کـه آشـتی بـا 

تلویزیـون رخ مـی دهـد. 
همـه نویسـندگان حرفـه ای مثـل مهـراب 
و پیمـان قاسـم خانـی و امیرمهـدی ژولـه 
ناخواسـته کنار گذاشته شـده اند و جایگزینی 

بـرای آنهـا نیسـت. 
از زمانـی کـه دو برنامـه مثـل »خندوانـه« و 
پیـدا  بسـیاری  مخاطبـان  »دورهمـی« 
کـرد، انـگار مدیـران و مسـئوالن یادشـان 
 رفتـه اسـت کـه مـردم بـه سـریال هـم نیـاز

 دارند.

 15 ساله بودم
 که عاشق شدم

مریم معصومی
بازیگر: 

اولین بار فکر کنم ۱5 یا ۱۶ ســالم بود که عاشــق 
شدم ولی سرانجام نداشت. آن هم به سبب مدیریت 
خانواده ام بود که می گفتند این سن، سن مناسبی 
برای ازدواج نیســت و من هم شــانس آوردم که 
پافشاری چندانی برای ازدواج نکردم. حتما می دانید 
که آن سن و سال تب عاشــق شدن و ازدواج کردن 
خیلی داغ اســت ولی مادرم از آنجایی که همیشه 
سایه مدیریتش روی من بوده به من فهماند که االن 
موقع ازدواج تو نیست و االن هم که به آن دوران فکر 
می کنم می بینم واقعا درست می گفت چون کسی 
که قصد ادامه تحصیل دارد نباید قبل از تحصیل، 
ازدواج کند چون در قبل از دانشگاه شما تفکر و دنیای 
دیگری دارید و بعد از اتمام دانشــگاه دنیای خیلی 

خیلی متفاوت تری پیدا می کنید.

 ما ملت
 کسب و کاریم

فرزاد مؤتمن
کارگردان سینما: 

ما ملت کسب وکار هســتیم.هر کس خواسته 
به ســمت هنر و ادبیــات برود بــه او گفته اند 
می خواهی شاعر گشنه یا شاعر گدا شوی؟ این 
خیلی غم انگیز است که باوجود ادبیات فاخری 
که داریم، هیچ وقت قدر آن را ندانســته ایم و با 
آن غریبه ایم و عاقه ای هم نداریم بچه هایمان 
درگیرش شوند.به هرحال این مملکت به قول 
»ویل دورانت« ملتی کاســب است. به همین 
دلیل در طول تاریخ ملتی شده ایم شاعرکش. ما 
شعرا را کشتیم. این در فیلم »شب های روشن« 
مشهود است. در نخســتین نمای فیلم وقتی 
استاد شعری از ســنایی می خواند، روی تخته 
پشت سرش نوشته شــده تاریخ قتل دقیقی و 
کمی آن طرف تر نوشته شده تاریخ ورود عنصری 
به دربار محمودشاه غزنوی. این سرنوشت شعرا 
در ایران بوده اســت یا آنها را می کشتند یا باید 

تنها برای دربار می نوشتند. 

»از ســاخته نشــدن ســلمان دیگر 
خســته شــده ام.« ایــن را »داوود 

میرباقری« کارگــردان نام آشــنا و توانمند 
سینما و تلویزیون کشورمان چندی پیش در برنامه 

»چهل چراغ« گفت تا مشخص شود »ســلمان« هنوز در پیچ و خم هفت خوان 
مشکات، روزگار می گذراند. نام »ســلمان فارسی« مشتاق مان می کند، مشتاق 
 تماشــای روایت زندگی کسی که پیامبر عظیم الشأن اســام در وصفش فرمود:

»سلمان مّنا اهل البیت«. سلمان از اهل بیت)ع( بود و نزد پیامبر)ص( شخصیتی 
محبوب محســوب می شــد. او  برای مــا ایرانی هــا یکی از »محبــوب ترین« 
شخصیت های صدر اسام به شمار می رود و البته به واسطه جایگاه رفیعی که نزد 
پیامبر )ص( داشت و نیز به واســطه ایرانی بودنش این محبوبیت، خاص و ویژه به 
شمار می رود. اینکه سلمان از اهالی »جی« اصفهان بوده ، سند افتخاری ویژه برای 
اصفهانی هاست و اینکه می شنویم کارگردان معروف اصفهانی در حال کمک به 
میرباقری برای نگارش فیلمنامه »سلمان فارسی« است ، باعث مباهات و افتخار 
ماست. همه این پارامترها و ویژگی ها ســبب می شود تا نگاهی ویژه به تازه ترین 
اثر در دست ساخت »میرباقری« داشته باشیم . ما نسلی هستیم که دوران کودکی 
و نوجوانی مان با شاهکار فراموش نشدنی این کارگردان رقم خورد. سریال »امام 
علی)ع(« که قطعا دهه شصتی ها هنوز هم موسیقی بی نظیر، بازی های ماندگار و 
کارگردانی فوق العاده آن را فراموش نکرده اند. »داریوش ارجمند« را هنوز با همان 
نقش ماندگار »مالک اشتر« می شناسیم و اصا »مالک« پس از این سریال برای 
خیلی از ما که از این یار وفادار امیرالمومنین )ع(، تنها نامی شنیده بودیم ، دوست 

داشتنی تر و ارزشمندتراز همیشه شد  و حاال بی صبرانه 
منتظر »سلمان« هســتیم تا این صحابه گرانقدر 
پیامبر اسام و یار همیشه امیرالمومنین )ع( 
را از قاب نگاه »میرباقری« بهتر و بیشــتر 

بشناسیم. 
میرباقری سال هاست روی ساخت این 
سریال تمرکز کرده و خودش می گوید 
فیلمنامه مجموعه سلمان فارسي را ۱5 
سال پیش نوشته، اما کمبود امکانات و 
تغییر مدیریت لطمه به کار زده است. 
جالب اینکه میرباقری، پیشنهاد ساخت 
ســلمان را حتی پیش از »مختارنامه« به 
مدیران تلویزیون داده بود، اما مختار ساخته و 
پخش شد و سالی چندبار هم بازپخش می شود، 
اما »سلمان« هنوز به سرانجام نرسیده است و همین 
موضوع سبب شده تا میرباقری انتقاد کند که چقدر باید به خاطر 
»سلمان« روح و زندگي ام زخم بخورد؟ این زخم ها زماني اجر دارد 
که نتیجه داشته باشد. من ۱5 سال پیش »سلمان« را نوشته ام و 
آماده است. دیگر خسته شــده ام از این نوع کار کردن؛ یعني شما 
سال ها زحمت مي کشي ولي آخر کار با آنچه فکر مي کردي، تفاوت 
دارد و موضع گیري ها، کمبود امکانات و یک تغییر مدیریت این همه 
لطمه به کار وارد مي کند. بخش قابل تامل صحبت هاي میرباقري آنجاست 
که این کارگردان کهنه کار تلویزیون می گوید: سلمان را اینگونه نخواهم ساخت. 

سلمان را همانطوري مي سازم که فکر مي کردم. همانطوري مي سازم که نوشتم.
قصه سریال »سلمان فارسی« به ســیر زندگی این صحابی بزرگ پیامبر)ص( از 
تولد تا وفات به ویژه مقطع مشرف شدن او به دین اسام و همراهی با پیامبر)ص( 

می پردازد. 
خبر خوش اینکه مدیران تلویزیون سرانجام روی خوش نشان داده و همت کرده اند 
تا این پروژه سرپا شــود و همین موضوع به میرباقری انگیزه ای مضاعف بخشیده 
است. از همین رو می گوید این روزها حالش خوب اســت چون در حال و هوای 
»سلمان« زندگی می کند. نظر مثبت برای ادامه ساخت سریال »سلمان فارسی« 
در صدا وسیما موجب شده تا شتاب بیشتری به ساخت این سریال داده شود. آن 
طور که کارگردان گفته نگارش فیلمنامه هم تمام شده و قرار است کار وارد مرحله 

پیش تولید شود. 
میرباقری اصرار دارد سریالی بسازد که شخصیت اصلی آن یعنی »سلمان« بتواند 
جهانی شود. چون سلمان یک پروژه جهانی اســت. او می گوید، می خواهد باقی 
مانده عمرش را با »سلمان« بگذراند و به تعبیر کارگردان »مختارنامه« سلمان همان 
کسي بود که به دنبال منجي مي گشت و قبل از اسام به مسیح به عنوان منجي فکر 

مي کرد، اما بعد از اسام عشق به علي)ع( است که حالش را خوب مي کند.
و حاال نوبت ماست که با »سلمان«، »علی« را هم شاید از نگاهی دیگر و زاویه ای 

دیگر بشناسیم و همچون همیشه حال مان با او خوب شود. 

 افتخار ایران و اصفهان  
در قاب نگاه »میرباقری« ؛

در انـتظـار 
»سـلـمان«

سمیه پارسادوست
میلیاردرهای سینمای ایران را بشناسید؛ 

»نهنگ عنبر2« در صدر

به بهانه اظهارات جنجالی خانم بازیگر؛

»منقلب« شدیم!

هنوز ماجراهای شایعه ازدواجش با »مهدی طارمی« تمام نشده بود که با یک اظهارنظر عجیب باز هم به متن حاشیه ها آمد! »سحر قریشی« در گفت و گویی 

با یکی از شبکه های اینترنتی گفت که موافق راه ندادن خانم ها به استادیوم هاست و وقتی کنار عده ای آقا قرار می گیرد »منقلب« می شود! این اظهارنظر را 

کسی داشت که مدتی پیش تصویری از حضور او در ورزشگاه فوتبال امارات در حاشیه دیدار یکی از تیم های فوتبال کشورمان منتشر شد و همین موضوع 

هم سبب شد تا رسانه ها هجمه ای سنگین علیه این بازیگر به راه انداخته و با انتشار تصویر حضور او در ورزشگاه در کنار مصاحبه اخیرش، از تناقض در رفتار 

و گفتار قریشی حرف بزنند.  تناقضی که در همان حضورش در ورزشگاه امارات هم مشهود بود؛ چون بازیگری که مدعی است به شدت استقالی است، برای 

تماشای دیدار پرسپولیس به ورزشگاه رفته بود آن هم در یک کشور خارجی! در حالی که مدعی شده  حضور در کنار آقایان او را معذب می کند و گویا آقایان 

خارجی از این قاعده مستثنی هستند!

چندی پیش هم شایعات گسترده ای درباره ازدواج این خانم بازیگر با ستاره پرسپولیسی ها یعنی »مهدی طارمی« منتشر 

شد که البته برادر سحر به شدیدترین و تندترین شکل ممکن این شــایعه را تکذیب و طارمی را تلویحا »دزد بیت 

المال« خطاب کرد! از قضا قریشی نشــان داده حداقل از یک نظر شباهت زیادی به طارمی دارد؛ مهدی طارمی 

را بیشتر از اینکه به عنوان یک گلزن بشناسند، به عنوان مهاجمی می شناسند که موقعیت های زیادی در هر 

مسابقه از دست می دهد. می توان صحبت های سحر قریشی را به موقعیت خراب کردن های مهدی طارمی 
تشبیه کرد.

این موقعیتی بود که قریشــی می توانست استفاده بهتری از آن بکند. شــاید اگر قریشی در آن مصاحبه 

کمی سیاست مدارانه تر کلمات را بر زبان می آورد، حاال در میان قشر عظیمی از خانم ها که دوست دارند 

به استادیوم های فوتبال بروند، هنوز چهره ای محبوب بود. نه اینکه دیگر محبوب نباشد، فقط احتماال او را 

از زاویه ای دیگر می بینند؛ احتماال همان زاویه ای که از آن، حسام نواب صفوی را نگاه می کنند. نتیجه هم 

می شود همین که »مهناز افشار« سخنان قریشی را با یک توئیت تمسخرآمیز پاسخ می دهد و می نویسد 

»نمی شــود زنان را از حق خود محروم کرد چون یک نفر از قرارگرفتن در کنار آقایان منقلب می شود.« 

فاطمه عادلی، بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان هم در واکنش به سخنان قریشی نوشت که اصا حاضر 

نیست به استادیومی برود که این خانم با چنین تفکراتی در آن حضور پیدا می کنند  و بعد یک سوال جالب هم 

مطرح کرد: این خانم کنار این همه بازیگر مرد بازی می کند، آن وقت منقلب نمی شود؟!

زینب ذاکر

»خانه دختر« به شبکه نمایش خانگی می آید
فیلم سینمایی »خانه دختر« به کارگردانی شــهرام شاه حسینی و 
تهیه کنندگی محمد شایسته که در اکران عمومی بیش از ۳ میلیارد 

فروش داشت، از فردا توسط موسسه هنر اول وارد بازار می شود.
حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، 
بهناز جعفری، امیر علی نبویان، نسیم ادبی، پردیس احمدیه، نادر فاح 

و رویا تیموریان از بازیگرن »خانه دختر« هستند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2302 | December 11,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



No. 2302 | December11  , 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2302 |   دوشنبه 20 آذر 1396 | 22  ربیع االول 1439

یکی از آزار دهنده ترین 
مســائل این  است که 
در مکان های عمومی 
بخواهید یک ویدئوی 
شــخصی و یــا پیــام 
شخصی را مطالعه کنید 
و در آن زمان است که 
متوجه اطراف خود شده 
و می دانید کــه دیگر 
ویدئو یا گوشــی شما 

فقط توسط خود شما مشاهده نمی شود. شرکت گوگل با استفاده از هوش مصنوعی 
معروف و دوربین سلفی گوشی این امکان را فراهم کرده که افرادی که به صفحه گوشی 
ما نگاه می کنند، مشخص شده و قابل شناســایی باشند. مدت زمانی که این سیستم 
برای شناســایی این افراد نیاز دارد چیزی حدود ۲ ثانیه است؛ یعنی اگر شما مشغول 
تماشای فیلم یا عکسی باشید و یا در حال کار کردن با گوشی خود هستید و کسی به 
حریم خصوصی شما تجاوز کرده و به گوشی شما نگاه کند در مدت زمانی بسیار کوتاه 
آن فرد شناسایی شده و حتی اگر شما متوجه آن شخص نباشید سیستم به شما اطالع 
می دهد. تنها مشکل این سیستم به کار گیری بیش از حد باتری گوشی و مصرف شارژ 
باالی آن است و این که دوربین سلفی در تمام مدتی که از این سیستم استفاده می کنید 

باید روشن بماند و این موضوع کمی نا خوشایند است. 

فیلترینگ غیر همسان چیست؟
وزیر ارتباطــات در روزهای گذشــته توضیحاتی 
پیرامون بحث فیلترینگ شبکه های مجازی ارائه کرد 
و خبر داد که طرح پاالیش )فیلترینگ( هوشمند 
فضای مجازی در حال پیگیری است؛ طرحی که به 
گفته وی، احتماال تا سه ماه آینده، آماده پیاده سازی 
شود. محمدجواد آذری جهرمی در توضیح راهکار 
دولت جهت طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به 
اینترنت گفت که دستورالعملی جهت »غیرهمسان 

سازی نظام فیلترینگ« آماده شده و قرار است به دادستانی ارائه شود.
 به گفته وزیر ارتباطات، پیرو مذاکرات مکتوب با دادستانی این موضوع مورد موافقت قرار گرفته 
شده است. جهرمی در این باره خاطر نشان کرد:» با پیشرفت قابل توجهی که شاهد بودیم  اکنون 
اغلب برنامه ها از پروتکل HTTPS استفاده می کنند که عمال امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها 
وجود ندارد. متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روي الگوریتم رمز رفت، 
اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشــد. به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه روی این 

شبکه اجتماعی کم شده است.«
 فیلترینگ غیرهمسان بدین معنی است که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با 
نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس 

براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب سایت های مجاز دسترسی پیدا کند.

شبکه های اجتماعی در مسائل سیاسی کشورها چه تاثیری دارند؟

فیسبوک؛ صاحبخانه  غـایب در آسیـا
امروزه  بیشترین کاربران فیسبوک را ساکنان آسیا تشکیل می دهند. این مسئله قدرت سیاسی این شبکه  اجتماعی را در پهناورترین قاره  جهان به طور چشمگیری افزایش داده و ناخواسته در کامبوج 
و میانمار به یک قدرت عظیم و ویرانگر تبدیل شده است. دولت های خودکامه شواهد عمومی الزم برای زندانی کردن آزادی خواهان و خبرنگاران مخالف را از فیسبوک جمع آوری می کنند. در کنار این 
مسئله، فیسبوک اجازه  پخش محتوای نژادپرستانه و عوام فریبانه و انتقادهای دروغین را فراهم می کند، مطالبی که نظر کاربران زیادی را جلب می کنند. در ادامه، به بررسی نقش فیسبوک در تحوالت 

سیاسی و اجتماعی سه کشور در آسیای شرقی پرداخته ایم.

میانمار
امروزه در میانمار، فیسبوک همان اینترنت است! وقتی در حاشیه های خیابان در یانگون، بزرگ ترین 
شهر میانمار، یک گوشی هوشمند خریداری می کنید، اگر کاربری تازه کار باشید فروشنده همان جا 
برایتان یک اکانت فیســبوک را فعال می کند. بســیاری از مردم میانمار تا زمانی که به فیسبوک 
دسترسی دارند سراغ ایمیل نمی روند و برخی از مردم میانمار نیز چندین اکانت فیسبوک دارند. 

تمام این تغییرات در این کشورها در مدتی بسیار کوتاه  اتفاق افتاده اند. 
در سال ۲۰۱۴ سرشماری سوال برانگیزی در میانمار برگزار شد که در آن نامی از اقلیت »روهینگیا« 
برده نشده بود و از »بنگالی ها« به عنوان تنها گروه قومی نام برده شده بود. به گفته نویسنده  مطلب، 
در سال ۲۰۱۴ یکی از سیاستمداران مدافع نتایج سرشــماری، به جای استفاده از اینترنت، یک 
دی وی دی حاوی اطالعات را در اختیار نویسنده قرار داده بود، اما امروزه ۴۶ میلیون نفر یا به عبارتی 
۸۹ درصد از جمعیت میانمار به اینترنت دسترسی دارند. دسترسی مردم به اینترنت بیشتر از طریق 
گوشی های همراه و به خصوص شبکه  اجتماعی فیسبوک صورت می گیرد. راهبی به نام »آشین 
ویراثو« که با عنوان »بن الدن برمه« شناخته می شــود و خواستار اخراج اقلیت روهینگیا از کشور 
شده ، به شیرا فرنکل، گزارشگر BuzzFeed گفته بود که جنبش ضد اسالمی وی به لطف فیسبوک 

به موفقیت رسیده بود. 
این راهب گفته بود که اگر اینترنت به میانمار وارد نشده بود، مردم زیادی با عقاید و پیام های وی 
آشنا نمی شدند. اینترنت و فیسبوک در نشر پیام های وی، همچون تقاضای او برای تحریم کسب و 
کارهای مسلمانان، نقش مهمی بازی کرده اند. فیل رابرتسون، معاون واحد آسیایی سازمان دیدبان 
حقوق بشر می گوید: فیسبوک به یک صاحب خانه  غایب در آسیا تبدیل شده است. وقتی بوداییان 
تندرو تحریکات خود علیه مسلمانان ]در میانمار[ را شروع می کنند، تالش برای پیدا کردن نماینده 
محلی فیسبوک کاری بیهوده است؛ چرا که چنین کسی وجود ندارد. در چنین شرایطی اعتراض 

بیهوده خواهد بود.

تایلند
یکی از فعاالن دانشجویی تایلند به نام »جاتوپا بون پاتاراکســا« که در سال ۲۰۱۴ در چندین تظاهرات 
صلح آمیز برای دموکراسی حضور داشت، اکنون به خاطر مطالبی که در فیسبوک ارسال کرده در زندان 
به سر می برد.دسامبر سال گذشته بخش تایلندی شــبکه  بی بی سی، مستندی درباره  خانواده  سلطنتی 
تایلند منتشر کرد که حاوی اطالعاتی نه چندان خوشایند درباره  ولیعهد وقت تایلند، واجیرالونگ کورن 

بود که امروزه با عنوان »پادشاه راما دهم« شناخته می شود. 
»جاتوپا«ی بیست و پنج ساله که یکی از اعضای جنبش دموکراســی نوین در تایلند است، لینک این 

مستند به همراه نقل قول هایی از آن را در فیسبوک منتشر کرده بود. 
یک روز بعد وی توســط ماموران لباس شــخصی پلیس به خاطر تخطی از  قوانیــن مرتبط با توهین به 
خانواده  سلطنتی دستگیر شــد. در تایلند، با انتشــار برخی نظرات خاص در اینترنت، به سرعت راهی 
زندان می شوید. به گزارش ســازمان iLaw که به تحقیق در مورد مسائل قانونی می پردازد، بین ماه می 
۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۷، نود نفر در تایلند دستگیر شــده اند که از این تعداد ۴۵ نفر محکوم شده اند، اما 
جالب تر اینکه در اغلب موارد اخیر شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر نیز دخیل بوده اند. این 
شبکه ها این امکان را فراهم کرده اند تا نظراتی که بدون تامل بیان می شوند به جرائم قانونی تبدیل شوند. 

اما چرا فیسبوک این چنین برای 
گروه حاکم بر تایلند مفید است؟ 
اول از همه، سیاســت فیسبوک 
مبنی بر تاکید بر اســتفاده از نام 
حقیقی افراد، یافتــن مخالفان را 
آســان می کند. حتی در مواردی 
که افراد نام حقیقیشان را پنهان 
می کنند، ارتباطات اجتماعی آنها 
در شبکه های اجتماعی شناسایی 

را آسان می کند. 
دسترســی نه چندان آســان به 
تنظیمــات حریم شــخصی در 
فیســبوک نیز به این معنی است 
که برخی افراد مطالبی را منتشر 
می کنند و اشــتباها بــر این باور 
هســتند که این مطالــب به طور 
خصوصــی و در میــان گروهی 
کوچک از دوستان منتشر شده اند، 

اما در حقیقت اینچنین نیست. 

کامبوج
در پنج سال گذشته، فیسبوک به افزایش فعالیت خبرنگاری و سیاسی در کامبوج کمک شایانی کرده  
است، اما درست زمانی که تحمل آزادی بیان در این کشور رو به کاهش بود، اعمال تغییری آزمایشی در 
تایم الین فیسبوک برای افراد عادی که در این شبکه  اجتماعی اقدام به پخش اخبار می کرده اند، مشکالتی 
را رقم زده  است. نویسنده مطلب در ژانویه  ۲۰۱۴ در اتاقی کوچک در طبقه  سوم یک ساختمان اداری 

رنگ و رو رفته در پنوم پن، پایتخت کامبوج، با راهبی به نام»بوت بونتن« دیدار کرده است. 
وی موسس شبکه ای است که »شبکه  راهبان مستقل برای عدالت اجتماعی« نامیده می شود. بونتن 
اخیرا تشکیل گروهی را شــروع  کرده که »راهبان گزارشگر« نامیده می شــوند و هدف آنها استفاده 
از دوربین گوشی های هوشمندشــان برای مستندســازی تظاهرات صلح طلبانه در پایتخت کامبوج 
است. این تظاهرات شامل تظاهرات کارگران برای افزایش حداقل دستمزدها و تظاهرات افرادی است 
که به واسطه  پروژه های توسعه ای، خانه هایشان را از دســت داده اند و خواستار غرامت کافی یا مسکن 

جایگزین مناسب هستند. 
از دید نویسنده  اینترنت عنصری اساسی در جنبش  افزایش حداقل دستمزدها و جنبش مرتبط با حقوق 

اراضی به شمار می آید و در این میان فیسبوک اساسی ترین نقش را ایفا می کند.
 فعاالن سیاسی برای کسب اطالعات به 
 Cambodia  گزارش های خبری نشریه
Daily و رادیو آزاد آسیا که در فیسبوک 
منتشر می شدند وابســته بودند تا اخبار 
مرتبط با گروه های حقوق بشری همچون 
LICADHO و پیام هــای هماهنــگ 
کنندگان راهپیمایی ها و روزنامه نگاران 

را دریافت کنند.
تحقیق انجام شده توســط بنیاد آسیا در 
ســال ۲۰۱۶ نشــان می دهد که بیشتر 
کامبوجی هــا برای دریافت اخبارشــان 
به جای تلویزیون به اینترنت و فیسبوک 
روی می آورنــد. بــه گفته  سباســتین 
اســترانجیو، نویســنده  کتاب »کامبوِج 
هون سن« فیسبوک به بزرگ ترین منبع 
اخبار در کشــور )کامبوج( تبدیل شده و 
برای دولت تبدیل به دردســر شده؛ چرا 
 که ســلطه  اطالعاتی دولــت را دور زده

 است.

اسکنر عنبیه چشم در پرچمدارهای بعدی ال جی 

تلفن های همراه ال جی تا به امروز تنها از روش ســاده ای مانند سلفی 
گرفتن برای بازکردن قفل موبایل استفاده می کردند، اما شنید ه ها حاکی از آن 

است که این مهم احتماال با عرضه  LG G7 در سال آینده تغییر خواهد کرد. پتنت 
ثبت شده توسط LG نشان می دهد G7 و مدل های آینده  برند  کره ای از تکنولوژی اسکن 

عنبیه چشم بهره  می برند. این تکنولوژی بسیار شبیه به اسکنر هایی است که در موبایل های سری 
جدید خانواده  گلکسی سامسونگ به کار رفته بود. این ویژگی قرار است کاربر را وادار کند که با 

چشم های خود یک سری از نقاط روی نمایشگر را دنبال کند تا بدین شکل از شکسته شدن این 
قفل با عکس ثابت جلوگیری کند.

ظرفیت بیشتر باتری در آیفون های سال ۲۰۱۸ 

 گزارش جدید KGI درباره مدل های ســال آینده آیفــون، به افزایش 
 ،KGI ظرفیت باتری این دستگاه ها اشاره می کند.»مینگ چی کو« از موسسه

جدیدترین یادداشت  خود را منتشر کرد که در آن به تغییرات آیفون های سال آینده 
اشاره می کند. طبق یادداشت کو، هر دو مدل اولد ۶.5 و 5.۸ اینچی آیفون، به  لطف بهبود 

در باتری L شکل، شارژدهی بیشتری به کاربران ارائه خواهند کرد. KGI پیش بینی می کند که 
آیفون 5.۸ اینچی سال آینده می تواند ظرفیت باتری بین ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت داشته 

باشد. در حال حاضر، آیفون ۱۰ از باتری  با ظرفیت ۲۷۱۶ میلی آمپر بهره  می برد؛ بنابراین آیفون های 
سال آینده با افزایش ۱۰ درصدی در ظرفیت باتری روبه رو خواهند شد.

عرضه گلکسی اس 9 سامسونگ با حسگر اثر انگشت جدید 

تصویر فاش شده از نسخه جدید برنامه S  Health، جای گیری حسگر اثر انگشت 
گلکسی اس ۹ را در زیر دوربین اصلی تایید می  کند. سامســونگ اوایل سال ۲۰۱۸ از  

گلکسی اس ۹ به همراه نسخه »پالس« آن رونمایی خواهد کرد. این موضوع باعث شده شایعات 
زیادی در مورد پرچمداران بعدی غول فناوری طی چند هفته اخیر منتشر شود. آخرین گمانه زنی  ها نیز 

حاکی از آن است که گلکسی اس ۹ و گلکســی اس ۹ پالس با دوربین دوگانه مانند گلکسی نوت ۸ ارائه 
خواهند شد و چینش سنسورهای دوربین به صورت عمودی است.

نور خوب شبانه درگوشی میت ۱۰ هواوی

هواوی از مدت ها پیش تحقیقات مشترکی را با پژوهشگاه های مرتبط با علوم اپتیک 
و چشم چین برای توسعه  ویژگی »Eye Comfort« آغاز کرده است. خوشبختانه حداقل 

روشنایی نمایشگر میت ۱۰ برای استفاده در محیط های کم نور بهینه سازی شده است و شاهد حداقل 
 Eye Comfort روشنایی ۱.۲۷ نیتی نمایشگر میت ۱۰ هستیم؛ ترکیب این میزان از روشنایی با قابلیت

برای فیلتر نور آبی نمایشگر تجربه خوبی را در استفاده  شبانه از گوشی ارائه می دهد. امکان تغییر گرمای رنگ 
فیلتر و زمان بندی فعال شدن آن نیز همانند گذشته در تنظیمات نمایشگر گنجانده شده است. متاسفانه 

برخالف نسخه پرو خبری از نمایشگر همیشه روشن در نسخه  استاندارد میت ۱۰ نیست.

 تازه های
 دنیای موبایل

نحوه استفاده روس ها از اینترنت برای تاثیرگذاری بر رویدادهای جهان در عین جالب بودن کمی ترسناک به نظر می رسد. حاال دستگاه تبلیغاتی روسیه برای مقابله با محروم شدن 
ورزشکاران این کشور از بازی های المپیک آینده، روی ارسال پست هایی با هشتگ »بدون روسیه بازی وجود ندارد« )NoRussiaNoGames#( تمرکز کرده است.

این کمپین ابتدا توسط دانش آموزی به نام »رما استارکوف« و برای جلب توجه افکار عمومی به محرومیت مادام العمر ورزشکاران روسی به خاطر دوپینگ سازمان یافته راه اندازی 
شده بود. بن نیمو، از کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات دیجیتال فورسنیک تاکید کرده که واکنش احساسی یک کودک به بی عدالتی کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورزشکاران 
کشورش خوراک مناسبی برای دستگاه تبلیغاتی روسیه است، به همین خاطر دولت این کشور برای گسترش کمپین و نمایش خشم مردم از تصمیم این کمیته به بات های اینترنتی 

متوسل شده است.

 از دست مزاحمان خود 
در مکان های عمومی خالص شوید!

استفاده روس ها از بات های 
اینترنتی برای لغو محرومیت 

ورزشکاران دوپینگی

 
DroFireWal اپلیکیشــنی بــرای  l

گوشی های اندروید است که توسط آن قادر به قطع دسترسی 
اپلیکیشن های غیرضروری به اینترنت و در نتیجه کاهش حجم مصرفی خود 

خواهید بود. تقریبا تمام کاربران اینترنت بر این عقیده هســتند که قیمت بسته های 
ایــن اپلیکیشــن اینترنتی بسیار باالست. 

شده  اندروید است برای گوشــی های روت 
عمل می کند. بعد از که به صورت یــک فایروال 
برنامه های نصب شــده نصب DroFireWall تمامی 
به اجازه  ایــن فایروال  نیاز در گوشی برای مصرف اینترنت 

زیادی از حجم بســته های خواهند داشــت. معمــوال بخش 
مصــرف می شــود کــه در اینترنتی توســط اپلیکیشن هایی 
فعالیت هستند. شما با کمک پس زمینه بدون اطالع کاربر مشغول 
خود را تنها به اپلیکیشن های این برنامه می توانید اینترنت گوشی 

مصرف دیتای اضافه توســط مورد نظرتان اختصــاص دهید تا از 
دیگر برنامه ها جلوگیری شود.

DroFireW در مصرف اینترنت صرفه جویی کنید
all ن

با اپلیکیش

ی  فته هــا یا
جدید پژوهشگران دانشــگاه»پیتزبورگ« 

نشان می دهد که استفاده از مچ بند هوشمند در کاهش احتمال 
مراجعه دوباره بیماران ســرطانی به بیمارســتان موثر خواهد بود. براساس 

. پژوهشی جدید، مچ بند»فیت بیت« )Fitbit( می تواند»ناجی زندگی«  شد با
مطالعات نشــان می دهد، هر ۱۰۰ مرحله  اضافه ای که برخی 

بیماران سرطانی پس از جراحی و تا زمان از بین رفتن تومور 
پشت سر می گذارند، امکان مراجعه به بیمارستان را تا ۱۸ 

درصد کاهش می دهد. »فیت بیــت« ابزاری ارزان قیمت و 
پوشیدنی است که شمارش گام های کاربر و سطح فعالیت 
کلی وی را بررســی می کند. پژوهش های گذشــته نشان 
می دهند که فعال بودن می تواند با افزایش سالمت روحی، 
جلوگیری از خستگی و تقویت استخوان ها به بیماران سرطانی 
در بهبودی کمک کند. نتایج نشان می دهد که  فیت بیت از نظر 

آماری احتمال بستری دوباره بیماران سرطانی به بیمارستان را 
در 3۰ و ۶۰ روز پس از جراحی، کاهش می دهد.

ی از مراجعه مجدد بیماران سرطانی به بیمارستان با مچ بند هوشمند
پیشگیر

پیشنهاد سردبیر:
با اپلیکیشن DroFireWall در مصرف 

اینترنت صرفه جویی کنید
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نماینده مردم سمیرم در مجلس:
انتقال آب سمیرم، تنش اجتماعی 

شدیدی را به همراه دارد
نماینده مردم سمیرم در مجلس  سمیرم
بااشاره به پروژه انتقال آب ونک 
سمیرم به رفسنجان، نامه تذکر کتبی به وزیر نیرو 

ارسال کرد. 
اصغر سلیمی در نامه ای تذکر کتبی خود همراه با 
امضای  نماینده از مجلس که حامی محیط زیست 
هستند را برای منتفی و بســته شدن این پروژه 
برای همیشه به وزیر نیرو ارسال کرد. در این نامه 
ضمن تاکید بر غیر علمــی و غیراقتصادی بودن 
این پروژه، تذکری جدی به وزیر نیرو داده شده 
که متن آن این گونه اســت:» این پروژه، موجب 
تعطیلی مصارف پایین دســت و مبده و تشدید 

تنش های اجتماعی خواهد شد.«

 توزیع نان های غیربهداشتی 
در سطح شهرستان شهرضا

رییس مرکز بهداشــت شهرضا  شهرضا
پیرامون توزیع نان های غیرمجاز 
در سوپرمارکت های سطح شــهر گفت: از خرید 
نان های بدون شناسنامه در سوپرمارکت ها پرهیز 
شود، الزم است تمام نان هایی که در فروشگاه ها 
عرضه می شود دارای مجوزهای بهداشتی باشند.

ســید حجت ا... موســوی با بیان اینکه هر زمان 
محصول دارای مجوز باشد، امکان کنترل، پایش 
محصول و بازرســی توســط کارشناسان شبکه 
بهداشت و درمان وجود دارد، افزود: نان باید در 
سوپرمارکت ها به صورت بسته بندی بهداشتی با 
برچسب ارائه شود و از کار افراد متخلفی که بدون 

برچسب نان توزیع می کنند، جلوگیری کرد.

گویش اردستانی ثبت ملی 
می شود

اردستان رییس اداره میــراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: گویش 
اردستان از گویش های قدیم فارسی باستان است 
که ثبت آن به عنوان میــراث ناملموس منطقه 

اردستان در دست اقدام قرار دارد.

واکسیناسیون ۲۱ هزار رأس 
دام علیه تب برفکی 

مدیــر شــبکه دامپزشــکی  گلپایگان
گلپایگان گفــت: طی ۴۵ روز 
گذشته ۲۱ هزار رأس دام سنگین در شهرستان 
علیه بیماری تــب برفکی به صــورت رایگان 
واکسینه شدند. مسعود غفاری در سومین ستاد 
پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در 
فرمانداری گلپایگان برگزار شد، اظهار کرد: در 
حال حاضر یکصد واحد مرغــداری مجاز و ۳۰ 
واحد مرغداری غیر مجاز در شهرستان گلپایگان 
فعالیت دارد که هیچ گونه عالئم  آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در این واحدها مشاهده نشده است.

پالک گذاری ماشین های 
خودگردان کشاورزی

مسئول اداره تولیدات گیاهی و  نطنز
دامی جهاد کشــاورزی نطنز 
گفــت: مرحله ســوم طــرح پالک گــذاری 
ماشــین های خودگردان بخش کشاورزی آغاز 

شد. 
بهروز کیانوش اظهار کــرد: طرح پالک گذاری 
ماشین های خودگردان بخش کشاورزی برای 
 مرحله سوم از ۱8 آذرتا اول اسفند سال جاری 

آغاز شد. 
وی با بیان اینکه این طرح شــامل تراکتورها و 
کمباین هاست، افزود: تمامی مالکان ماشین های 
کشاورزی در این طرح ملزم شدند از آذرماه سال 
جاری تا اول اسفند درخصوص تشکیل پرونده 
برای پالک راهنمایی و رانندگی ماشــین های 

خود اقدام کنند.

علیرضا مالکبیری در نشست با اصحاب رســانه اظهار کرد: شهرداری 
چمگردان در سال ۱۳۶۲ در این شــهر تاسیس شد. این شهر در حدود 
۲ هزار هکتار وســعت دارد و بالغ بــر ۲8۵ هکتار، محــدوده خدمات 
 شــهری اســت که جمعیتی بالغ بر ۱۷هــزار و ۵۰۰ نفــر را در خود 

جای داده است.
وی ادامه داد: چمگردان دارای مردمی والیت مدار، مذهبی و مشــاهیر 

بسیاری همچون مرحوم آیت ا... اسماعیلی است که بر همین اساس شهره 
آفاق بوده؛ از سوی دیگر همجواری با صنایع بزرگ و مادر کشور همچون 
ذوب آهن و فوالدسبا و صنعت های کوچک و بزرگ، باعث شده این شهر 

جلوه ای متفاوت از دیگر شهرها داشته باشد.
مالکبیری اضافه کرد: باید توجه داشت به دلیل نزدیکی و حضور صنایع 
بزرگ، شهر چمگردان با چالش آالیندگی های فراوان  مواجه است که 

این مسئله به جد شهر را مورد تاثیر قرار داده؛ بر همین اساس شهرداری 
در دوره های گذشــته با همت فراوان به دنبال کاهش مشکالت زیست 
محیطی بوده و همچنان برنامه های مختلفی را در این حوزه در دستور کار 
داریم. وی با اشاره به اینکه امروز یک چهارم مساحت شهر چمگردان به 
فضای سبز شهری اختصاص یافته است، گفت: با توجه به کاهش نزوالت 
آسمانی و همچنین باال بودن هزینه نگهداری فضای سبز، در آغاز فعالیت 
خود در شهرداری چمگردان به ســمت اجرای طرح آبیاری قطره ای و 
بارانی فضای سبز شهری حرکت کردیم  تا با حفظ فضای سبز، کاهش 

آالیندگی را در شهر رقم بزنیم.
شهردار چمگردان عنوان کرد: البته چنین ایجاب می کند که حقوق حقه 
مردم شهر که در قانون نیز به آن تصریح شده و صنایع باید طبق قانون 
یک درصد حق آالیندگی خود را پرداخت کنند، به شهرداری پرداخت 
شود تا ما نیز بتوانیم برای حفظ و توســعه فضای سبز تالش کنیم؛ اما 

متاسفانه این مهم تاکنون به درستی محقق نشده است.
وی افزود: نباید فراموش کرد که حقوق شهرستان لنجان در گرو پرداخت 
حق آالیندگی صنایع است که متاسفانه مبالغ بسیار جزئی در این حوزه 
به شهرداری ها پرداخت شده؛ اما آنچه در قانون تصریح شده و اداره کل 
دارایی استان اصفهان نیز باید آن را وصول و به شهرداری پرداخت کند 
اجرا نشده اســت و امیدواریم با تعامالتی که اخیرا با حضور ۹ شهردار 

شهرستان در جلسات متعدد با صنعت 
انجام گرفته، ایــن پرداخت ها به موقع 
انجام گیــرد. مالکبیری یادآور شــد: 
بودجه سال ۹۶ شــهرداری چمگردان 
۱۴ میلیارد تومان بــوده که از بودجه 
پیش بینی شده در سال جاری تنها ۳۵ 
درصد از آن محقق شده است؛ از سوی 
دیگر میزان بدهی های شــهرداری که 
در حوزه مطالبات پرســنلی، مطالبات 
بیمه تامین اجتماعی، مالیات، رفاهیات 
و همچنین بدهی هــا به پیمانکاران در 
حوزه پروژه های شهرداری است، باعث 
شده به سمت صرفه جویی گام برداریم 
و با این حال  تا مدت ها توان شروع هیچ 

پروژه ای را نداریم.

شهردار چمگردان گفت: حقوق شهرستان لنجان در گرو پرداخت حق آالیندگی صنایع است که متاسفانه مبالغ بسیار جزئی در  لنجان
این حوزه به شهرداری ها پرداخت شده؛ اما آنچه در قانون تصریح شده و اداره کل دارایی استان اصفهان نیز باید آن را وصول و به 

شهرداری پرداخت کند، اجرا نشده است.
 باید توجه 

داشت به دلیل 
نزدیکی و حضور 

صنایع بزرگ، 
شهر چمگردان 

با چالش 
آالیندگی های 
فراوان  مواجه 

است

اخبار

چهره شهر شهیدپرور استان را مخدوش نکنید

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

»نجف آباد« این روزها باز هم در  نجف آباد

کانون توجهات قرارگرفته است. این بار نه به واسطه 
لغو برگزاری یک مراسم و نه به خاطر شهیدسربلند 
واالمقام؛ شــهید حججی؛ بلکه به خاطر برگزاری 
مراسم رقص و آواز و پایکوبی در دانشگاه آزاد این 

شهر شهید پرور که در مراسم روز دانشجو رخ داده 
اســت! روزی که به احترام سه شــهید دانشجوی 
مبارز، به این نام نامگذاری شده و حاال حرمت این 
روز و خون شهدای شانزدهم آذرماه سال ۱۳۳۲ با 
اتفاقی که در این دانشگاه رخ داده و فیلم آن نیز به 
طور گسترده ای در شبکه های مجازی انتشار یافته، 

شکسته شده است.

 این فیلم به دســت دکتر والیتی رییس دانشگاه 
آزاد هــم رســید و والیتی در واکنشــی ســریع 
و قاطعانه، ضمن ابراز تاســف از حرمت شــکنی 
صورت گرفته در این دانشگاه، از مسئوالن دانشگاه 
 خواســت تا با متولیان و خاطیان مراسم برخورد 
شود. »مهران مجلسی« رییس دانشگاه آزاد نجف 
آباد هم در پاســخ به نامه مافوق خود قول داد که 

برخورد قاطع با خاطیان صورت گیرد. 
چندروز پیش هم »حزب اتحاد ملت ایران اسالمی« 
در حوزه نجــف آباد، طی اقدامــی غیرمتعارف در 

همایش خود عکس مرحوم آیــت ا... منتظری را 
به همراه عکس امام خمینی)ره( استفاده کرد که 

باعث تعجب خیلی ها شد. 
به نظر می رسد بهتر اســت مسئوالن این شهر که 
همیشــه به شــهدای واالمقام خود و به دینداری 
و تدین معروف بوده، حواسشــان جمع تر باشد و 
اجازه ندهند با این گونه سهل انگاری ها و اقدامات 
نابهنجار )که مشخص نیست عامدانه صورت گرفته 
اســت یا غیرعامدانه(، چهره این شهر شهیدپرور 

مخدوش شود.

 حاشیه های »نجف آباد« تمامی ندارد؛
چهره شهر شهیدپرور استان را مخدوش نکنید

شهردار چمگردان:

حق آالیندگی، دیه شهرستان لنجان است

عکس  روز 

ثبت ملی آبشار تنگ خشک 
سمیرم

سما مطیعی

مفاد آراء
9/536 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابــرآراء صادره هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضيــان محرزگرديده اســت لذامشــخصات متقاضيان وامالك 
 موردتقاضابه شــرح زيربــه منظوراطالع عمــوم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدر
روزنامه هاي زاينــده رود و اصفهان امروزچاپ اصفهان آگهي ميشــودتادرصورتي 
كه اشخاص نسبت به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ 
انتشــاراولين آگهي به مدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك 
شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك 
شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 5 فرعي از 76 اصلي مهيار

1- راي شــماره 139660302008004799 -  07 / 09 / 96 – اميرامين راســخ  
فرزند محمدحسن ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي باساختمان هاي موجوددرآن 
مفروزي ازپالك 5 فرعي از 76 اصلي مهيار به مساحت 27 / 110159 مترمربع درازاء 
20حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 5 ، 76 كه ميزان 8 حبه آن انتقال عادي 

بيواسطه ازطرف محمدحسن امين راسخ مي باشد
2- راي شــماره 139660302008004800 -  07 / 09 / 96 – محمدحسن امين 
راسخ  فرزند اكبر ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي باساختمان هاي موجوددرآن 

مفروزي ازپالك 5 فرعي از 76 اصلي مهيار به مساحت 27 / 110159 مترمربع 
3- راي شماره 139660302008004803 -  08 / 09 / 96 – رضوان سيدان قلعه 
جوزداني فرزند اصغر ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي باساختمان هاي موجوددرآن 
مفروزي ازپالك 5 فرعي از 76 اصلي مهيار به مساحت 70 / 110171 مترمربع درازاء 
15 / 17 مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 5 ، 76 كه ميزان 15 / 5 حبه آن انتقال عادي 

بيواسطه ازطرف وراث ايران هراتي مي باشد
4- راي شــماره 139660302008004804 -  08 / 09 / 96 – احمدامين راســخ  
فرزند محمدحسن ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي باساختمان هاي موجوددرآن 
مفروزي ازپالك 5 فرعي از 76 اصلي مهيار به مساحت 11 / 110036 مترمربع درازاء 
65 / 17حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 5 ، 76 كه ميزان 65 / 5 حبه آن انتقال 

عادي بيواسطه ازطرف وراث ايران هراتي مي باشد
تاريخ انتشارنوبت اول  20 / 9 / 96

تاريخ انتشارنوبت دوم  05 / 10 / 96
م الف: 856 سيد اسداله موسوي رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

مزایده 
9 شــماره آگهــی: 139603902004000217 شــماره پرونــده:  /554
9100400200400316 آگهی مزايده بشــماره بايگانی: 9100855 و 9100856  
ششدانگ يكدستگاه آپارتمان ) واقع در طبقه زيرزمين( پالك شماره 5000/15418 
)پانزده هــزار و چهارصد و هيجده فرعــی، پنج هزار اصلی( به مســاحت 127/40 
مترمربع، بانضمام ششدانگ اعيانی يكباب انباری پالك 5000/15415 به مساحت 
15 مترمربع، مجزی شده از پالك 412 فرعی و احداثی بر روی عرصه پالك مرقوم و 
با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات اعم از راه پله مشاعی پالك 15414 فرعی 

و پاركينگ مشــاعی پالك 15416 فرعی و حياط مشاعی پالك 15417 فرعی و با 
حق استفاده از حياط مشاعی پالك 15416 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با 
جميع توابع و متعلقات شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء چيزی از آن به آدرس: اصفهان 
خيابان آبشار سوم سپهر) كوی رحيم آباد شــمالی(، بن بست ياس پالك 41 طبقه 
زيرزمين ) همكف 60-( كه ســند مالكيت آن در صفحه 396 و دفتر 789 امالك به 
شــماره 137815 با شــماره چاپی 957173 بنام خانم ثريا غيور نجف آبادی ثبت و 
صادر شده است و طبق نامه 103/92/913/35-92/3/4 و 1395/42/327461-
95/11/09 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدين شرح می باشد: شمااًل: 
اول در سه قسمت كه قسمت دوم غربی محسوب است بطول های 4 و 4/60 و 1/60 
متر درب اختصاصی و ديوار اشتراكی است با پاركينگ مشاعی پالك 15416 فرعی 
دوم كه شرقی محسوب است بطول 1/20 متر ديواريست اشتراكی با راه پله مشاعی 
پالك 15414 فرعی، سوم در سه قسمت كه قسمت اول غربی و سوم شرقی نورگير 
مشاعی اســت بطولهای 1/60 و 2 و 1/60 متر پنجره و ديواريست به فضای نورگير 
مشاعی چهارم بطول 3/40 متر ديواريست اشتراكی با راه پله مشاعی پالک 15414 
فرعی. شــرقًا: بطول 14 متر ديوار به ديوار پالك 5000/338. جنوبًا: بطول 10 متر 
درب و ديواريست به حياط مشــاعی پالك 15417 . غربًا: بطول 11/30 متر ديوار 
به ديوار پالك 11569 حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون تملك آپارتمانهاســت. 
حدود انباری: شمااًل: بطول 4/90 متر ديوار به ديوار پالك 5000/413 . شرقًا: بطول 
2 متر ديواريست اشتراكی با پاركينگ مشاعی 15416 فرعی. جنوبًا: در سه قسمت، 
كه قسمت دوم شرقی محسوب اســت بطول های 2/85 و 0/15 و 1/80 متر درب 
اختصاصی و ديوار اشتراكی است با پاركينگ مشاعی مرقوم. غربًا: اول در دو قسمت 
كه قســمت اول پخی اســت بطول های 0/60 و 0/80 متر ديواريست اشتراكی با 
پاركينگ مشــاعی 15416 فرعی دوم بطول 2 متر ديواريســت به كوچه . كه طبق 
نظر كارشناس رسمی پالك فوق آپارتمان منهای شصت، از يك مجموعه مسكونی 
سه طبقه روی پيلوت با نمای بيرونی سنگ و آجر، كف پاركينگ موزائيك و سنگ، 
بصورت طرحدار بدنه پاركينگ كامل سنگ دارای سه موقعيت پاركينگ، آپارتمان 
شامل دو اتاق خوابه در ضلع شمال و سرويس بهداشتی و حمام، آشپزخانه و سالن در 
ضلع جنوب و حياط اختصاصی، سالن كف ســراميك و بدنه گچ سفيد و رنگ سقف 
گچبری و بدنه ديوار دارای طرح با آجر به همراه شومينه و وجود يك آبنما كوچك در 
سالن، آشپزخانه كف كامل سراميك بدنه تا دو متری كاشی، كابينت )ام ، دی ، اف( 
ودارای هود، اتاقها با كمد، كف و بدنه حمام ســراميك و كاشی، سقف سراميك به 
همراه آهن كشی، سرويس بهداشتی كف و بدنه كاشی، چهارچوب های داخلی فلزی، 
دربهای داخلی فلزی، دربهای داخلی چوبی، پنجره های بيرونی آلومينيوم، همچنين 
شامل يك اتاق حدودا 15 متری در ضلع شمال شرقی پاركينگ )كه قابليت استفاده 
بصورت دفتر كار را دارد( دارای يك درب فلزی بــه گذر و ديگری دو درب چوبی به 
پاركينگ، كف اتاق موزائيك، بدنه تا نيمه سنگ، بقيه گچ سفيد و رنگ، سقف گچبری 
دارای انشعابات برق مجزا، آب وگاز مشترك و طبق اعالم بستانكار مورد وثيقه تا مورخ 
97/3/7 بيمه می باشد. طبق اسناد رهنی شماره 134470-84/02/15 و145763-

86/06/10 و 154771- 89/05/07 و 154770-89/05/07 تنظيمــی دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 15 اصفهان بابت بدهی شركت توليدی هرند نائين در رهن بانك 
صادرات  اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز يكشنبه مورخ 96/10/10 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
 سمت چپ به مزايده گذارده می شــود. مزايده از مبلغ پايه 4/272/000/000 ريال

) چهار ميليارد و دويست و هفتاد و دو ميليون ريال( شروع و به هر كس خريدار باشد 

به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينك رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 96/09/20 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحاً جهت شركت در جلسه مزايده 
مبلغ پايه مزايده طی چك تضمين شــده بانك ملی ايران در وجه اداره اجرای  اسناد 
رســمی اصفهان ، به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناســايی معتبر الزاميست 
ضمنًا برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.  م الف:28704 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)881 كلمه، 9 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/428 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب ساختمان پالك شماره  7897/3322 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كــه طبق پرونده ثبتی به نام احمــد مهر آموز فرزند 
قربانعلی در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق 
رای شــماره  13960302027007077- 96/6/14 مفروز گرديده با توجه به اينكه 
اصل ملك تحديد حدود قانونی نشــده لذا بنا به  دســتور تبصره ذيل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب سال 1390 و بر طبق تقاضای  نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 
چهارشنبه 1396/10/13 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امــالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:28491 شبان 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)191 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/261 چون تحديد حدود ششــدانگ يكبابخانه پالك شماره  11516/1580 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام محمد حسن اعرابی جشوقانی 
فرزند قربانعلی در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده 
طبق رای شــماره  139660302027003519- 96/3/30 مفروز گرديده با توجه 
به اينكه اصل ملك تحديد حدود قانونی نشــده لذا بنا به  دستور تبصره ذيل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و بر طبق تقاضای  نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم 
در روز سه شنبه 1396/10/12 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی بــه كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور يابند اعتراضيــات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا ســی روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليــف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم دادخواست به 
مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  
 م الف:27990 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)192 كلمه، 

2 كادر(

ابالغ رای
9/482 كالسه پرونده: 960871  شــماره دادنامه:9609976793601874 مرجع 
رسيدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســعيد عمو سلطانی با 
وكالت عليرضا هاشميان به نشانی خمينی شــهر ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
جنب بانك ملت مجتمع امير طبقه 3 واحد 6 پروانه وكالت 2116،  خوانده: ســميه 
لطفی به نشانی مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای سعيد عموســلطانی با وكالت عليرضا 
هاشميان به طرفيت خانم سميه لطفی  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال  
وجه دو فقره چك  به شــماره های 085837-95/5/30  بــه مبلغ 25/000/000 
ريال و 085838-95/6/31  به مبلغ 25/000/000 ريال به عهده بانك كشــاورزی  
به انضمام مطلق خســارات قانونی- بــا توجه  به محتويات پرونــده و  بقای اصول 
مســتندات در يد خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه 
خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات 
مستند و محكمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموه لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رســد كه مســتنداً به 
مواد  310 و 313 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانــون آ.د.م حكم  بر 
محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
1/665/000 ريال  بابت هزينه دادرســی و و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و 
مبلغ 120/000 ريال هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
 موصوف 95/5/30 و 95/6/31 تا تاريخ اجــرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد.  رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكــم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:28441 شعبه 6 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

اصفهان )321  كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/555 در خصوص پرونده كالسه 340/96 ش 2 دعوی سيد مرتضی مير محمد به 
طرفيت سيد شهريار ياسينی به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المكان بودن 
آدرس محل سكونت خوانده و تعيين وقت رسيدگی به تاريخ 96/10/28 ساعت 3/30 
بعد از ظهر لذا مراتب جهت نشــر در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار به حضورتان 
 ا عالم می گردد. ضمنا مقتضی می باشــد يك نســخه از روزنامه چاپ شده جهت 
بهــره بــرداری قضايی به ايــن شــعبه از شــورا ارســال فرماييد. نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمايــم در پرونــده جهت ابــالغ به خوانــده موجود می باشــد. 
م الف: 480 شعبه دوم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف نطنز )107 كلمه، 

1 كادر(

اعالم مفقودی 
کارت ســبز خودروی ســواری پژو آردی  آی 1600 به 
رنگ روغنی- یشــمی مــدل 1384 به شــماره موتور 
11784086997 و شماره شاسی  13489670 به نام زهرا 
قدیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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حصر وراثت
9/556 آقای رجبعلی شــاه نظری درچه دارای شناســنامه شــماره 7793 به شرح 
دادخواست به کالسه  747/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان قدیرعلی شــاه نظری درچه به شناسنامه 108 در 
تاریخ 1396/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- نرجس خاتون اســحقیان درچه فرزند اسماعیل، ش.ش 106 
)همسر( 2- مجتبی شــاه نظری درچه فرزند قدیرعلی، ش.ش 505 درچه )فرزند( 
3- رجبعلی شاه نظری درچه فرزند قدیرعلی، ش.ش 7793 )فرزند( 4- شهناز شاه 
نظری درچه فرزند قدیرعلی، ش.ش 11 )فرزند( 5- اکرم شــاه نظری درچه فرزند 
قدیرعلی، ش.ش 285 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5965 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/557 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1030/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30  صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/11/4، مشخصات خواهان: میثم اعالئی فرزند حسنعلی به 
نشانی خمینی شهر خ امام شمالی کوچه ش دباغی،  مشخصات خوانده: معراج حبیبی،  
خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5966 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/483 کالسه پرونده: 960345 شماره دادنامه:96/8/30-9609976796902938 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای علیرضا فاتحی 
پیکانی فرزند نصرا... به آدرس خ فالطوری ک شکوفه ساختمان پتروس طبقه سوم، 
خواندگان: 1-  محمدرضا زارع 2- عزیز مشکینی فرزند مجید هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای علیرضا فاتحی پیکانی به طرفیت 
آقایان 1- محمدرضا زارع 2- عزیز مشکینی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و 
پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 392384 به عهده بانک تجارت شعبه پیرزوی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ یکصد و چهل و پنــج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 3/462/500 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/6/3(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:28439 
 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )314 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/558 شماره نامه: 9610113633101515 شماره پرونده: 9609983633100502 
شماره بایگانی شعبه: 960507 از دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شــهر در پرونده مطروحه کالســه 960507 ح 1 به آقایان مهرداد رشــیدی فرزند 
عبدالرسول و عروجعلی صالحی فرزند ابوالفتح و علی گشول فرزند روز علی خواندگان 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن صندوق کارآفرین 
به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه 
مورخ 96/10/25 ســاعت 12/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی 
شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر 
به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر 
خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. 
م الف: 5950 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)176 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/559 شــماره: 960720671551190 – 96/9/16  خانم طیبه پیمانی فروشانی 
فرزند عبدالخالق  به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه سهم و یک سوم سهم مشاع از بیست 
و پنج سهم ششدانگ پالک شــماره 108/568 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در صفحه 283 دفتر 365 امالک ذیل ثبــت 80345 به نام عبدالخالق 
پیمانی فروشانی فرزند محمد باقر  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره 32561-1380/05/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رهن است نحوه گم شدن یا از 
بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
 المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5954 
 نبی الــه یزدانی رئیــس اداره ثبت اســناد و امــالک خمینی شــهر )246 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

9/560 کالســه پرونده 96/630 شــماره دادنامه: 107 مــورخ  96/08/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود طاهران فرزند 

زمان به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه فرهنگ کدپستی 8414734371  
با وکالت مریم محمدی به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار دانشجو ابتدای خ شهید 
دستغیب، خوانده: سبحان بنی هاشمی فرزند عباســعلی به نشانی محمودآباد خ 24 
فروشگاه ســبحان فعال مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دعوی محمود طاهران فرزند زمان 
با وکالت خانم مریم محمدی به طرفیت آقای ســبحان بنی هاشمی فرزند عباسعلی  
به خواسته مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال  وجه یک فقره چک به شماره 576980  
مورخ 96/02/15 عهده بانک رفاه کارگران  به انضمام خســارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک  و گواهینامه عدم 
پرداخت آن  و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 96/08/13 و عدم الیحه 
دفاعیه از سوی وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و  استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به مواد  9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/150/000 ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت استهالک کامل دین بر 
مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان  صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز 
پس از انقضاء  مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:5952 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )392 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/561 کالسه پرونده 1294/95 ح 2 شماره دادنامه: 754- 96/5/23  مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علیرضا شریفی نژادیان به نشانی 
خمینی شهر بلوار منتظری نبش کوچه 56 جنب خیریه بقیه اله اعظم، خوانده: ابوذر 
رخشان  به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا:در خصوص دادخواست خواهان علیرضا شــریفی نژادیان فرزند اسماعیل به 
طرفیت خوانده ابوذر رخشان به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره 
سفته به شماره 771649-95/11/27 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ، مالحظه اصل سفته در ید خواهان که 
ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده اســت شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 
1301 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته 
و مبلغ 62/500 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/27 
 لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5956 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )268 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/562 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 282/96 حل 12 ، وقت رسیدگی: ســاعت 9 بعداز ظهر 
روز پنج شنبه مورخه 1396/10/28، مشــخصات خواهان: رضا مانده گاری فرزند 
عبدالکریم به نشانی خمینی شــهر خ ش فهمیده کوچه فرهنگ جنب کتابخانه امام 
صادق، مشخصات خوانده: امید بیژنی دشــت پاگردی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5958 شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )165 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/563 شماره: 1928/95 حل 4 به موجب رای شــماره 437 تاریخ 96/3/31 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم 
علیه جواد بخشی نژاد فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 92/8/30 تا زمان اجرای احکم در حق محکوم له رجبعلی آذرنیک فرزند 
اسدا... به نشانی خمینی شــهر ابتدای درب محکمه عطاری درمانگر سبز  و پرداخت 
590/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له  رای صادره غیابی و پراخت 
نیم عشر دولتی، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:5960 شــعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/564 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 308/96 حل 12 ، وقت رسیدگی: ساعت 8/30  صبح روز پنج 
شنبه مورخه 1396/10/28، مشخصات خواهان: اکبر پریشانی به نشانی آپارتمان های 
زیتون طبقه اول واحد5،  مشخصات خوانده: منیژ پاکباز،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5962 شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  9609970369100960 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /481
9409980351100722 شماره بایگانی شعبه: 960265 تجدیدنظرخواه: خانم بتول 
ریاضی پور فرزند حبیب با وکالت آقای عباس مزروعی سبدانی فرزند صفر به نشانی 
خیابان شهید نجات الهی جنوبی پالک 10 واحد 5 طبقه سوم، تجدیدنظرخواندگان: 
1- آقای محمد صالحی 2- آقای عبدالرسول صالحی فرزند محمد همگی به نشانی 
مجهول المکان،3- شــهرداری منطقه 8 استان اصفهان به نشــانی اصفهان جابر 
انصاری شهرداری منطقه 8 استان اصفهان، تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی 
نســبت به دادنامه شــماره 1048-95/07/01 صادره ازشــعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان )قلع و قمع مســتحدثات و مطالبه خســارت دادرســی و خسارت( 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
تجدیدنظرخواهی خانم بتول رضی پــور فرزند حبیب با وکالت آقای عباس مزروعی 
نسبت به دادنامه شماره 01048 مورخ 95/7/1 صادر شده از شعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان، که به موجب آن دعوای نامبرده مبنــی بر قلع و قمع 
مستحدثات احداثی در بنایی که فضای ملک خواهان است علیه آقایان عبدالرسول 
و محمد صالحی و شهرداری منطقه 8 اصفهان با استدالل انجام شده منتهی به قرار 
عدم استماع )رد دعوا( گردیده، وارد نیست و اعتراض موجه و مدللی که فسخ دادنامه را 
ایجاب نماید انجام نشده عمده اعتراض مربوط به صدور پروانه ساختمانی است و آنهم 
برخالف ضوابط شهرسازی که از این جهت قرار صادره موافق مقررات صادر گردیده 
بنابراین مســتندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته 
نتیجتًا تایید می شــود. این رای قطعی اســت.  م الف: 28451 شعبه 9 دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان )262 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970352200730 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /494
9609980352200188 شــماره بایگانی شــعبه: 960196  خواهان: آقای محمد 
قاسمی فرزند احمد با وکالت آقای محمد مختاری هاشم آباد فرزند جعفرعلی به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی 
جنب داروخانه دکتر عباسی، خوانده: آقای امیر مختاری کرانی فرزند علی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی خ عطاء الملک شرکت حافظ قطعات کدپستی 8195144773، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
محمد مختاری به وکالت از آقای محمد قاســمی فرزند احمد به طرفیت آقای امیر 
مختاری فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال وجه 4 فقره 
چک به شماره 216121 مورخه 94/12/10 به مبلغ 40/000/000 ریال و 216109 
مورخ 94/10/25 به مبلغ 75/000/000 ریــال و 216115 مورخ 94/9/25 به مبلغ 
94/10/27 به مبلغ 74/000/000 ریال عهده بانک ملی ایران شــعبه مشیرالدوله 
اصفهان و 189947 مورخ 94/10/24 به مبلغ 74/000/000 ریال عهده بانک ملت 
شعبه مشیرالدوله اصفهان به انضمام مطلق خســارات قانونی/ حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول 
مستندات درید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و 
ســایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249 ، 
310، 313 قانون تجارت و مواد 198، 199، 303، 305 ،306، 331، 336، 502، 515، 
519، 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 22 تبصره ماده 2 قانون صدور چک و 

استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 320/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 11/204/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 9/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از 
 سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 
صادرکننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 
تجدیدنظرمرکز استان میباشد.  م الف: 28454 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )412 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970352201084 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /495
9509980352200781 و 9609980352200148 شماره بایگانی شعبه: 950800 
و 960156 خواهان ها: 1- آقای محمد قاسمی فرزند علی به نشانی استان اصفهان 
شهرستان اصفهان خ جابر انصاری خ پارک بن بست مهدی مجتمع یاشار واحد 13، 
2-  آقای محمد قاسمی فرزند علی به نشانی اصفهان خ جابر انصاری کوچه 12 متری 
پارک بن بست مهر مجتمع یاشــار طبقه 5 واحد 13 کدملی 3441008693 همراه 
09391117023، خواندگان: 1- آقای رضا صادق 2- آقای رضا صادق فرزند منوچهر 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- استرداد مال )منقول(، دادگاه باتوجه به مجموع اوراق 
و محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می 
نماید، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمد قاسمی فرزند علی به طرفیت 
آقای رضا صادق فرزند منوچهر به خواسته مطالبه وجه و ارزش 30 کیلو گرم طال و بدوا 
اعسار از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک 
استنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و سایر 
محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت 
تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 504-505-506-508-512 از 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی تا خروجش از اعســار و محکوم له واقع شدن صادر و اعالم می گردد. ضمنا 
رسیدگی به اصل دعوا تا تعیین تکلیف دعوای اعســار متوقف می ماند. رای صادره 
حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف: 28455 شعبه 22دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )279 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970354601525 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /496
9509980360001081 شماره بایگانی شــعبه: 960936  شاکی: آقای محمدرضا 
قربانی سینی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ آل محمد امالک 
فانوس شب، متهم: آقای رضا حیدری دولت آبادی فرزند کریم به نشانی اصفهان خ 
آل محمد ابتدای خ فالطوری شــرقی فعال مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، 
گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقــای رضا حیدری دولت آبادی فرزند 
کریم متولد 1348 )نام برده متواری می باشد( متهم است به خیانت در امانت نسبت 
به خودرو هیوندای جنسیس 380 مدل 2012 به شــماره انتظامی 412 ب 99 ایران 
13 با توجه به شــکایت شــاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطلعین 
و کیفرخواست صادره توسط دادســرای محترم عمومی و انقالب اصفهان و جمیع 
محتویات پرونده بزهکاری وی محرز اســت به اســتناد ماده 674 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1375 به شــش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ســپس ظرف 

 بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  
م الف: 28458 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 120 جزایی سابق( 

)204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/485 کالسه پرونده: 960739 شماره دادنامه: 96/8/30-9609976796302488 
تاریخ رسیدگی: 96/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان هــا: 1- نازیال حاجــی زاده 2- جعفر کریمی هر دو به نشــانی اصفهان خ 
نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 309 با وکالت ســپهر صادقی نژاد به 
نشانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 309، خوانده: حامی 
نخعی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال با 
استناد رسیدهای بانکی به شــماره 003018 مورخ 94/2/26 از طرف آقای کریمی 
و به شــماره 325822 مورخ 94/2/26 از طرف نازیال حاجی زاده به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم نازیال حاجی زاده و آقای جعفر کریمی با وکالت آقای سپهر صادقی نژاد 
به طرفیت آقای حامی نخعی به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال با استناد به 
رسیدهای بانکی به شماره 003018 مورخ 94/2/26 از طرف آقای کریمی و شماره 
325822 مورخ 94/2/26 از طرف خانم نازیال حاجی زاده به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر رسیدهای بانکی ارائه شده از سوی خواهانها و اظهارات وکیل خواهانها در 
جلسه رسیدگی و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه 
ای ارائه ننموده لذا شورا با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت رســید بانکی 
مورخ 94/2/26 در حق خواهان ردیف دوم آقای جعفر کریمی و مبلغ 14/000/000 
ریال بابت رسید بانکی مورخ 94/2/26 در حق خواهان ردیف اول خانم نازیال حاجی 
زاده و پرداخت مبلغ 345/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/4/20( لغایت 
زمان اجرای حکم در حــق خواهانها صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و ظرف بیست 
 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشــد.  
م الف: 28425 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )383 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/484 کالسه پرونده: 960495 شــماره دادنامه: 9609979796302369 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اسماعیل صفائی به نشانی 
اصفهان ملک شهر مفتح ک ش عباسعلی منصوری انتهای ک سمت راست مجتمع 
نگین واحد1،  خواندگان: 1- مسعود بابائی 2- منوچهر بابائی هر دو  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 98/000/000 ریال وجه 6 فقره چک به انضمام مطلق 
خســارات قانونی،  گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
اسماعیل صفائی به طرفیت آقای مســعود بابائی و آقای منوچهر بابائی به خواسته 
مطالبه مبلغ 98/000/000 ریال وجه 6 فقره چک به شماره های 95/5/28-255723 
و 875803-95/5/12 و 875804-95/6/12 و 875805-95/7/12 و 875806-
95/8/12 و 875807-95/9/12 عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه 

خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ 98/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 480/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این 
شعبه خواهد بود. م الف:28438 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) 307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/487 کالســه پرونده: 960143 شــماره دادنامه:9609976794700797 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نوروزعلی حدادیان به 
نشانی اصفهان خ آتشگاه پمپ بنزین ســعادت کوچه گلذرست 1 بن بست شقایق 
پ 44، خوانده: راضیه رستمی لردجانی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای 
نوروز علی حدادیان به طرفیت خانم راضیه رستمی لردجانی به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه چک به شماره 608181  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 425/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )90/12/23(  تا تاریــخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:28436 شعبه 17 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 279 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/565  آقای ســید محمد علی طباطبائی دستجردی فرزند ســید محمد با ارائه دو 
برگ استشــهادیه محلی مدعی می باشد سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان  پالک 
13153/33  واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 587 دفتر 607 به شــماره ثبت 
121200 به نام نامبرده  سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود 
شده و  درخواست صدور سند المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 29165 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )177 کلمه، 

2 کادر(
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برگزاری دوره آموزشی حفاظت 
از محیط زیست ویژه فرهنگیان 

دوره آموزشی ضمن خدمت بهداشت و حفاظت 
 از محیط زیســت ویژه فرهنگیان بادرود برگزار 

شد.
به گزارش پارما از اداره آموزش و مشــارکت های 
مردمی حفاظت محیط زیســت استان اصفهان، 
دوره ضمن خدمت بهداشت وحفاظت از محیط 
زیست ویژه فرهنگیان به همت انجمن حافظان 
محیط زیســت وهمکاري اداره آموزش وپرورش 

بادرود برگزار شد.
عبدالعظیم شــکاري، مســئول انجمن حافظان 
محیط زیســت بادرود، در این دوره که به مدت 
۲۰ ســاعت و با حضــور ۲۰۰ معلم برگزار شــد 
آموزش هاي بهداشتي و زیست محیطي الزم را به 

فرهنگیان بادرود ارائه کرد.

آموزش آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان به محیط بانان اصفهان

دوره آموزشــی ترویجی آنفلوآنــزای فوق حاد 
پرنــدگان بــرای کارشناســان و محیــط بانان 
 منطقه حفاظــت شــده کرکس نطنــز برگزار 

شد.
به گزارش پارما، سرپرست اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان نطنز با اعالم این خبر گفت: 
باتوجه به شروع فصل سرما و سابقه این بیماری 
در ســال گذشــته در منطقه و جهت آمادگی و 
آشنایي کارکنان محیط زیست با ابعاد مختلف این 
بیماري، یک دوره آموزشي و ترویجي آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان براي کارشناسان و محیط بانان 
منطقه حفاظت شــده کرکس در سالن جلسات 
جهاد کشــاورزي، با همکاري شبکه دامپزشکي 

شهرستان نطنز برگزار شد.
مهدی صادقی گفت: این کارگاه آموزشی با حضور 
و همراهی کارشناســانی چون آقــای دکترنظام 
طاهــری رییــس شــبکه دامپزشــکي نطنز و 
 مهندس جهانباني، از کارشناســان شبکه انجام 

گرفت. 
در این دوره شرکت کنندگان با چگونگي شناخت 
بیماري و روش هاي پیشــگیري و جلوگیري از 
شیوع بیماري آشنا شده و پرسش هاي خود را در 

این رابطه مطرح کردند.

آموزش های زیست محیطی به 
۳۰۰ دانش آموز بخش کوهپایه

بیــش از ۳۰۰ دانــش آمــوز بخــش کوهپایه 
آموزش های زیست محیطی را فرا گرفتند.

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان اصفهان، به منظور اشــاعه و ارتقای 
فرهنگ زیســت محیطی در سطح عموم جامعه 
بخصوص دانش آموزان به عنوان حافظان محیط 
زیست و بنا به درخواست مدارس در بخش هاي 
شش گانه شهرســتان اصفهان، به چهار مدرسه 
در بخش کوهپایه آموزش هاي زیســت محیطي 

ارائه شد.
آموزش زیســت محیطی به بیش از ۳۰۰ دانش 
آموز ارائه شــد و بــه معلمان این مــدارس نیز 

آموزش های الزم داده شد. 
این آمــوزش ها در دبســتان پســرانه شــهید 
غالمرضا قــادری زفره ای با ۷۳دانــش آموز، در 
دبستان دخترانه خدیجه ســادات سعیدی زاده 
با بیش از ۷۳دانش آموز، در دبســتان ســلمان 
فارســي ســجزي با بیش از ۱۱۵ دانش آموز و 
در دبیرســتان دخترانــه صدیقــه کبري)س( 
 با حدود ۴۰ دانــش آموز بخــش کوهپایه ارائه 

شد.

اشتراک تجربه موفق ژاپن با ایران 
در کنترل طوفان های گرد و غبار

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار، ضمن یادآوری 
تجربه ژاپن برای مقابله با طوفان های گرد و غبار 
متاثر از منطقه غربی خود یعنی منطقه مغولستان 
تا صحرای چین، خاطرنشان کرد: ژاپن با همکاری 
دولت محلی مغولستان و کشورهای چین و کره 
جنوبی، موفق به طراحی شــبکه ای  شد که در 
کنار بهره مندی از مدل های پیش بینی شــده، 
می توانســت به طور مســتقیم گرد و غبار را نیز 

پایش کند.
شــعاعی ادامه داد: همین موضــوع کمک کرد 
تا وقوع طوفــان های گرد و غبــار، نحوه حرکت 
 طوفان هــا و منطقه تحت تاثیــر آنها پیش بینی 

شود.
مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به عالقه کشــور ژاپن برای انجام 
یک کار بین دولی و منطقه ای، در آینده نزدیک 
بتوانیم شاهد گسترش این شبکه برای منشأهای 
خارجی ازجمله ســوریه، عراق و اردن باشــیم و 
مسیر ورود گرد و غبار به ایران و سطح انتشار آن 
 در کشور را به صورت شبکه ای مورد ارزیابی قرار 

دهیم.
شعاعی گفت: ایران می تواند محور شبکه پایش 
و هشدار گرد و غبار در منطقه باشد و سیستمی 
مشابه آسیای جنوب شــرقی و کشورهای ژاپن، 
 کره، چیــن و مغولســتان داخلــی را پیگیری 

کند.

اما این روزها این کانون اصلی و بنیان اساسی جامعه دچار مشکالتی شده 
است چرا که طبق جدیدترین آمار از هر ۴ ازدواج در اصفهان یکی منجر به 

جدایی می شود و عواقب خود را به همراه دارد. 
در این بین وقتی به بررســی تاثیر هر یک از اعضا بــر ماندگاری ازدواج 
می پردازیم، می بینیم در حالی که زنان در سال های نه چندان دور برای 
ازدواج، از خانواده و بخصوص مادر خود پیروی می کرده اند، دخترهای 
امروز جامعه ما الگوی مشــخصی برای زندگی  ندارند. آنها در دانشــگاه 
تحصیل می کنند. شغل پیدا می کنند. فشار غیر مستقیم جامعه به آنها 
می گوید باید ازدواج کنند که اگر این کار را نکنند، از طرف دوســتان و 

اطرافیانشان مورد تمسخر قرار می گیرند. زندگی سنتی را جدی نمی گیرند 
و با تمام قوا به مبارزه با آن می پردازند؛ اما موقع ازدواج که می رسد مهریه 
باالیی را مطالبه می کنند. کسی که تا به امروز ادعای مدرن بودن را داشته، 
درست موقع ازدواج از الگوهای سنتی تبعیت می کند؛ آن هم در شرایطی 
که بر خالف زن سنتی درآمد مســتقلی دارد. تناقض هایی در این حد، 
دختران و به دنبال آن زنان و مادران موفقی را تحویل جامعه نخواهد داد.

هر چه بیشتر به عقب برمی گردیم، زن ها کم توقع تر و سازگارتر هستند. 
وقتی پسر جوان با مشکالت اینچنینی روبه رو می شود به سمت ازدواج 
با زنان مطلقه یا میانســال، که حتی اختالف سنی زیادی دارند، می رود 

و یک زن میانسال را که به الگوی ســنتی و موفق شبیه تر است، انتخاب 
می کند. وقتی دختر به گونه ای پرورش می یابد که ازدواج را »زیر سلطه 
یک شخص رفتن« تلقی می کند، تمایلی به ازدواج نشان نمی دهد؛ اما با 
این بحث قصد نداریم تمام معضالت جامعه در ارتباط با خانواده وازدواج را 
به سمت دختران نشانه برویم؛ بلکه در مقایسه زندگی های موفق گذشته 
و زندگی های ناپایدار امروزی، این موضوع به عنوان اولین حلقه ارتباطی 
مشخص می شود. در سوی دیگر اســتدالل خیلی از پسرها برای ازدواج 
با زنان بزرگ تر از خودشان به گونه ای اســت که آنها همسر هم سنی را 
نمی خواهند که نه خانه دار اســت و نه یک زن مدرن؛ چرا که پسران هم 
بسیار ی از وظایف و مسئولیت های خود را خواسته و ناخواسته به دست 
فراموشی سپرده اند. دکتر محمد دشتی یکی از مهم ترین دالیل این امر 
را مسائل اقتصادی می داند و معتقد است معموال مردانی که با زنان بزرگ 
تر ازخود ازدواج می کنند، می خواهند دغدغه کمتری برای تامین زندگی 
در آغاز تشکیل خانواده داشته باشــند و از بعد اجتماعی و فردی نیز می 
توان به این مسئله اشــاره کرد که در حال حاضرطبق آمار رسمی کشور 
6 میلیون دختر و 6 میلیون پسر وجود دارند که از سن طالیی ازدواج آنها 
گذشته است؛ اما نیازبه ازدواج قطعا در آنها وجود دارد. پس در زمانی که 
زن در شرایط اقتصادی و جایگاه مطلوبی قرار دارد، مردها به خاطر شرایط 
موجود و با توجه به اختالف سنی زیاد، به این سمت کشش خواهند داشت. 
این کارشناس مسائل خانواده به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر 
تفکری در میان مردان جوان ایجاد شده اســت که زنان مطلقه پولدار و 
میانسال را به دلیل اینکه ریسک کمتری از لحاظ اقتصادی دارند، انتخاب 
می کنند و پس از گذشت چند سال، هنگامی که دارای شرایط بهتری از 
نظر مالی شدند به سمت دختران جوان روی می آورند. اما دکتر شیرین 
امامی کارشناس مسائل خانواده، نداشت خودشناسی نسبت به خود را 
عامل اصلی می داند در اینکه جوانان به سمت ازدواج نمی روند یا به ازدواج 
های نامتعارف همچون ازدواج سفید و ازدواج با زنان بیوه گرایش پیدا می 
کنند؛ چرا که وقتی پسری به یک خانم با اختالف سنی بیشتر گرایش پیدا 
می کند، به طور حتم از سوی خانواده و بخصوص مادر خانواده کمبودی 
در درون خود احساس کرده است و شاید بتوان گفت ارتباط های ازدواج 
گونه با زنان بیوه هزینه و وابستگی کمتری برای پسرها ایجاد می کند؛ چرا 
که این قشر احتماال برای ایجاد اشتیاق در پسر از لحاظ مالی و جنسی، 
طرف مقابل خود را ساپورت خواهند کرد. شاید در دنیای مدرن امروزی  با 
رفتارهای سنتی، افراد معنا و مفهوم واقعی زندگی را فراموش کرده اند؛ چرا 
که ۵۰ سال پیش مادربزرگ و پدربزرگ های ما با شناخت درست از زندگی 
و آموزش آن به فرزندان خود کانونی گرم در خانواده را تجربه می کردند؛ اما 
امروز! پس باید دریافت که این آموزش چه زمانی به فراموشی سپرده شده 

است که خانواده های ما دچار مشکالتی از این دست شده اند!

شواهد حاکی از افزایش آشفتگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخالقی است. اگر با نگاهی واقع بینانه به این آشفتگی ها بنگریم، ناگزیر 
از آنیم که به ساختار و وضعیت خانواده، به معنای خشت اولیه و زیربنای جامعه و فرهنگ امروزی بپردازیم؛ زیرا به خوبی می بینیم که همه درهم 

ریختگی ها از خانواده ریشه می گیرد؛ محلی که هر فرد در آن پرورش می یابد و آموخته هایش را به مناسبات و روابط اجتماعی منتقل می کند.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان گفت: تاکنــون 8 هزار و 9۳6 خانــوار نیازمند با 
دریافت تســهیالت اشتغال زایی و کارگشــایی توانستند 

بخشی از مشکالت معیشتی خود را برطرف کنند.
جالل یزدانی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در اصفهان 
اظهار داشــت: ۱۵ میلیارد تومان تسهیالت در هشت ماه 

نخست سال جاری به منظور رفع مشکالت درمانی، تحصیلی، اشتغال، جهیزیه و مسکن مددجویان به متقاضیان 
واجد شرایط از طریق صندوق امداد والیت استان اصفهان پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت تسهیالت اشتغال زایی و کارگشــایی، تاثیر مثبتی در زندگی مددجویان داشته و منجر به 
کاهش وابستگی آنها به این نهاد شده است.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان ادامه داد: تاکنون 8 هزار و 9۳6 خانوار نیازمند 
 با دریافت تسهیالت اشــتغال زایی و کارگشــایی توانستند بخشــی از مشکالت معیشــتی خود را برطرف

 کنند.

بهره مندی 8 هزار 
مددجوی اصفهانی از 
وام کارگشایی

عکس  روز 

برگزاری همایش روز فیزیک در دانشگاه 
صنعتی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی، 
خواستار رســیدگی دولتمردان به وضعیت صندوق 
بازنشستگی صنعت فوالد و کشاورزان استان اصفهان 
شد. محسن کوهکن  ریزی گفت: در طول چند دوره 
فعالیتی که در مجلس شورای اســالمی داشته ام، 

همواره تالش کردم تا مشکالت را از طریق تعامل و 
مکاتبه برطرف کرده و  از تریبون صحن، کمتر برای 
بیان این مشکالت استفاده کنم؛ اما در صورتی که از 
نتیجه مأیوس شویم، چاره ای نیست به غیر از اینکه 
مشــکل از تریبون مطرح شــود تا مطالبه گران در 

جریان باشند که خواسته آنها پیگیری شده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: هم اکنون بخشی از سیســتم مدیریتی استان 
اصفهان به عنوان استانی پیشرفته و برخوردار دچار 
پیچ شخصیت شــده و در محاق پیچ شخصیت آنها، 
شهرستان های اطراف آن از نظر نظارت و سرکشی 
به منظور رســیدگی به اموراتشــان وضعیت خوبی 

ندارند و این موضوعی است که تعدادی از نمایندگان 
مجلس نیز از آن اطالع دارند.

وی در بیان انتظاری که از مدیران اســتان اصفهان 
وجود دارد تصریح کرد: از مدیریت جدید این استان 
انتظار داریم تا به این مشــکل پایــان دهد و باعث 
 نشــود که در نطق های بعدی به ارائــه جزئیات آن 

بپردازیم.

رفع سرگردانی بازنشستگان صنعت فوالد؛ نیازمند عنایت دولتمردان

رییس سازمان بهزیستی کشــور از تحت پوشش 
قــرار گرفتن تمــام کــودکان زیر یک ســال در 
طرح غربالگری شــنوایی ســنجی و 8۰ درصد از 
کودکان۳تا۵ سال در طرح غربالگری بینایی سنجی 
خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در  گردهمایی 
بزرگ معلوالن در سالن همایش های برج میالد، با 
اشاره به سیاســت ها و برنامه های علمی بهزیستی 
در دولــت تدبیر و امید در ســه محــور گفت: به 
کارگیری همه اقدامات پیشــگیرانه در پیشگیری 
از معلولیت ها، ازجمله این اقدامات اســت. عوامل 
ناشی از بیماری های مزمن، ســالمندی، حوادث 
و تصادفات، ســوء تغذیه، حوادث حین بارداری و 
زایمان و اختالالت ژنتیکی، شرایطی را فراهم کرده 
اســت تا آمار معلوالن افزایش یابد. وی در ادامه با 
تاکید براینکه توســعه غربالگری از اقدامات اصلی 
بهزیستی است افزود:در ماده ۷۵ قانون غربالگری، 
انجام آزمایش های ژنتیکی اجباری شده است تا از 
تولد ۳۰هزار کودک معلول در بدو تولد پیشگیری 
شود. بندپی با بیان اینکه اولین راهبرد بهزیستی 

ارائه خدمات تخصصی، به موقع، فراگیر و دسترسی 
گسترده اســت اظهار کرد: در معاونت توان بخشی 
و ۳ اداره کل  ســازمان بهزیستی، تا جایی که توان 
داشتیم تالش کردیم تا خدمات کیفی را به معلوالن 
ارائه کنیم. رییس ســازمان بهزیســتی کشور در 
ادامه تصریح کرد:خدمــات CBR برای ۴۲۰ هزار 
روستا انجام شده و قرار است این طرح برای استان 
سیستان و بلوچستان به شــکل پایلوت در سطح 

شهری انجام شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور:

کودکان زیر یک سال غربالگری شنوایی می شوند

بهزیستی

پیوند کبد در اســتان اصفهان در 9 ماه ســال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود دو و نیم برابر 
افزایش یافته اســت. پیوند کبد، یک عمل جراحی در 
زمینه تعویض یک کبد بیمار )نارسا( با یک کبد سالم و 
یک مرحله درمانی پایانی برای درمان بیماری های کبدی 
و نارســایی حاد اســت. این عمل جراحی بسیار طاقت 
فرساســت و حدود چهار تا ۱8 ساعت با توجه به نتیجه 
به طول می انجامد. مســئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی، درمانی الزهرا)س( اصفهان گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون که حدود 9 ماه است، ۲۵ 
مورد اهدا و پیوند کبد در استان اصفهان داشتیم که این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ مورد بوده است. مریم 
خلیفه سلطانی با بیان اینکه مجموع اهدا و پیوند کبد در 
سال گذشته در استان ۱6 مورد بوده است، افزود: استان 
اصفهان، پیشرفت قابل مالحظه ای در پیوند کبد داشته؛ 
زیرا در سال های گذشته بیشتر موارد پیوند کبد از اصفهان 
به شیراز ارسال می شد اما در ۲ سال گذشته بیشتر آنها 
در اصفهان انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: در مراسم 
بزرگداشت اهدای عضو )جشن نفس( که در تهران برگزار 

شد از دکتر بهنام صانعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به نمایندگی از تیم پیوند اعضای مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا)س( اصفهان، به دلیل پیشرفت در 
پیوند کبد تجلیل شد. مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشــی، درمانی الزهــرا)س( اصفهان 
گفت: درمجموع در سال جاری تاکنون 89 مورد اهدا و 
پیوند کلیه، ۲۵ مورد اهدا و پیوند کبد و سه مورد اهدا و 
پیوند قلب در استان اصفهان داشتیم که تعدادی از آنها از 

استان های دیگر به اصفهان منتقل شده اند.

در 9ماهه سال جاری؛

پیوند کبد در اصفهان 2/5برابرافزایش یافت

سرقت نیم میلیاردی برای درمان پدر

علوم پزشکی

به همت جهادگران بسیجی شهر درچه اصفهان، 
۱۰دستگاه کانکس در مناطق زلزله زده غرب کشور، 

ساخته و تحویل زلزله زدگان شد.
مسئول کارگاه ساخت کانکس در کرمانشاه گفت: 
با کمک خیرانی از استان اصفهان، برای ساخت هر 

دستگاه کانکس باکیفیت، به طول شش متر و عرض دو متر و 4۰سانتی متر، بیش از 42میلیون 
ریال هزینه می شود. مجید اسحاقیان افزود:در این کارگاه تعدادی از بسیجیان درچه شامل 
جوش کار و برش کار شبانه روزی برای ساخت این کانکس ها به منظور اسکان موقت زلزله زدگان 

تالش می کنند.
وی گفت:برای ساخت این کانکس ها از مواد اولیه مرغوب استفاده شده که دارای عایق بندی 
مناسب سرما وگرماست. مسئول کارگاه ساخت کانکس در کرمانشاه افزود: بسیجیان به ساخت 

۱۰دستگاه کانکس دیگر متعهد هستند که تا پایان هفته تحویل زلزله زدگان می شود.

تحویل ۱۰دستگاه 
کانکس به زلزله زدگان 
غرب کشور

مشاهده شدن یک پلنگ 
ایرانی در پارک ملی کویر

مرد میانسال که صاحب مغازه فروش گل های مصنوعی بود، ازمدتی قبل متوجه کم شدن کارتن های گل های مصنوعی مغازه وانبارش شده بود؛ 
به همین خاطر تصمیم گرفت داخل مغازه دوربین نصب کند تا به راز این ماجرا پی ببرد. تا اینکه سرانجام پس از بازبینی دوربین های مغازه متوجه 

شد شاگرد مغازه اش پنهانی و به دور از چشم او کارتن های حاوی گل های مصنوعی را روی چرخ دستی گذاشته و از مغازه بیرون می برد.
بدین ترتیب از شاگردش به خاطر سرقت شکایت کرد. پسر جوان که سه سال قبل درمغازه مشغول به کارشده بود با چشمانی اشکبار گفت: سال گذشته زمانی که 
از بیماری سرطان پدرم با خبر شدم، نمی دانستم هزینه درمان را چطور تهیه کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با فروش پنهانی گل های مصنوعی مغازه مقداری 

از این هزینه را جبران کنم. هفته ای یک یا دوبار چند کارتن گل مصنوعی را از مغازه بیرون می بردم و با قیمت خیلی پایین می فروختم.
به دنبال اظهارات پسر جوان، دستور بازداشت خریداران گل های مصنوعی که دو مغازه دار بودند صادر شد. این درحالی است که طبق تحقیقات صورت گرفته 

حدود نیم میلیارد تومان گل مصنوعی توسط شاگرد جوان در مدت یکسال از مغازه سرقت شده است.

حادثه

۱۶۰۰ اصفهانی در سامانه 
خادمان شهدا ثبت نام کردند

مسئول کمیته خادمان شهدای استان اصفهان 
با اشاره به رشد ۲ برابری تعداد داوطلبان خادمی 
شهدا گفت: تاکنون حدود 9۰۰ نفر برادر و ۷۰۰ 
نفر خواهر در سایت کوله بار ثبت نام کرده اند و 
این آمار در حال افزایش است. وی گفت: عالقه 
مندان از سن ۱6 ســالگی می توانند در سامانه 
کوله بار ثبت نام کرده و پــس از ثبت نام، برای 
انجام مصاحبــه فراخوان می شــوند که در آن 
مصاحبه شــوندگان از نظر اخالقــی، فقهی و 
عقیدتی مورد سنجش قرار می گیرند. دمابی با 
بیان اینکه حدود یک هزار و ۴۰۰ خادم خواهر و 
برادر از سراسر استان در کمیته خادمان شهدای 
استان اصفهان در حال فعالیت هستند، تصریح 
کرد: بیشــتر خادمان به ترتیب از قشــر دانش 
آموزان، دانشــجویان، طالب و اقشــار مختلف 

هستند.

توقیف پژو پارس با بیش از 
29۰کیلوگرم تریاک در نائین

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان از 
کشف ۲9۳ کیلو و 6۳۰ گرم تریاک در بازرسی 
از یک سواری پژو پارس در شهرستان نائین خبر 
داد.ســرهنگ جهانگیر کریمی گفت: ماموران 
یــگان امداد شهرســتان نائین حیــن کنترل 
خودروهای عبوری از محــور نائین-اردکان به 
یک دستگاه ســواری پژو پارس مشکوک شده 
و دستور ایســت آن را صادر کردند.وی افزود: 
راننده خودرو به دســتور ماموران توجهی نکرد 
و به صورت خالف با سرعت زیاد متواری شد که 
ماموران وارد عمل شدند و در عملیاتی منسجم و 

ضربتی، خودرو را متوقف کردند.

برگزاری همایش روز فیزیک 
در دانشگاه صنعتی اصفهان

همایــش روز فیزیک بــرای دانــش آموزان 
مســتعد مقطع دبیرســتان روز پنجشنبه ۲۳ 
آذر سال جاری در دانشــگاه صنعتی اصفهان 
برگزار خواهد شد.این همایش با هدف آشنایی 
بیشتر دانش آموزان دبیرستانی با علوم و تعمیق 
نگاهشان به پدیده های آفرینش دنیای اطراف 
خود، اســتفاده و بهره بردن از فضای مناســب 
علمی آموزشــی و معرفی امکانــات گوناگون 
آموزشی دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار می 
شود.همایش روز فیزیک، در دو بخش سخنرانی 
های علمی کوتاه و جذاب و بازدید از آزمایشگاه 
های پژوهشی و آموزشــی، انجام آزمایش های 
عملــی در زمینه های مختلــف فیزیک مانند 
پرتاب موشــک آبــی، اُپتیک، الکتریســیته، 
مغناطیس، صوت و حــرارت و با حضور دانش 
 آموزان از مناطق مختلف استان اصفهان، برگزار 

می شود.

گازگرفتگی، همچنان در 
اصفهان قربانی می گیرد

مدیر روابط عمومی مرکــز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: در 
حادثه گازگرفتگی منزل، بانویی 86 ســاله در 
شهر زواره اردستان، مسموم و باحضور به موقع 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان بهشتی اردستان 
منتقل شــد. عباس عابدی افــزود: همچنین 
مســمومیت گاز مونوکســید کربن در منزل 
مسکونی اعضای خانواده ای شامل مرد و زن و 
کودکی را در منطقه خوراسگان اصفهان راهی 
بیمارســتان کرد.وی گفت: علت این حوادث، 
نشت گاز از بخاری با رعایت نکردن اصول ایمنی 

در نصب لوله گزارش شده است.

7۰ درصد اصفهانی ها باید 
کارت ملی هوشمند بگیرند 

معاون آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان بااشاره به اینکه به زودی کارت 
ملی هوشــمند جایگزیــن دفترچه های بیمه 
می شود، افزود: ۷۰ درصد کل استان باید کارت 
ملی هوشمند بگیرند.مجتبی یکتامنش با بیان 
اینکه ۱۰ درصد از ازدواج ها و طالق ها در استان 
به صورت پرسش نامه ثبت می شود، اظهار کرد: 
از ماه آینده خروجی پرســش نامه ها در اختیار 
کارشناسان جمعیتی قرار می گیرد.وی با بیان 
اینکه ۴۰ درصد از طالق ها بعد از دوران باروری 
اتفاق می افتد، افزود: 6۰ درصد از طالق ها در ۵ 
سال اول زندگی اتفاق می افتد که جمعیت را با 

بحران روبه رو می کند.

اخبار

تمایل مردان جوان به ازدواج با زنان میانسال افزایش یافته است

کمبود محبت یا وسوسه ثروت؟ 

فاطمه جبلی
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همسر ملی پوش راگبی، فرزندانش را کشت
پیشنهاد سردبیر:

بازخوانی پرونده

درددل های یک قربانی اسیدپاشی در لندن؛

این یک کابوس بود

یکی از قربانیان حمالت 
اسیدی در لندن، از مشکالتی 

می گوید که بعــد از حادثــه با آن 
روبه روست.

مــردی کــه در یکــی از حمــالت متعــدد 
اســیدی اخیر در شــهر لندن مجروح شده است، 

 می گویــد کــه »قربانیان بــه حمایت روانی بیشــتری 
نیاز دارند.«

»جمیل مختــار«، 37 ســاله می گویــد هنوز هم پــس از حمله 
اسیدی که به او و پســر عمویش شد، سوزش و درد شــدیدی را تحمل 

می کند.»جمیل« کــه می گوید زندگی اش با حمله اســیدی وحشــتناک 
 نابود شــده، خواســتار حمایــت روانــی بیشــتر و بهتر بــرای قربانیان شــده

 است.
او تقریبا شش ماه پس از اینکه این مایع خورنده روی او پاشیده شد هنوز از ناراحتی عصبی رنج 

می برد و در کنار سوزش ناشی از سوختگی، جان او را می آزارد. آثار  سوختگی های شدید هنوز روی 
سر و صورت و بدن او باقی مانده و در حال حاضر از ناحیه یکی از گوش ها ناشنواست.

 او و پســر عمویــش در تاریــخ 21 ژوئــن ســال جــاری در شــرق لندن مــورد حملــه اســیدی قرار
 گرفتند.

پسر عموی او، رشــام خانL، که در روز تولد 21 ســالگی اش با »جمیل« در اتومبیل بود نیز در این حمله زخمی شده 
است.»مختار« به Sky News گفت: احســاس می کنم زندگی ام نابود شده است.هنوز درد شدیدی دارم، نمی توانم سرم را به 

سمت راست بچرخانم. از یک گوش ناشنوا هستم،  به سختی می توانم راه بروم.با اینکه انواع و اقسام جراحی های پیوند پوست 
را تجربه کردم هنوز باید جراحی شوم.وی افزود:فکر نمی کنم آنها )سیستم خدمات بهداشت و درمان انگلیس( در مورد این 

حمالت چیزی بدانند یا حال ما را درک کنند.این قربانی اسیدپاشی می گوید:می خواهم مشاوره بگیرم. دوست دارم کسی را 
داشته باشم که با او درد دل کنم. کسی باشد که جویای حالم باشد و روند بهبودی مرا پیگیری کند.

»جان تاملین« 25 ساله از »کانن کانتی« در شرق لندن، عامل حمله اسیدی به این دو نفر است که روز 26 ژانویه در دادگاه 
به حبس محکوم شد.

این در حالی است که »مختار« بعد از حادثه به طور موقت کور شد، اما قبل از اینکه از خودرو پیاده شود به رانندگی ادامه داد 
تا از حمله »تاملین« فرار کند.

»مختار« که روز حادثه را به خاطر دارد می گوید: »سوزش شدیدی داشتم و فریاد می زدم، با لگد به درهای اتومبیلم می کوبیدم 
و فریاد مــی زدم آب، آب؛ این یک کابوس بود!« جراحات او چنان شــدید بود که او را به حالت کما بــرد و برای مدت ها در 

بیمارستان بستری شد.
به گفته اسکاتلندیارد، ماده اسیدی پوست و لباس هر دو قربانی و همچنین صندلی های ماشین و داشبورد را ذوب کرده بود.
انگلستان یکی از بدترین آمار و ارقام حمالت اسیدی ثبت شده در جهان را دارد و در  حال حاضر بیش از 800 حمله اسیدی 

در سال جاری در این کشور گزارش شده است.وزارت کشور انگلیس نیز پیشنهاد وضع قانونی که فروش اسید به افراد زیر 18 
سال را ممنوع می کند، به مجلس داده است.

»جف شــا«، مدیر اجرایی موسســه اعتماد بین المللی بازماندگان حمالت اسیدی، به اســکای گفت: عالوه بر درد فیزیکی و 
آسیب های ناشی از حمله، بازماندگان حمالت اسیدی در معرض افسردگی شدید و انزوای اجتماعی قرار دارند. وی افزود: مسیر 
بهبودی آنها طوالنی و پیچیده است، بنابراین ضروری است که بازماندگان بتوانند به سالمت روانی و حمایت روانی اجتماعی با کیفیت 

باال دسترسی یابند و بتوانند زندگی خود را بازسازی کنند.«

پسر نوجوان که پس از برگزاری جشن تولد دوستش و درانتقامی مرگبار، مرتکب قتل 
شده بود، پس از دوبار محاکمه در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران، سرانجام 

با حکم قضات از قصاص گریخت وبه پنج سال حبس محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از دوم اردیبهشت 93 و همزمان با گزارش کشف جسدی 

در شرق تهران به پلیس، آغاز شد.
ماموران و تیم جنایی پس از حضور در محل، با جسد پسر جوانی رو به رو شدند که به 

نظر می رسید خفه شده است. پس ازانتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات جنایی 
دراین باره کلید خورد تا اینکه سرانجام در تحقیقات گسترده مهدی- 17ساله- دستگیر 

شد و به قتل  با انگیزه انتقام جویی اعتراف کرد.
متهم درجلسه محاکمه گفت: »اتهام قتل را قبول دارم. آن زمان من 17 ساله بودم و برای 
انتقام مسیر اشتباهی را انتخاب کردم. ماجرا از یک جشن تولد شروع شد. من و مقتول به 
آن جشن دعوت شده بودیم. میهمانان مشــروب خورده بودند و حالت طبیعی نداشتند. 
آن روزقصد ترک آنجا را داشتم که متوجه شدم مقتول قصد آزارم را دارد. بعد از آن جشن 
تولد، او باز هم سد راهم شد که این رفتارش آزارم می داد. به همین دلیل تصمیم به انتقام 
گرفتم. شب حادثه با او در پارک رو به رو شده و با تسمه ای که روی زمین بود خفه اش کردم 
و جسدش را میان شمشادها انداختم. بعد به خانه بازگشتم، خودروی پدرم را برداشتم و با 
دوست صمیمی ام که در جریان کارهای مقتول بود، تماس گرفتم. همراه او به پارک رفتم 
و جنازه را در کیسه ای گذاشــتم تا با خودروی پدرم آن را به خارج از شهر منتقل کنیم اما 

دستگیر شدم.«
متهم به قتل در آخرین دفاعیاتش گفت: اشتباهم را قبول دارم اما من در آن زمان سن کمی 

داشتم و نمی دانستم عاقبت کارم چه می شود.
پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش و درخواست اعمال ماده 91 قانون مجازات 
اسالمی، قضات با پذیرفتن دفاعیه وکیل متهم، اورا مشمول این ماده قانونی دانسته وبراین 
اســاس متهم به خاطرارتکاب قتل درنوجوانی از قصاص گریخت و به پنج ســال حبس و 

پرداخت دیه محکوم شد.

پایان تلخ جشن تولد

مرگ به خاطرواق واق یک سگ !
اخبار حوادث، همیشه و در تمامی برهه های تاریخ مخاطبان »پروپاقرصی« داشته و از دهه های 
گذشته تا به امروز همچنان در زمره پربازدیدترین اخبار قرار داشته است، از سالیان دور نیز 

تعداد زیادی از خوانندگان، روزنامه را می خریدند تا صفحه حوادث آن را بخوانند.
اکنون نیز با حضــور خبرگزاری ها و ســایت های خبــری، هرروزه بخش قابــل توجهی از 
پربازدیدترین اخبار هر رسانه ای، به اخبار حوادث تعلق می گیرد و صفحه حوادث روزنامه ها 

همچنان پربازدید و پابرجاست.
برای بازخوانی حوادث و پرونده های جنایی در دهه های گذشته، به سراغ اخبار حوادث یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار کشــور در دهه 50 رفتیم؛ واقعه ای که یازدهم مهر 1355 رخ 

داده است.
حادثه در میدان هفت حوض نارمک رخ داد، گزارش هایی که در این زمینه از ســوی مقامات 
ذی صالح تهیه شده، حاکی اســت که ساعت هشت شــب جوانی به نام عزت ا... سگ زیبا و 
گران قیمت خود را که از نژاد »پودل« است، برای هواخوری به میدان هفت حوض برد. زیبایی 
سگ چند نوجوان را به گرد آن کشــاند. ســگ که نوجوانان را اطراف خود دید در حالی که 
قالده اش در دست عزت ا... بود، به طرف نوجوانان پارس کرد و بچه ها از ترس به سرعت از کنار 

او گریختند. در جمع بچه ها، حادثه، گریبانگیر حمید شد.
او که قصد داشت زودتر از گزند ســگ رهایی یابد، در حالی که به سرعت می دوید، به زمین 
ســقوط کرد و بیهوش شــد. حمید ابتدا به درمانگاه نارمک و از آنجا به 
بیمارستان 25 شــهریور انتقال یافت؛ اما تالش پزشکان برای نجات او 

نتیجه نداد و حمید جان خود را از دست داد.
عزت ا... توسط ماموران کالنتری نارمک جلب شد و پس از تشکیل پرونده به 

دادسرای تهران رفت.
رســیدگی به پرونده این حادثه عجیب به »نوعی تبریزی« قاضی شعبه 9 
محول شــد. در مراحل بازجویی عزت ا... گفت که سگ بی آزارش به طرف 
بچه ها پارس کرد و این بچه ها بودند که از ترس پا به فرار گذاشتند و حادثه 

به وجود آمد.

دوئل دو برادر با تفنگ شکاری
درگیری دو برادر در بابلسر منجر به وقوع قتل خانوادگی شد.

عصر  روز شنبه، طی درگیری دو برادر در بابلسر بر سر تقسیم 
زمین، هر دو برادر با سالح شکاری اقدام به تیراندازی کردند که 
در این حادثه یک نفر در دم کشته و برادر دیگر مجروح شد. این دعوای 
خانوادگی در جاده بهنمیر )بعد از عزیزک روستای خردمرد( رخ داد و 
با وجود اینکه تکنسین های پایگاه بیشه سر بابل خود را به محل حادثه 
رساندند، برادر 50 ساله به علت شدت جراحات در دم جان باخته بود. 
برادر کوچک تر که به شدت مجروح شده بود باالفاصله به بیمارستان 

شهید بهشتی بابل منتقل شد.

حوادث 
ایران

جوانی که زنده زنده سوخت؛ 
به خاطر کلید!

کارگر مغازه رنگ فروشی، نیمه های شب در آتش سوخت.
ســاعت 2 بامداد جمعه، 17 آذر، بازپرس کشیک قتل تهران، ازمرگ 
دلخراش مرد جوانی در مغازه رنگ فروشی واقع در میدان قزوین با خبر 
شد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد کارگر 30 ساله مغازه 
شــب ها داخل مغازه می خوابیده که به علت نامعلومی، نیمه های شب 
مغازه طعمه حریق شده است. به گفته شاهدان کارگر جوان هنگام فراربا 
درهای بسته مغازه مواجه شــده و از آنجا که کلید را گم کرده بود، در 
میان شعله های آتش سوخت. پس ازحضورآتش نشان ها و اطفای حریق، 
جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت. درحال حاضرتحقیقات تخصصی 
کارشناس ها برای مشخص شــدن علت اصلی آتش سوزی، با دستور 
بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

۳ سرنشین خودروی پژو در آتش سوختند
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اســتان اصفهان، از آتش گرفتن یک 
دستگاه ســواری پژو پارس در محور قدیم نطنز و فوت 3 نفرو مصدوم 

شدن فرد دیگر در این حادثه خبر داد.
سرهنگ جواد درســتکار گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو پارس با دیوار کنار جاده 
و آتش گرفتن خودرو، ماموران انتظامی شهرســتان بالفاصله به محل 

اعزام شدند.
وی افزود: در اثر این حادثه دلخراش، راننده و 2 سرنشین پژو به علت 
آتش گرفتن و جراحات وارده فوت شد و یکی از سرنشینان نیز به شدت 

مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان خاطرنشان کرد: علت 
وقوع این حادثه جاده ای، از سوی کارشناســان تصادفات جاده ای در 

دست بررسی است.

سر مرد را در مایکروویو با پلی فیال قالب گرفتند! 
جوان انگلیســی پــس از آنکه ســرش را درون اجاق 
مایکروویو گذاشت و دوستانش آن را با ماده ای موسوم 
به »Polyfilla« پر کردند، با تالش فراوان آتش نشانان از 

خطر مرگ و خفگی نجات یافت.
مقامات آتش نشــانی انگلیس اعــالم کردند پس از 
درخواســت کمک گروهــی از جوانان بــرای نجات 
دوستشــان، وارد خانــه ای در شــهر والورهامپتون 
شدند و صحنه ای عجیب را روبه روی خود دیدند: از 
اجاق مایکروویو برای قالب گیری ســر مردی جوان 
استفاده شده بود که دوستان وی درونش را با ماده ای 

سیمان مانند موسوم به »Polyfilla« پر کرده بودند!
ماموران آتش نشانی بیش از یک ساعت وقت صرف کردند تا سر این مرد اهل »شوخی های عجیب« را از درون 
اجاق آزاد کنند. در طول انجام عملیات نجات، این جوان 22 ساله از طریق لوله ای باریک نفس می کشید که 
به سمت دهانش هدایت شده بود.به گفته آتش نشانان، در حالی که ممکن بود او به دلیل انجام چنین کاری 
به راحتی خفه شده یا با جراحتی جدی مواجه شود، تالش بسیاری صورت گرفت و او نهایتا از مخمصه مرگ 

یا جراحت جدی نجات یافت.

آزار دختر 11 ساله در شرکت موسیقی معروف
کارمند مدیر بخش نشر موسیقی دیزنی با سه مورد اتهام سوء استفاده جنسی 

از کودکان روبه رو شده است.
جان هیلی 58 ساله با آزار جنسی دو دختر زیر سن قانونی در یک دهه پیش 

روبه رو شده است. نخستین دختر قربانی در زمان وقوع جرم  15 ساله بوده و ادعا 
شده او سوء استفاده از دختر دوم را از زمانی شروع کرد که قربانی 11 سال داشت و 
تا 15 سالگی وی ادامه یافت. این دختر به پلیس گفته است که وقتی برای آموزش 
موسیقی به این شرکت رفته بودم، این مرد مرا به داخل اتاق رختکن برد و آزار داد. 
وی ادامه داد: او برای اینکه این راز را فاش نکنم هر کدام از سازها را می خواستم در 
اختیارم می گذاشت تا با خود به خانه ببرم و این روند 4 سال ادامه داشت تا اینکه 

دیگر تحمل رفتارهای او را نداشتم و...
سخنگوی دیزنی در بیانیه ای گفت کمپانی اواخر جمعه از این ماجرا مطلع شده و 
هیلی را معلق کرده است. سخنگوی دیزنی افزود: بالفاصله پس از مطلع شدن از این 
مسئله، او بدون دریافت حقوق و تا زمانی که دادگاه تکلیف وی را روشن کند از کار 
معلق شده است. هیلی 16 نوامبر از سوی مقامات سانتاباربارا و پلیس لس آنجلس 
دستگیر شده بود اما با پرداخت 150 هزار دالر به عنوان وثیقه آزاد شد. این اتهام 
از سوی دادستان به وی ابالغ شده و روز پنجشنبه در دادگاه مجرم شناخته نشد. 
با این حال دادگاه برای روز 10 ژانویه ادامه  می یابد و اگر او گناهکار شناخته شود 

تا 9 سال و 3 ماه زندانی در انتظارش است. وکیل هیلی این اتهامات را رد کرد.

حوادث 
جهان

همسر ملی پوش راگبی، فرزندانش را کشت
روزنامه دلو اسپورت گازیتا نوشت: آنتونیو بارباری، همسر آندرا بناتی، ملی پوش 
سابق راگبی، دو فرزندش را به قتل رساند و تالشی ناموفق هم برای خودکشی 
داشت. وی دختر دو ساله اش را با بالشت خفه کرده و پسر 5 ساله اش را با ضربات 
چاقو به قتل رسانده است؛ پس از آن درحالی که سعی داشت در خودروی خود 
خودکشی کند، نگهبانی که او را زیر نظر داشته به پلیس اطالع داده و مانع این 
کار شده است.در حال حاضر وی در بیمارستان بســتری است و هیچ مشکل 
جســمانی او را تهدید نمی کند اما به گزارش پزشکان وی از قبل دچار مشکل 
روحی و روانی بوده است.وی متهم به اختالالت روانی و آزار و شکنجه کودکان 

است .

18 روز زندگی با جسد مادر
یک زن که به خاطر وابستگی شدید حاضر به دفن جســد مادر پیرش نبود و او را 18 
روز پس از مرگش در اتاق خواب خانه اش نگهداری کرده بود، با شکایت همسایگانش 

دستگیر شد.
همسایگان این زن که از بوی تعفن به ســتوه آمدند، سرانجام با پلیس شهر »اوساکا« 
ژاپن تماس گرفته و شکایت کردند. ماموران هم پس از ورود به خانه زن 57 ساله، جسد 
مادر 80 ساله او را پیدا کردند که در چندین الیه پالستیکی روی تخت قرارگرفته بود. 
پس ازکشف جسد، زن میانسال دستگیر شد و در حالی که ادعا می کرد مادرش به مرگ 
طبیعی مرده اما به خاطر وابستگی شدید حاضر به دفن او نبوده است، به اداره پلیس 
انتقال یافت. جســد نیز برای تعیین علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شد تا پس 

ازتحقیقات الزم درباره دخترش تصمیم گرفته شود.
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المپیاکوس، مدافع عنوان قهرمانی ســوپر لیگ 
یونان جهت تقویت جنــاح چپ دفاعی به دنبال 
جذب بازیکن جدیدی اســت که نام احســان 
حاج صفی، بازیکن تیم پانیونیوس در لیســت 
بازیکنان مورد نظر آنها دیده می شود. به گزارش 

ســایت رادیو ورزش یونان؛ نماینده باشگاه المپیاکوس شنبه شــب با حضور در ورزشگاه 
نیوازمیرنای آتن، بازی تیم های پانیونیوس و پالتانیاس در هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان از 
از نزدیک تماشا کرد. او در این بازی عملکرد احسان حاج صفی و مانولیس، بازیکن قرضی تیم 
المپیاکوس در پانیونیوس را زیر نظر گرفت.  به نظر می رسد با توجه به ارتباط نزدیک دو باشگاه 
آتنی المپیاکوس و پانیونیوس انتقال احسان حاج صفی، ملی پوش ایرانی به تیم قهرمان سوپر 
لیگ یونان در ماه ژانویه عملیاتی شــود. حاج صفی در صورت قطعی شدن این انتقال دومین 

ملی پوش ایرانی تیم المپیاکوس پس از کریم انصاری فرد خواهد بود.

پیام شریفی به هواداران سپاهان؛
 به آفتاب سالمی دوباره 

خواهم داد 
مهدی شریفی که اخیرا خدمت سربازی اش در 
تراکتورسازی به پایان رسیده 
در بــدو بازگشــت به 
اصفهــان پیامی را 
در صفحه شخصی 
خــود خطــاب به 
هواداران ســپاهان 

منتشر کرد.
شــریفی در این پیام 
نوشــت: به آفتاب ســامی دوباره خواهم کرد. 
ســام و درود خدمت تمامی همشهریان عزیز؛ 
خدمت تمامی سپاهانی های اصیل و با فرهنگ، 
همین طور که می دونید خدمت ســربازی من 
تموم شــد و  به تیم اضافه شدم، امیدوارم بتونم 
برای تیم موثرباشم، بدون شک راه سختی پیش 
رومون هست ولی با همدلی، با اتحاد و با حمایت 

شما همه چیز امکان پذیره...

در تعطیات آخر هفته، یک شــوک دیگر به فوتبال ایران 
وارد آمد و آن کســر ۶ امتیاز از پدیده به خاطر بدهی این 
باشگاه به بازیکن سابقش بود؛ اگرچه ظاهرا رای صادره از 
طرف فیفا قطعی است، اما دست اندرکاران باشگاه مشهدی 
همچنان امیدوارند مانع از کسر امتیاز از تیمشان شوند که 
اتفاقا در فصل جاری فراتر از ســطح انتظار نتیجه گرفته 

است.
با توجه به آنکه پدیده در نیم فصل اول ۲۴ امتیاز به حســاب خود واریز کــرد در صورت اجرای حکم فیفا تیم 
مشهدی ۱۸ امتیازی می شود و با پنج پله سقوط پشت سر ذوب آهن در رده دهم جدول قرار می گیرد. به عبارت 
دیگر، این فعل و انفعاالت منجر به صعود یک پله ای ذوب آهن و تک رقمی شدن رتبه این تیم می شود که در حال 
حاضر با ۱۹ امتیاز در رده دهم جای دارد. یعنی در صورت کسر امتیاز از پدیده، تیم مشهدی در جایگاه فعلی 

ذوب آهن قرار می گیرد و تیم اصفهانی یک پله باالتر می آید.

تبعات آقای گلی جکریم؛ 

المپیاکوس به دنبال 
حاج صفی

در صورت کسر امتیاز از پدیده؛

ذوب آهن صعود 
می کند 

روزگار نامراد ذوب آهن و ژنرال

پیشنهاد سردبیر:
اینستاگردی

تالش ملکی برای بقا در استقالل؛ 
آقای بانکی!

جواد قراب و اکبر عباسی ملکی، دو عضو بازنشسته 
هیئــت مدیره اســتقال 
هســتند کــه باید به 
زودی از سمت خود 
کنــار بروند.ایــن 
دو عضــو، پرونده 
ایثارگــری ندارند و 
سازمان بازرسی، نامه 
نــگاری الزم را بــرای 
برکناری این دو نفر انجام داده و وزارت باید هر چه 
سریع تر اقدامات الزم را برای جایگزینی این نفرات 
انجام بدهد.  نامه نیوز ادعای جالبی درباره عباسی 
ملکی مطرح کرده و نوشــته: او که با آن دیالوگ 
جالبش، زمینه ساز برکناری منصوریان از استقال 
شد، در حال رایزنی است تا بتواند راهی برای ماندن 
در اســتقال پیدا کند. این  عضو  هیئت مدیره 
باشگاه استقال بازنشسته یکی از بانک هاست و 
به همین علت نمی تواند در نهادهای زیر مجموعه 

دولت فعالیت کند.

اتفاق روز

شادی پس از گل؛
سجده برای قدس

»گاالتاسارا« ی ترکیه، شنبه شب در برابر»آک 
حیصار سپور« قرار گرفت 
و نیمــه اول را 0-۲ 
باخت. در نیمه دوم 
آنها در شرایطی که 
یک بازیکن بیشتر 
از حریف داشــتند، 
۴گل زدنــد و بازی را 
۴-۲ به نفــع خود به 

پایان رساندند.
 یونس بلهندا، شماره ده مراکشی گاال بعد از به 
ثمررساندن گل سوم تیمش به سمت جایگاهی 
رفت که پــاکاردی در حمایت از قدس و ملت 
فلسطین نصب شده بود و سجده کرد. »سوفیان 
فغولی« الجزایری و »یاسین اوزتکین« ترک هم 

در این حرکت او را همراهی کردند.
چندروز پیش دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریــکا در تصمیمی جنجالــی بیت المقدس 
)قدس( را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رســمیت شــناخت و با مخالفت و اعتراض 
کشورهای مختلف دنیا و به خصوص مسلمانان 
مواجه شد. گفتنی است در ترکیه هم از همان 
روز اول، تظاهرات مردمی در شــهرهایی چون 
استانبول و آنکارا شکل گرفت و مردم مسلمان 
ترکیه به حمایت از مردم فلسطین و قدس )قبله 

اول مسلمین( پرداختند.

الیک روز 

  قاب روز

بازیکن ایرانی؛ نهمین استعداد برتر فوتبال جهان 
سایت  »ترانسفر مارکت« استعدادهای برتر در فوتبال جهان را معرفی کرد که یونس دلفی، 
بازیکن تیم فوتبال استقال خوزستان و تیم ملی نوجوانان کشورمان در رده نهم این جدول 

قرار دارد.

امید روانخواه با اشاره به قرار گیری تیم ملی در گروه B جام جهانی گفت: 
در قرعه خوبی قرار گرفتیم و این جذابیت برای مردم به وجود خواهد 
آمد که با اسپانیا و پر تغال بازی کنیم. این بازی ها می تواند تجربه خوبی 
برای فوتبال ایران باشد. نباید فکرکنیم چون با اسپانیا و پرتغال هم گروه 
شده ایم، شانس صعودمان کم اســت. در هر گروهی قرار می گرفتیم 

شانس صعودمان کم بود. بردن تیم های مدعی، راحت نیست.

قرعه خوبی داریم

23
 »بوژیدار رادوشویج« که به خاطر حضور علیرضا بیرانوند در پرسپولیس 
خیلی کم فرصت بازی در این تیم را پیدا می کند در روزهای اخیر با 
پیشنهادهای زیادی از سوی تیم های لیگ برتری مواجه شده، اما با این 
حال قصد ترک پرسپولیس را ندارد. رادو تقریبا یک ماه پیش حتی تا 
آستانه تمدید قرار داد پیش رفت، اما تصمیم گرفت بعد از قطعی شدن 

حضور مربی هموطنش اقدام به تمدید قرارداد کند.

با وجود اینکه بیانیه عذرخواهی هیئت مدیره سپاهان روز شنبه منتشر شد تا از آتش خشم هواداران 
ناراضی ســپاهان کم کند، اما با این حال نمی توان در مورد رفتار آینده هواداران زردپوش پیش بینی 
خاصی داشت و هیچ بعید نیست که این اتفاقات در مسابقات بعدی سپاهان هم تکرار شود؛ البته کار 
به جایی رســیده بود که دیگر استادیوم نقش جهان و ســکوهایش از حالت اختصاصی خارج شده و 
دامنه اعتراضات به مسابقات تیم هندبال سپاهان و محل اداری باشگاه هم کشیده شده بود. بعد از موج 
اعتراضات به اصغر باقریان که ادعا می شد مدیری غیر بومی است حداقل طاهری از لحاظ سابقه یک 
سپاهانی قدیمی و شناخته شده است و با وجود اینکه تجربه مدیریتی نداشته ولی نمی توان به دلسوز 

بودن او ایرادی وارد کرد.
مدیرعامل باشگاه، مجری مصوبات هیئت مدیره است و تصمیمات کانی که می گیرد همگی امضای 
موافق نظرات اعضای هیئت مدیره باشگاه را به همراه داشــته و اگر ایرادی بوده افرادی مثل منوچهر 

نیک فر و محمدسلطان حسینی هم باید پاسخگو باشند.
عجیب ترین قسمت ماجرا این است که چرا هواداران سپاهان تمام تقصیرات فنی سپاهان را به گردن 
محســن طاهری انداخته اند و به جای اینکه از کادر فنی و بازیکنان تیم انتقاد کنند،سراغ مدیرعامل 

تیم رفته اند. 
در ابتدای فصل سپاهان در شــرایطی با کرانچار تمدید کرد که این سرمربی کروات در ۶ بازی پایانی 
فصل گذشته فوق العاده با سپاهان نتیجه گرفته بود و عاقه هواداران سپاهان برای تمدید قرارداد با 
این سرمربی، مهم ترین نکته ای بود که در دستور کار محسن طاهری قرار گرفت و هیچ ایرادی به این 

قضیه وارد نیست.
 اگر یک سال قبل هواداران سپاهان به خاطر انتخاب ایگور استیماچ علیه اصغر باقریان موضع گیری 
کرده  بوند امروز هیچ انتقادی به محسن طاهری وارد نیســت چون قرارداد سرمربی موفق تیمش را 

تمدید کرده و تا به امروز هم پای او ایستاده است.

واکنش گلر پرسپولیس به پیشنهادهای لیگ برتری
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اعتراض فنی به طاهری منطقی نیست؛

به جای مدیریت از کرانچار و بازیکنان انتقاد کنید

خطر در کمین پرسپولیس؛
 سعودی ها برای برانکو

 تور پهن کرده اند!
به دلیل اینکه قــرارداد برانکــو ایوانکوویچ، در 
پایان فصل با پرسپولیس به اتمام می رسد، حاال 
مهم ترین دغدغه هواداران این تیم تمدید قرارداد 
با این مربی موفق است که در مدت زمانی که در 
پرســپولیس کار کرده، یک نایب قهرمانی، یک 
قهرمانی در لیگ برتر و حضــور در جمع ۴ تیم 

برتر آسیا را به دست آورده است.
 این در حالی است که سرمربی پرسپولیس هنوز 
موافقت خود را برای تمدید قرارداد اعام نکرده 
و باید دید این مربی کــروات در نهایت حاضر به 
این موضوع می شــود یا نه.از طرفی برانکو این 
روزها پیشنهاداتی هم از سوی برخی باشگاه های 
آســیایی دریافت کرده که رقبای سختی برای 
پرســپولیس جهت تمدید قرارداد با این مربی 

خواهند بود.
در جدیدترین اقدام دو باشگاه االتفاق و االتحاد 
عربستان پیشــنهادهای نجومی و چند میلیون 
دالری را به برانکو ارائه کرده اند و منتظر پاســخ 

این مربی کروات هستند.

در حاشیه

بازیکن تیم ملی هندبال کشور:
 برای ادامه تمریناتم

 به حامی مالی نیاز دارم
بازیکــن تیم ملی هندبال کشــور اظهــار کرد: 
تمرین های آماده ســازی را بدون حمایت حامی 
مالی وزارت ورزش و جوانان و بخش خصوصی و 

با هزینه شخصی ادامه می دهم.
وی که هم اینک در دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
شاهین شهر در حال تحصیل ا ست، افزود: در حال 
آماده ســازی انفرادی پیش از اردوهای گروهی 
به منظور حضور در جام جهانی هندبال ساحلی 

روسیه هستم.
مهــدی رزاق پور ضمــن قدردانــی از همراهی 
مسئوالن دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهین شهر 
خاطرنشان کرد: درخواست مرا به گوش مسئوالن 
برســانید که برای ادامه تمرینات به حامی مالی 
نیاز دارم، تامین همزمــان هزینه های تحصیل و 
آماده سازی برای ادامه حضور در تیم ملی، شرایط 

دشواری را برایم به وجود آورده است.

توپ و تور

مرادی:
  سلطانی فر به وزنه برداری 
توجه بیشتری داشته باشد

رییــس فدراســیون وزنه بــرداری در خصوص 
انتقادهای بهداد ســلیمی از وی مبنی بر اینکه 
فدراســیون وزنه برداری ایــران در البی گری با 
فدراسیون جهانی ضعیف اســت، اظهار داشت: 
حتما این طور اســت و او حــق دارد. بهداد عزیز 
ماســت و حقش هم ضایع شــده، اما خداراشکر 
بیشتر وزنه برداران ما روی سکو رفتند.علی مرادی 
در مورد اینکه چه انتظــاری از وزیر ورزش دارد، 
گفت: انتظار داریم سلطانی فر به وزنه برداری توجه 
بیشتری کند؛ البته او تاش زیادی برای گرفتن 
ویزای آمریکا کرد که این مســئله جای تشــکر 
دارد.رییس فدراسیون وزنه برداری تصریح کرد: 
نتایجی که ما در مسابقات جهانی گرفتیم در تاریخ 
بی سابقه است. به جز ۲ وزنه بردار سایر وزنه برداران 
ما روی سکو رفتند. ما دو سال پیاپی در رده جوانان 
و نوجوانان قهرمان و نایب قهرمان دنیا شدیم. همه 
این نتایج نشان می دهد توانستیم عملکرد خوبی 
داشته باشیم.مرادی در پاسخ به این سوال که آیا 
بیرانوند به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه برداری به 
کارش ادامه خواهد داد یا خیر، تصریح کرد: باید در 
شورای فنی، عملکرد او مورد برررسی قرار بگیرد.    

منهای فوتبال

اعتراف تلخ کونته؛ 
چلسی قهرمان نمی شود

چلسی در هفته  شــانزدهم لیگ برتر انگلیس 
در زمین همشهری خود 
وســتهام به میدان 
رفت که این دیدار 
با شکست یک بر 
صفر مدافع عنوان 
قهرمانی بــه پایان 
رسید تا شرایط برای 
آبــی پوشــان لندنی 

سخت تر از قبل شود.
 آنتونیو کونته، سرمربی چلسی بعد از شکست 
دور از انتظار تیمش برابر وستهام گفت : »فکر 
می کنم که قهرمانی دیگر برای ما امکان پذیر 
نباشد، مگر اینکه اتفاقات بسیار عجیبی برای 
ما رخ دهد. این چهارمین شکســت ما در ۱۶ 
مســابقه بود. وقتی شــما بعد از ۱۶ مســابقه 
چنین شــرایطی دارید نباید بــه قهرمانی در 
لیگ فکر کنید. تجربه، ایــن را می گوید که ما 
امســال قهرمان نخواهیم شــد. اگر یک یا دو 
 شکست داشــتیم می توانســتیم به قهرمانی

 فکر کنیم.«

اعتراف روز

پیشخوان

رحمتی آبی ماند

طارمــی : من نباشــم 
دوستانم هستند

از اجــاره آپارتمان تا 
انتقال محــل تمرین به 

نوبنیاد
برای  استقالل  تالش 

جلب شفر

بعد از ژوزه حاال گولچ 
دو میلیارد مفت می خواهد

پرسپولیس چای!

باشگاه سپاهان: امکان 
تغییر کادر فنی وجود دارد

حمید سوریان،رییس 
کمیسیون ورزشکاران شد

مروری بر آنچه بر سبزپوشان در نیم فصل نخست لیگ گذشت؛

روزگار نامراد ذوب آهن و ژنرال
 سمیه مصور 

پرونده رقابت های نیم فصل اول هفدهمین دوره مسابقات  لیگ برتر در حالی برای ذوب آهن با  کسب ۱۹ امتیاز بسته شد که این تیم با قرار گیری در جایگاه دهم جدول رده بندی از کورس مدعیان قهرمانی بازماند. سبز 
پوشان اصفهان که در فصل قبل مسابقات لیگ برتر به مقامی بهتر از چهارمی دست نیافته بودند در این دوره با به کار گیری بهترین مربی تاریخ لیگ برتر به دنبال بازگشت به روزهای درخشان گذشته بودند ولی از همان 
ابتدای فصل با چالش های متعددی روبه روشدند تا نتوانند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند و  از جمع مدعیان باز ماندند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به این چالش ها و اتفاقات؛ با ما همراه باشید:

لیــن  و ا
شــوک به تیم قلعــه نویی با 

مصدومیت قاســم حدادی فر وارد شــد. 
کاپیتان محبوب ذوبی ها در تک مسابقه افتتاحیه 

لیگ برتر مقابل سیاه جامگان با بدشانسی مجدد بار دیگر 
با پارگی رباط صلیبی مواجه شــد تا ذوب آهن ستاره خط 
میانی تیمش را در همان بازی اول از دست بدهد. حدادی فر 
که قلعه نویی روی او حساب ویژه ای باز کرده بود بعد از ماه ها 
مدارا با زانوی حساس و آسیب دیده به ترکیب سبزپوشان 

برگشــت ولی با مصدومیت دوباره برای شش ماه از 
میادین دور شد و ذوبی ها تا پایان نیم فصل اول 

نتوانســتند جایگزین مناسبی برای او 
انتخاب کنند.

ب دیدگی دوباره کاپیتان ذوبی ها
آسی

ذوب  تیم 
آهن که در ابتدای فصل، کاپیتان 

دوم تیمش قاسم حدادی فر را به دلیل آسیب 
دیدگی از دســت داد در ادامه بازی های نیم 

فصل با مصدومیت مهدی رجب زاده مواجه 
بــردارد.شد تا کاپیتان اول این تیم در راه کاپیتان دوم قدم 

رجب زاده به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه رباط داخلی زانو، 
۴ تا ۶ هفته از میادین فوتبالی دور بــود و در بازی های آخر 

نیم فصل اول به ترکیب سبزپوشان بازگشــت، نبود بازیکن 
کلیدی ذوب آهن در چند هفته سبب شد تا این تیم 

امتیازهای زیادی را از دست دهد و از رقابت 
برای قهرمانی باز بماند.

وتبال

ن ف
ز میادی

دوری 1/5ماهه رجب زاده ا

ری  ا برگز
بازی های خانگی ذوب آهن در 

زمان تعویض چمن ورزشگاه فوالدشهر  یکی 
دیگر از حاشیه های پیرامون این تیم در زمان برگزای 

دیدارهای نیم فصل اول بود  تا جایی که پای استاندار  وقت 
اصفهان نیز دراین باره به میان کشیده شد. ذوب آهن ورزشگاه 

یادگار امام)ره( قم را به نقش جهان ترجیح داد و دلیل این کار را 
گرانی بازی در نقش جهان معرفی کرد که این موضوع با حواشی 
بسیاری همراه و  با واکنش مدیر عامل سپاهان مواجه شد و در 

نهایت استاندار اصفهان پادرمیانی کرد و مسئوالن فوالد 
مبارکه اصفهان راضی شــدند تا نقش جهان را در 

اختیار باشگاه ذوب آهن قرار دهند.

  پا درمیانی استاندار برای بازی ذوب آهن در  نقش جهان 

درحالی که 
هنوز پرونده رقابت های نیم فصل 

اول به طور کامل بسته نشده بود شوک دیگری 
به ذوب آهن وارد شد و خبر رسید که سه هافبک کلیدی 

این تیم برای انجام خدمت ســربازی در پایــان نیم فصل اول  از 
این تیم جدا می شوند، جدایی دانیال اســماعیلی فر، مهدی مهدی 

پهلــوان از ذوب آهن با واکنش های زیادی همراه شــد پور و احسان 
مدیرعامل این باشگاه مدعی شد روند جذب ستاره های به طوری که 
ذوبی  ها به طور طبیعی پیش نرفته و عواملی سبب شده تا این سرباز 

ن  یکنا ز سریع تر به خدمت اعزام شوند.با
ســعید آذری که برای برگزاری جلســه فدراسیون فوتبال  

پیرامون میزبانی تیم های ایرانی از نمایندگان عربستان راهی 
تهران شده بود بعد از پایان جلســه اعام داشت: سه بازیکن 

سرباز ما این فرصت را داشتند که در تاریخ اول تیرماه ۹7 اعزام 
شوند ولی اقدامات برخی از افراد سبب شد تا این بازیکنان 

سریع تر به خدمت اعزام شوند.

جدایی بازیکنان کلیدی 

یــج  نتا
ضعیف سبز پوشان در نیم فصل اول 

لیگ سبب شد تا هفته های متمادی قلعه نویی در 
تیررس انتقادات قراربگیرد. شکست سخت ذوب آهن مقابل 

پرســپولیس، صدای مدیر عامل کارخانه ذوب آهن را هم در آورد.
احمد صادقی در گفت و گو با تســنیم به نتایج ضعیف شــاگردان قلعه 

نویی اعتراض کرد و خواستار تصمیمات جدی تری در این زمینه شد.نتایج 
نوسانی ذوبی ها در نیم فصل اول شــرایط را برای قلعه نویی سخت کرده و 
سرمربی سبزپوشان هرچند شــاگردانش آخرین بازی نیم فصل اول را با 

پیروزی پشت سر گذاشــتند، اما روزهای سختی را در اصفهان پشت 
سر می گذارد و مشخص نیست سرانجام او با این تیم اصفهانی 

 به کجا می رسد و ژنرال فصل را در نصف جهان به اتمام 
می رساند یا خیر.

سرنوشت نامعلوم نیمکت ذوب آهن
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از الکترونیکی 
شــدن روند فعالیت های سازمان خبرداد 
و گفت: راه اندازی شبکه ارتباطی خودرو 
بحران و ســتاد فرماندهی، راه اندازی فایر 

آالرم جهت ستاد فرماندهی، ارتقای تجهیزات مخابراتی و راه اندازی تکرار کننده رادیویی، 
ازجمله اقدامات این سازمان اســت. بهزاد بزرگزاد با بیان اینکه از جمله اقدامات نرم افزاری 
انجام شده در این سازمان، صورت جلسات ۷ برگه ای الکترونیکی است،افزود: صورت جلسات 
۷برگه ای الکترونیکی، از یک سو به کارشناسان اجازه می دهد با بررسی و تحلیل آمارها به 
صورت الکترونیک، افزایش یا کاهش انواع رخدادها و علل آن را بررسی کرده و همچنین نقاط 
خطرخیز شهری که بیشترین میزان حوادث در آنها رخ می دهد را شناسایی و با ایجاد ارتباط 

دقیق و تخصصی با حوزه آموزش و پیشگیری، به برطرف کردن نقاط ضعف اقدام کنند.

انعقاد قرارداد خط سوم مترو با بنیاد مستضعفان
وی دلیل این امر را احترام به شهروندان اصفهانی دانست و افزود: مردم 

باید از تمامی اقدامات مدیریت شهری آگاهی داشته باشند.
رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به مذاکرات انجام شده با بانک های 
مختلف درخصوص مترو، ضمن اینکه از انعقاد قرارداد خط سوم با بنیاد 
مستضعفان نیز خبرداد، گفت: استفاده از فاینانس خارجی را در دستور 

کار قرار می دهیم.
معین ادامه داد: با انجام این اقدامات در ســال های قبل، پروژه ساخت 

مترو 17سال به طول نمی انجامید.
وی دو الیحه استفاده از انرژی خورشیدی و بهبود کسب و کار را از لوایح 

مهم شورای شهر در این دوره عنوان کرد.
شهرداری در حفظ ابنیه تاریخی، تشریک مساعی داشته و بر آن پایبند 

باشد.
در بخش دوم این جلسه، ســخنگوی شورای شهر با اشــاره به حادثه 
تخریب خانه نائل، خطاب به مسئوالن و شهردار اظهار داشت: این خانه 
تاریخی را سوءمدیریت و بی فکری مدیران، ناتوانی سازمان های مرتبط 

در نگهداری، بهره برداری و جذب سرمایه گذار تخریب کرده است.
مهدی مقدری تصریح کرد: بــه مدیران و شــهرداران مناطق متذکر 
می شــوم مطابق بند22، ماده 55 قانون شــهرداری ها، در حفظ ابنیه 

تاریخی، تشریک مساعی داشته و بر آن پایبند باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: بخش مهم و غیرقابل 
انکار هویت چهارباغ را پوشــش گیاهی، درختان افراشته و چنارهای 
تنومند تشــکیل می دهد، اما عملیات عمرانی مترو پوشــش گیاهی 
بخش هایی از این خیابان را از بین برده اســت؛ بــه طوری که در محل 
ایستگاه هتل پل، نهال های جوان جای خود را به درختان تنومند قدیمی 
داده اند، این اتفاق همچنین در ایستگاه شریعتی رخ داده و به احتمال 

زیاد در ایستگاه انقالب هم رخ خواهد داد.
این عضو شورای شهر خاطرنشان ساخت: به شــهردار و سایر مدیران 
مرتبط با این موضوع متذکر می شوم هر چه سریع تر برای این موضوع 
تدبیری اصولی بیندیشند و از تغییر سیمای بصری چهارباغ جلوگیری 

کنند.
وی با اشاره به عدم دقت و توجه به آیین نامه نام گذاری خیابان ها، اماکن 
و موسسات عمومی مصوب سال 1٣75 شورای عالی انقالب فرهنگی، 
تاکید کرد: نامگذاری ها عالوه بر اینکه در ظاهر و باطن نمایانگر تاریخ، 
جغرافیای تمدن و فرهنگ ایرانی اســت، باید بیانگر ارزش های ملی، 
فرهنگی، تاریخی و اعتقادی جامعه باشــد؛ موضوعــی که آنچنان که 

شایسته و بایسته است در شهر اصفهان به چشم نمی آید.
مقدری گفت: به مدیریت شــهری اصفهان متذکر می شوم به ارتقای 
کیفیت ذهنی، رضایت و مشارکت شهروندان در فرآیند نامگذاری معابر 

و مکان های عمومی شهر توجه جدی داشته باشند.
توجه شهرداری به ساخت مرکز نگهداری زنان خیابانی

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر با اشاره به تخریب خانه 
تاریخی »نائل« اظهارکرد: شــهرداری باید میزان نقش خود را در این 

زمینه مشخص کند.
کوروش محمدی از کاهش دمای هوا در هفته آینده خبر داد و بر لزوم  

توجه شهرداری برای ساخت مرکز نگهداری زنان خیابانی تاکیدکرد.

در پانزدهمین جلسه شورای شهر مطرح شد:

تخریب خانه نائل، نتیجه سوءمدیریت مدیران است

در نطق ابتدایی پانزدهمین جلسه شورای شهر، فتح ا... معین در مورد الیحه شفاف سازی برنامه های شهرداری و شورا تصریح کرد: این موضوع 
نیز در میان اقدامات سایر شهرداری های کشور کم نظیر است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: اتباع افغــان و عراقی برای صــدور و تمدید کارت کار 
باید تــا 25 آذرماه بــه ادارات تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان های مجاز اقامت خود مراجعه کنند. محســن 
نیرومند افزود: هزینه صدور پروانه کار به مدت یک سال، ٣60 
هزار تومان و برای تمدید پروانه کار، مبلغ 258 هزار و 700 
تومان تعیین شده است که توسط متقاضی پرداخت می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: براساس دستورالعمل شماره 17٣045 وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ذکرشده، فراخوان برای مراجعه اتباع افغانستان و عراق دارای کارت آمایش 12 و 
هویت 11 صورت می پذیرد. وی در پایان با اشاره به ماده 181 قانون کار یادآور شد: کارفرمایانی که اتباع خارجی 
را که فاقد پروانه کار هستند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گماشته یا اتباع بیگانه را در 
کاری غیر از آنچه در پروانه کار قید شده است به کار گیرند، مراتب جرم محسوب شده و به مجازات حبس، از 

91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان خبرداد:

الکترونیکی شدن روند 
فعالیت ها در آتش نشانی

مدیر کل تعاون استان اصفهان 
خبر داد:

مجازات حبس برای 
کارفرمایان متخلف

تخریب خانه نائل، نتیجه سوءمدیریت مدیران 
است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 برگزاری سلسله کارگاه های 
تخصصی پژوهشی طالب

به مناسبت هفته پژوهش، سلسله نشست ها و 
کارگاه های پژوهشــی ویژه طالب و روحانیون 

استان اصفهان، برگزار می شود.
نخستین نشســت تخصصی در روز چهارشنبه 
مورخ 22 آذرماه به ســخنرانی حجت االسالم 

محسن جاللی، معاون آموزش و پژوهش مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه اصفهان، با موضوع 
»ضرورت شناسی و بایسته های پژوهش« در 

حوزه علمیه برگزار می شود.
همچنین روز پنجشــنبه مورخ 2٣ آذرماه به 
صورت کارگاه صبح تا بعد ظهر، با ســخنرانی 
حجت االسالم هادی زاده رییس مرکز تخصصی 
حوزه علمیه با موضوع »مأخذ شناسی علم کالم 

با محوریت اندیشه مهدویت« برگزار می شود.

 گشایش سیزدهمین نمایشگاه 
پژوهش و فناوری استان

جانشین ستاد مدیریت هفته پژوهش، از آغاز 
به کار سیزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری 
استان اصفهان با 40 مشارکت کننده در اصفهان 

خبر داد.
حسین سیستانی در مراسم افتتاح سیزدهمین 
نمایشگاه پژوهش و فناوری اســتان اصفهان 
اظهار کرد: همه مدیران و مسئوالن اعتقاد دارند 
که امر پژوهش و فناوری یک امــر زیربنایی و 
نیاز هر فعالیتی است؛ برنامه های کوتاه مدت و 
میان مدت ما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 
نتیجه آن دستاوردهای پژوهشی فناوری است 
که در قالب های مختلف به نمایش گذاشــته 

می شود.
مشــاور اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ستاد 
مدیریت هفته پژوهش با مدیریت اســتانداری 
تشــکیل شــده وبا 5 کارگروه جانبی توانسته 
است در بخش های مختلف فعالیت کند، گفت: 
این نمایشگاه 40 مشــارکت کننده داشته  که 
28درصــد بخش خصوصــی، 8درصد صنایع 
و مابقی در اختیار پژوهشــگاه ها و بخش های 
دولتی است. وی خاطرنشــان کرد: گرایش به 
نوآوری و پژوهش در بین جوانان رونق دارد؛ اما 
باید فعالیت های بهتری در این زمینه انجام شود، 
باید همه فعالیت های ما پژوهش محور باشد که 
با شــرایط به وجود آمده، فعالیت ها چشمگیر 
اســت. سیســتانی عنوان کــرد: فعالیت های 
نمایشــگاهی باید جنبه کاربردی داشته باشد 
و گره های ناگشوده را حل کند که این موضوع 

را در نمایشگاه های سال گذشته شاهد بودیم.

برگزاری جلسات هفتگی 
اخالق در مدارس علمیه

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران 
اســتان اصفهان اظهار کــرد: حــوزه علمیه 
خواهران اســتان اصفهان در ســال اول ورود 
طالب، برنامه های مدونی دارد. صدیقه بهشتی 
افزود: به جهت اهمیت تربیت اخالقی و سلوک 
معنوی طالب، جلســات اخالق هــر هفته در 
مدارس علمیــه با حضور اســاتید مبرز برگزار 
می شــود تا همچنان که طلبه از نظر آموزشی 
رشد پیدا می کند، از نظر معنوی هم ارتقا یابد. 
وی با اشاره به برنامه حوزه علمیه برای افزایش 

بصیرت سیاسی و اجتماعی یادآور شد: طلبه در 
عین اینکه دروس حــوزوی را مطالعه می کند، 
همزمان باید بصیرت سیاسی و اجتماعی خود را 
هم افزایش دهد تا بتواند مسائل را تحلیل کرده 

و بر اساس اقتضائات زمان موضع گیری کند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
 بالتکلیفی طرح منطقه ویژه 
اقتصادی در شرق اصفهان 

استاندار اصفهان در کارگروه اشتغال استان اظهار 
داشت: باید با آنچه بر عهده ما گذاشته شده و در 
حیطه وظایف ما به شمار می رود، به صورت دقیق 
آشــنا شــویم و بدون فوت وقت و بدون وقفه به 
انجام این وظایف بپردازیم و از فرصت ایجاد شده 

حداکثر استفاده را ببریم.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه مدیران در حوزه 
ماموریت خود درخصوص ایجاد اشــتغال نگاهی 
عمیق تر، اساسی تر، کلی تر و جامع تر داشته باشند، 
افزود: میزان بیکاری در اصفهان زیبنده  این استان 
نیست، در این راستا باید در نحوه برگزاری جلسات 
و جهت گیری برنامه ها و نحوه عملکرد دستگاه ها 

تغییرات قابل مالحظه ای صورت گیرد.
وی با بیان اینکه همه فعالیت های کارگروه اشتغال 
معطوف به ارائه  تسهیالت نمی شود، خاطرنشان 
کرد: باوجود خشکســالی های پیاپی در شــرق 
اصفهان و بیکاری کشــاورزان این منطقه، هنوز 
اشتغال پایدار با تاســیس کارخانه های جدید در 
این منطقه ایجاد نشده و کارگروه اشتغال باید در 

این خصوص برنامه های مشخصی داشته باشد.
اســتاندار اصفهان گفت: یکــی از وظایف اصلی 
کارگــروه اشــتغال، به کارگیری تــوان بخش 
خصوصی اســت و اینکه چرا هنوز بعد از گذشت 
10 ســال از طرح منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد 
بندرخشــک در شــرق اصفهان، این پروژه ها به 
نتیجه نرسیده اســت، باید آسیب شناسی شود 
و کارگروه اشــتغال وظیفه  پیگیری این موارد را 

برعهده دارد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان خبرداد:

راه اندازی اولین پارکینگ 
ویژه موتورسیکلت

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: پارکینگ ویژه موتور سیکلت سواران در 
خیابان استانداری جنب بانک ملی راه اندازی شد. 
احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه این پارکینگ 
ظرفیت پارک بیش از ٣00 موتورسیکلت را دارد، 
ادامه داد: موتور ســیکلت ســواران می توانند به 
صورت رایــگان موتورهای خــود را در این محل 

پارک کنند.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: در آینده نزدیک در این پارکینگ گیره های 
مخصوص دوچرخه ســواران نصب می شــود و 
دوچرخه سواران نیزمی توانند به صورت رایگان 

دوچرخه های خود را در این محل پارک کنند.
طحانیان ادامه داد: البته در حال حاضر شهروندان 
می توانند دوچرخه های خود را به صورت رایگان 
در پارکینگ هایی که متعلق به شهرداری اصفهان 

است، پارک کنند.

رییس مرکز عملیات بازرسي ناجا مطرح کرد:
مهارت محوری؛ رویکرد 
آموزش در نیروی انتظامی

رییس مرکز عملیات بازرسي ناجا در مراسم آغاز به 
کار هیئت نظارت و بازرسی ناجا از قرارگاه جهادی 
تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشت: در آموزه های دینی و مباحث علمی، 
همواره به امر آموزش تاکید شده و در توان رزم و 
آمادگی جسمانی مورد تاکید مقام معظم رهبری 

و فرمانده ناجا نیز آموزش حرف اول را می زند.
فرامــرز اخالقی افــزود: اگر ســازمانی را به یک 
درخت تشبیه کنیم، ریشــه این درخت آموزش 
اســت  و میوه و ثمره آن نیز بستگی به ریشه آن 
دارد؛ همان طور که اگر ریشه محکم باشد درخت 
نیز تنومندتر شــده و میوه و ثمره خوبی را به بار 
می آورد، اگر ســازمانی هم بخواهد مقتدر و پویا 
شود، باید عناصر آن دارای مهارت و آموزش های 

الزم باشند.
رییس مرکز عملیات بازرســی کل ناجا، رویکرد 
آموزش در بیشــتر ســازمان ها را دانش محوری 
عنوان کرد و گفت: رویکرد نیــروی انتظامی در 
آموزش برخالف ســازمان های دیگر به دلیل نوع 

ماموریت های آن مهارت محوری است.

در جلسه علنی شورای شــهر اصفهان، الیحه حسابرسی از شرکت 
اتوبوسرانی اصفهان گشوده شد.

پیرو بررسی این الیحه، قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان اظهارکرد: 
هیئت مدیره فعلی شرکت اتوبوسرانی، جدید و مدیرعامل هم جدید 
است؛ از این رو مســائلی که در مورد حسابرسی اتوبوسرانی مطرح 
می شود، مربوط به دوره قبلی مدیریتی است اما باید مدیران فعلی 
نیز در این باره پاســخگو باشــند. وی افزود: برای اینکه مشکالت 

حسابرسی تکرار نشود و شــفافیت به وجود آید، باید به مشکالت 
حسابرسی پاسخ داده شود؛ این درحالی است که اولین شهرداری 
در کشور هستیم که قانون شــفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات 
را اجرایی کرده ایم که در این راســتا مدیریت مشــخصی تعریف 

شده است.
شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه اطالعات مردم و مسئوالن باید 
در یک راستا باشــد، ادامه داد: از این رو هیئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت اتوبوسرانی، زمانی که در سال بعدی گزارش می دهند نباید 
اطالعات بیشتری از مردم داشته باشد. 

نوروزی با اشاره به اینکه بررسی های حسابرس در مورد حساب های 
شــرکت اتوبوسرانی نشــان می دهد که این شــرکت دارای زیان 
مستمر شده اســت، گفت: طبق ماده 141 الیحه اصالحی قانون 
تجارت، زیان انباشته مستمری در مدت 20 سال در شرکت واحد 

اتوبوسرانی شهرداری اصفهان وجود داشته است.

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورا:

شرکت اتوبوسرانی، درگیر یک زیان ۲۰ ساله است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: میزان کاهش آب ذخیره شــده در 
سد زاینده رود در سال های اخیر بی سابقه بوده و 
هم اکنون نسبت به میانگین بلند مدت 80 درصد 

کاهش داشته است.
علی بصیرپور افزود: میزان کنونی آب ذخیره شده 
در سد زاینده رود حدود 149 میلیون متر مکعب 
و حتی وخیم تر از سال گذشــته است. وی اضافه 
کرد: ذخیره سال گذشته در چنین روزهایی حدود 

165میلیون متر مکعب بود.
به گفته او ظرفیت حداکثری ســد زاینده رود یک 
میلیارد و 400 میلیون متر مکعب برآورد می شود 
و گزارش های کنونی نشان می دهد که تنها حدود 

یک دهم این سد دارای آب است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، با اشاره به کاهش میزان آب ورودی به سد، 
تصریح کرد: میزان ورودی آب پارســال حدود ٣0 
متر مکعب بر ثانیه بود، اما هم اکنون این میزان به 
7 متر مکعب در ثانیه رسیده است. بصیرپور ادامه 

داد: میزان بارش ها در ماه های آبان و آذر امســال 
در اســتان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
صفر گزارش شــد و این شــرایط، وضعیت قرمز را 

برای سد زاینده رود رقم 
زده است.

بصیرپور اضافه کرد: آمار 
و ارقام مربوط به بارش ها 
حاکی از این است که در 
حقیقت بارش های پاییز 
را از دست داده ایم و باید 
چشم انتظار بارش های 

زمستانه باشیم.
وی با اشــاره به کاهش 

بارش هــا در آذر ماه امســال خاطرنشــان کرد: 
میانگین بارش های متوســط در مدت یاد شــده 

در منطقه چلگرد )یکی از مناطــق تامین کننده 
آب زاینده رود( افزون بــر ٣00 میلی متر بوده، اما 
این بارش هم اکنون حــدود 66 میلی مترگزارش 
می شــود. معاون حفاظت 
و بهره بــرداری شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان 
همچنیــن تاکیــد کرد: 
افزایــش آب خروجــی از 
ســد زاینده رود به منظور 
کشــت پاییزه کشاورزان 
و جــاری شــدن رودخانه 
در کالنشــهر اصفهــان، 
منوط به تصمیم شــورای 
هماهنگی زاینــده رود اســت. وی همچنین بیان 
کرد: تصمیم های این شورا نیز به میزان بارش های 

روزهای آینده، مقدار ورودی آب به سد زاینده رود و 
اینکه رسیدن میزان حجم سد به حد قابل اطمینان 
بستگی دارد. رودخانه زاینده رود برای کشت بهاره 
کشاورزان، امسال از هفته دوم فروردین در اصفهان 
جاری شد و این جریان تا خرداد ادامه داشت. سال 
گذشته نیز رهاسازی آب زاینده رود به منظور کشت 
کشاورزان شرق اصفهان از روز سوم بهمن با حجم 
60 متر مکعب بر ثانیه آغاز شــد و به مدت حدود 
22 روز ادامه یافت. ســهم حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون مترمکعب 
و سطح زیر کشــت غله پاییزه در شرق شهرستان 
اصفهان در سال گذشته حدود 28 هزار هکتار بود 
که این رقم کمتر از یک سوم وسعت اراضی در دوران 
رونق کشت است. شرایط ناگوار خشکسالی امسال 
دامنگیر حوضه آبریز زاینده رود نیز شده؛ تا جایی 
که مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب 
حوضه آبریز فالت مرکزی 12 مهر امسال اعالم کرد: 
در سال آبی جدید، این حوضه با خشکسالی خفیف 

مواجه است.

کاهش 80 درصدی میزان آب ذخیره شده در رودخانه زاینده رود نسبت به میانگین بلند مدت؛

آژیر خطر به صدا درآمد

اعظم حاجی رضازاده

از نظر کالبدی، توسعه پایدار شهری به معنای تغییراتی است که در کاربری زمین 
و سطوح و تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شــهر در زمینه مسکن، تفریح و 
حمل و نقل به عمل می آید تا در طول زمان، شهر را از نظر زیست محیطی)هوای 
پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آب های سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی 
و غیره( قابل سکونت کند، از نظر اقتصادی )اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات 
فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه و تامین مسکن مناسب در حد استطاعت 
ساکنان، با بار مالیاتی سرانه عادالنه( بادوام سازد و از نظر اجتماعی )الگوهای 
کاربری اراضی همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به میراث های 

شهر را ارتقا خواهد داد( همبسته کند.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان معتقد اســت توسعه پایدار 

شــهری زمانی تحقق پیدا می کند که مســائل زیســت محیطی حل شود و 
هیچ گونه مشکلی از این نظر در سطح شهرها وجود نداشته باشد. سید جمال 
الدین صمصام شریعت اظهارمی کند: توسعه پایدار زمانی محقق خواهد شد که 
خودروهای فرســوده به عنوان منبع اصلی آالیندگی هوا به موقع از رده خارج 
شده و خودروهای نو جایگزین آنها شوند و البته تسهیالت الزم برای انجام این 
فرآیند در اختیار مردم قرار گیرد تا قادر به نوســازی خودروی خود باشند.وی 
ادامه می دهد: زمانی که نیروگاه ها به جای استفاده از سوخت مازوت، از سوخت 
گاز استفاده کنند، هنگامی که سرانه فضای سبز شهر تامین شده و متعاقب آن 
آب مورد نیاز وجود داشته باشد و به حقابه مربوطه احترام گذاشته شود تا امکان 
تحقق سرانه فضای سبز در شهرها فراهم آید، مسیر توسعه پایدار شهرها هموار 

خواهد شد.معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
توسعه پایدار شهر دست یافتنی است، می گوید: در این راستا باید از نظر مسائل 
بهداشتی و ایجاد اکوسیستم الزم برای شهر، سرانه فضای سبز را تحقق بخشید.

وی خاطرنشان می کند: زمانی که درآمد شهرداری بر درآمدهای پایدار مبتنی 
شــود )یعنی تامین هزینه های حمل زباله، نگهداری فضای سبز، آتش نشانی 
و سایر خدماتی که شهرداری به شــهروندان ارائه می کند، مبتنی و متکی بر 
عوارض های صدور پروانه نباشد( به توسعه پایدارشهری دست یافته ایم. صمصام 
شریعت تاکید می کند: دولت باید سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده 
را به موقع تحویل دهد تا شهرداری ها بتوانند خدمات رسانی الزم را در سطح 
شهرها انجام دهند و بر اخذ عوارض و صدور پروانه ساختمانی متکی نباشند. وی 

با اشاره به دیگر راهکارهای تحقق توسعه پایدار شهری اظهار می کند: زمانی که 
صنایع بخصوص صنایع آالینده به شعاع باالی 50 کیلومتر شهر منتقل شوند 
و شهرک های صنعتی، بر حضور در داخل حریم شهرها اصرار نداشته باشند و 
صنایع آالینده به شعاع باالی 50 کیلومتر از شهرها منتقل شوند، توسعه پایدار 
شهر اتفاق می افتد. به گفته کارشناسان، از مزایای توجه به رویکرد توسعه پایدار 
شهری، می توان به نزدیک تر شدن امکانات و فرصت های کار و تفریح و در نتیجه 
صرفه جویی در مصرف سوخت و استفاده حداکثری از زمین شهری و محافظت 
از اراضی سبز و کشاورزی حاشیه های شهری، مرمت و نوسازی ساختمان های 
فرسوده و اراضی بایر، افزایش تحرک و پویایی در اثر افزایش حمل و نقل عمومی 

و ایجاد سرزندگی اجتماعی با اختالط کاربری ها اشاره کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

توسعه پایدار شهری، دست یافتنی است
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پیامبر اکرم صلی ا...علیه و آله:
دو رکعت نماز با مسواك، نزد خداوند عزوجل محبوب تر از هفتاد رکعت 

نماز بدون مسواك است.
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فاصله انداختن بین کارها و استراحت 
دادن به مغز

انرژی مغز پس از چند ســاعت کار پی در پی، 
تحلیل می رود و ممکن است باعث ایجاد سردرد 
شود. دلیل آن هم این است که مغز برای کارکرد 
خود گلوکز می ســوزاند؛ بنابرایــن به منظور 
پیشگیری از این نوع خستگی ها و سردردها بهتر 
است هر چند ســاعت یک بار به خود استراحت 
دهید. از پشــت میز بلند شوید، قدم بزنید، یک 
فنجان چای بنوشید و سعی کنید ذهن خود را 
از هر فکر و مشغله ای خالی نگه دارید. برای این 
منظور بهترین ایده این است که هر دوساعت یک 
بار از پشت میز خود بلند شده و کمی استراحت 

کنید.
اســتراحت دادن به مغز حکم دوباره راه اندازی 
سیســتم کامپیوتر را دارد و باعث می شــود با 
کارایی و سرعت بیشتری کار کنید. این راهکار 
کمک می کنــد تا با خالقیت بیشــتری به رفع 
مشــکالت کاری بپردازید. جالب است بدانید 
برخی از کارشناســان معتقد هستند که صرف 
ناهار در فضای خارج از محل کار یا فضایی غیر از 
میز کار، موجب افزایش بازدهی کاری می شود. 
ناهار خوردن در پشت میز، این توهم را به شما 

می دهد که همچنان در حال کار هستید.
برای انجام کارها برنامه ریزی کنید

حجــم کاری را هرگز نادیده نگیریــد زیرا این 
یک مشکل بزرگ و اساسی به شــمار می رود. 
بیشتر اشــخاص، کار خود را به آخرین دقایق 
موکول می کنند. این نشــان از ضعف در حفظ 
تعادل حجم کاری یک نفــر دارد. وقتی پروژه یا 
کاری در دســت انجام دارید باید برای انجام آن 
برنامه ریزی داشته باشید و بر اساس آن، زمان 
را نیز مدیریت کنید. برای این منظور، در صورت 
امکان، پروژه را به بخش های کوچک تر تقسیم 
کرده و انجام هر کدام را بــه روز خاصی موکول 
کنید؛ همچنین برای اتفاق های ناخواسته نیز 

پیش بینی و زمان بندی داشته باشید.
بهتر است کارهای سخت را ابتدای صبح انجام 
دهید که مغز خسته نیســت. به این ترتیب، در 
طول روز می توانید از فشار کاری خود بکاهید.
این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مسئولیتی 
که به شما سپرده شده از هر کار دیگری مهم تر 
است. اگر در محل کار، کارمندهای دیگر وظایف 
خود را به شما تحمیل می کنند یا با مکالمه های 
بی اساس وقت شــما را می گیرند، این را به یاد 
داشته باشد که »نه« گفتن همیشه هم بد نیست.

مهارت زندگی

 چگونه از تمام استعداد خود 
در محل کار استفاده کنیم؟)2( 

 عیسی )ع( و مرد حریص
 حضرت عیسی)ع(  به همراه مردی سیاحت می کرد، پس از  مدتی 
راه رفتن گرسنه شدند و به دهکده ای رسیدند. عیسی)ع(  به آن مرد 

گفت: برو نانی تهیه کن و خود مشغول نماز شد.
 آن مرد رفت و ســه عدد نان تهیه کرد و بازگشت، اما مقداری صبر 
کرد تا نماز عیسی)ع(  پایان پذیرد. چون نماز طول کشیدیک دانه 
نان را خورد. حضرت عیسی)ع(  سوال کرد: نان سه عدد بوده؟ گفت: 
نه همین دو عدد بــود. مقداری بعد ازغذا، راه پیمودند و به دســته 
آهویی برخوردند، عیســی)ع(  یکی از آهوان را نزد خود خواند و آن 

را ذبح کرده و خوردند.
 بعد از آن عیســی)ع(  فرمود: به اذن خدا، ای آهو! حرکت کن، آهو 

زنده شد و حرکت کرد. آن مرد در شگفت شد و سبحان ا... گفت. 
عیسی)ع(  فرمود: تو را ســوگند می دهم به حق آن کسی که این 
نشانه قدرت را برای تو آشــکار کرد بگو نان سوم چه شد؟ گفت: دو 
عدد بیشتر نبوده اســت! دو مرتبه به راه افتادند و به دهکده بزرگی 

رسیدند و به سه خشت طال  برخورد کردند. 
آن مرد گفت: اینجا ثروت زیادی است! عیسی)ع( فرمود: آری یک 
خشت از تو، یکی از من، خشت سوم را اختصاص می دهم به کسی 
که نان سوم را برداشته، آن مرد حریص گفت: من نان سوم را خوردم. 
عیسی)ع(  از او جدا شد و فرمود: هر سه خشت طال مال تو باشد. آن 
مرد کنار خشت طال نشسته بود و به فکر اســتفاده و بردن آنها بود 
که ســه نفر از آنجا عبور کردند و او را با خشت طال دیدند. همسفر 

عیسی)ع(   را کشته و طالها را برداشتند. 
چون گرســنه بودند قرار بر این گذاشــتند که یکی از آن سه نفر از 
دهکده مجاور نانی تهیه کند تا بخورند. شخصی که برای نان آوردن 
رفت با خود گفت: نان ها را مسموم کنم، تا آن دو نفر رفیقش پس از 
خوردن بمیرند و طالها را تصاحب کند. آن دو نفر با هم عهد بستند 
که رفیق خود را پس از برگشتن بکشــند و خشت طال را بین خود 
تقســیم کنند. هنگامی که نان را آورد آن دو نفر را کشته و خود با 
خاطری آسوده به خوردن نان ها مشغول شدند. چیزی نگذشت که 
آنها بر اثر مسموم بودن نان مردند. حضرت عیسی)ع(  در مراجعت 
چهار نفر را بر سر همان سه خشت طال، مرده دید و فرمود: این طور 

دنیا با اهلش رفتار می کند.

باغ 
کاغذی

              
 »تشنه دیدار« اثری داســتانی به قلم محمدرضا سرشار است 
که به گروه سنی نوجوان معرفی می شــود. سرشار، در تشنه 
دیداراز روزی سخن می گوید که پیک مســلمانان از مرز روم 
از راه رســیده و خبر می دهد که امپراتور روم با لشکری بزرگ 
برای حمله به مسلمانان تشکیل شده اســت. پس از رسیدن 
این پیک، پیامبر اسالم دستور بسیج عمومی را صادر می کند 
و درباره اهمیت و جایگاه جنــگ در راه خدا صحبت می کند و 
با خواندن چند آیه درباره جهاد،خبر لشکرکشی رومی ها را به 

مردم می دهد. رسول گرامی اســالم از آنها می خواهد هرکس 
که توانایی جنگیدن دارد آذوقه راه فراهم کند، سالح بردارد و 
آماده باشد تا فرمان جنگ داده شود. پس از اعالم فرمان جنگ، 
داستان کتاب روی ابوذر غفاری یکی از یاران پیامبر)ص( متمرکز 
شده و آماده شــدن وی برای مقابله با دشمنان و شتر ضعیف و 
الغرش را که باعث شده از سپاه جنگ جا بماند، برای خواننده 
 به تصویر می کشــد. نویســنده از تنها ماندن ابوذر در بیابان

 می گویدو... . 

تشنه  دیدار حرص

دربـاره تورهـا و توریسـت های فضایـی ایـن روزهـا زیـاد 
شـنیده و خوانده ایم. حتی گفته می شـود خیلـی زودتر از 
آنکـه فکـرش را بکنیم باید بـه فکر خریـد خانه یـا زمینی 
در فضا باشـیم. به حتـم زندگـی در فضا تجربـه متفاوت و 
عجیبی خواهـد بود؛ اما شـرایط حاکـم بر فضـا، جاذبه ای 
کـه وجـود نـدارد، طـول روز و شـب کـه اعتدالی نـدارد و 
هـزاران مورد دیگر شـاید باعـث تجدیدنظر دربـاره اقامت 

در فضـا در آینده شـود.
در هـر شـبانه روز ۱۶ بـار طلـوع خورشـید را   

 می بینید
خورشـید هـر ۹۰ دقیقـه در مـدار پایینـی زمیـن طلوع و 
غروب می کنـد. این موضـوع در نبـود چرخه صحیـح روز 
و شـب، خوابیدن را بسـیار دشـوار می کنـد. بـرای مقابله 
 بـا ایـن مشـکل، مسـئوالن براسـاس زمان هـای زمیـن،

 برنامه ریـزی کرده اند تا فضانـوردان بتواننـد فعالیت خود 
را داشـته باشـند. سـاعت هایی طراحی شـده که براساس 
وقت گرینویچ اسـت. برای اینکـه فضانـوردان در برنامه ای 

منسـجم قرار بگیرند مرکز کنتـرل یک تماس بیـدار باش 
به مرکز شـاتل می فرسـتد. برای تنوع آنها نوعی موسیقی  
که یکـی از اعضـای خانواده فضانـوردان درخواسـت کرده 
پخش می کننـد؛ بـه عبـارت دیگر فضانـوردان بـه کمک 

زنگ بیـدار باش بـه موقع از خـواب بیدار می شـوند.
قدتان بلندتر می شود  

در نبود جاذبه، سـتون فقرات شـما بازتر می شـود و شـما 
بین ۵ تا ۸ سـانتی متر بلندتر خواهید شـد. متاسـفانه این 
افزایـش قـد می تواند بـا مشـکالتی همچـون کمـردرد و 
مسـائل مربوط به اعصـاب درگیر، همـراه باشـد؛البته این 
را هم بایـد اضافه کرد کـه بعد از بازگشـت از فضا قـد افراد 

بـه حالت قبلـی خـود بـاز می گردد.
دیگر خر و پف نمی کنید!

تحقیقـات نشـان داده فضانوردانـی کـه معمـوال در زمین 
خروپـف می کننـد در فضـا بـه آرامـی می خوابنـد. این به 
دلیل آن اسـت کـه نیـروی جاذبه نقـش مهمـی در تولید 

خروپـف دارد.  

حقایقی که درباره زندگی در فضا نمی دانید!
دانستنی ها

حرف حساب

انسان تنها یک بار متولد نمی شود!
 انســان فقط روزی متولد نمی شــود که از شکم 
مادر بیرون می آید، بلکه زندگی وادارش می کند 
چندین مرتبه دیگر از شــکم خود بیرون بیاید و 

متولد شود.
»عشق سال های وبا« 
گابریل گارسیا مارکز

سیره بزرگان

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

آگهی مزایده  
شهرداری درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 9۶/840/ش مورخ ۱39۶/9/7 
شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری کیوسک واقع در میدان امام خمینی)ره( 
درچه، جنب ایستگاه اتوبوس شهری مطبوعات بصورت اجاره بهاء به مبلغ پایه 
۶/500/000 ریال ماهیانه واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 9۶/۱0/2 به شهرداری 

درچه مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراســت: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

9۶/۱0/2 میباشد.
زمان برگزاری کمیسیون: ساعت ۱5 روز شنبه مورخ 9۶/۱0/2 

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 38۶ مورخ 
9۶/7/25 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادی از نهال های چنار و بید مجنون ریشه ای تولیدی و مازاد 
بر نیاز نهالستان فضای سبز شهرداری از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشارتا پایان 
وقت اداری مورخ 9۶/9/27 به شــهرداری زرین شهر مراجعه 

نمایند.

نوبت دوم

نوبت دوم
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