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سی و سه پل اصفهان نشست کرد؟

داستان یک قوس!
8

تاراج آب
طرح های آبی قرار است ناجی بی آبی کدام استان باشد؟
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زمستاِن اصفهانی ها!
سریال ادامه دار ناکامی سپاهان و ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر؛

10

مصالی اصفهان به مجموعه بزرگ گردشگری مذهبی تبدیل شود
استاندار اصفهان تاکیدکرد:

4

صنایع، 88 درصد در آلودگی هوای اصفهان نقش دارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

8
وقتی کارشناسان سازمان اطالعاتی آمریکا، ایران 

را از لیست حامیان تروریسم خارج می کنند؛ 

2 تنهای تنهای تنها!

توقف پروژه انتقال آب از 
 زاینده رود به بن و بروجن 

با دستور قضائی
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 خودکفایی اصفهان
 در تامین بچه ماهی قزل آال

3

کاهش 73 درصدی مصرف نفت 
کوره در چهارمحال و بختیاری

7

در نخستین دوره ارزیابی بنیاد کیفیت اروپا )EFQM( در ایران که در سالن 
همایش های صداوســیما و با حضور دکتر توســنت، رییس بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا و دکتر سعید  سهراب پور، رییس نمایندگی EFQM در ایران 
برگزار شد، شرکت  فوالد مبارکه با کسب باالترین امتیاز و دریافت تقدیرنامه 
۵ ستاره، به عنوان  شرکت ســرآمد ملی، به ارزیابی جهانی تعالی سازمانی 

راه یافت.
به گزارش خبرنگار فوالد در این همایش باشــکوه، دکتر بهرام ســبحانی، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، پس از دریافت لوح تقدیر و نشان سرآمدی 
از سوی رییس بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، طی سخنانی گفت: این افتخار 
و ســربلندی را به همه همکاران خود در گروه فوالد مبارکه و مردم شریف 

ایران تقدیم می کنم.
وی در ادامه، ضمن قدردانی از تالش و همکاری کارکنان فوالد مبارکه در 
راه نهادینه کردن کیفیت و دانش در شــرکت و ارزیابان EFQM که فوالد 
مبارکه را در راه جهانی شدن یاری کردند، با اشاره به توانمندی ها و اهداف 
فوالد مبارکه برای حضور در این جایزه معتبر افزود: این شرکت بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در سطح ایران، خاورمیانه و شمال آفریقاست و در گستره 
جهانی ازجمله اتحادیه اروپا، شرق آســیا و خاورمیانه، محصوالت خود را 
صادر می کند. ازاین رو باید خود را با یک چارچوب استاندارد تطبیق دهد و 
برای خود یک الگو تعریف کند و سیستمی داشته باشد که برای رسیدن به 

اهدافش از آن بهره مند شود.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه به صورت عام همه مردم شریف 
ایران از ذی نفعان فوالد مبارکه هســتند، گفت: در باالدســت این شرکت 
تامین کنندگان و در پایین دست نیز مصرف کنندگان محصوالت و کارکنان 
قرار دارند. به صورت خاص نیز صنایع خودروسازی، پروفیل و لوله سازی در 
داخل و خارج کشــور، بخش دیگری از مصرف کنندگان ورق فوالد مبارکه 
هستند؛ از این جهت شرکتی با این گستردگی قطعا نباید به شکل سلیقه ای 

مدیریت شود.
وی در ادامه، این روش را که مدیریت یک سازمان در مقطعی فقط به ارتقای 
سیســتم و در زمان مدیریت بعدی فقط به تولید تکیه کند، یک آفت برای 
سازمان های بزرگ دانست و تصریح کرد: یک سازمان متعالی حتما باید برای 

خود چارچوب داشته باشد.
دکتر سبــــحانی در همیـــن راســـتا اظـــــهار کرد: در فوالد مبارکه 
به این نتیجه رســیده ایم که مدل EFQM یک مدل جامع و کامل است و 
می تواند شرکت را در استانداردســازی یاری کند؛ درعین حال این مدل به 
ما می گوید که ما با سایر سازمان های متعالی دنیا چقدر فاصله داریم. با این 
شیوه می توانیم خود را ارزیابی کنیم و بفهمیم که چگونه باید فاصله را کم 
کنیم و به آنها برسیم. به طورقطع این کار به صورت سلیقه ای و بدون سیستم 

امکان پذیر نخواهد بود و نمی توان چنین سازمانی را به خوبی اداره کرد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: امروزه حتی شرکت های 
کوچک تر هم نمی توانند بدون سیســتم موفق شــوند. در دنیای امروز و با 
این گستردگی فضای رقابتی، کسب وکار بسیار دشــوارتر و پیچیده تر از 
آن خواهد بود که یک فرد به تنهایی و بدون اســتفاده از سیســتم قادر به 

مدیریت باشد.
وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه به درستی در مسیر تعالی قرار گرفته است، 
ادامه داد: در این الگو، رهبری سازمان و همه کارکنان در کنار هم با همدلی 
و صمیمیت در راه تعالی سازمان تالش کرده و با این سیستم کار می کنند؛ 
درنتیجه اگر موفقیتی حاصل شده، این را باید نتیجه تالش همه کارکنان 

دانست؛ چراکه این رویکرد در فوالد مبارکه تشریفاتی نبوده است.
دکتر سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت های به 
دست آمده در سایر زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: اینکه 
در این همایش مشاهده می کنیم شرکت های تابعه گروه فوالد مبارکه نیز 
در مسیر تعالی قرارگرفته اند و پله های رشد را طی می کنند، یکی دیگر از 
ویژگی های سازمان های متعالی است؛ چراکه این سازمان ها همزمان با رشد 

خود، موجبات تعالی سایر اعضا را نیز فراهم می کنند.
گفتنی است در این همایش، عالوه بر اینکه شرکت فوالد مبارکه به کسب 
عنوان سرآمد ملی و تقدیرنامه ۵ستاره مفتخر شد، شرکت های زیرمجموعه 
فوالد مبارکه از جمله فوالد امیرکبیر کاشــان با کسب تقدیرنامه ۴ستاره و 
شرکت های فوالد هرمزگان جنوب، ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، 
فنی مهندسی فوالد مبارکه و شرکت ایریسا نیز با کسب گواهینامه ۲ستاره 

تعهد به تعالی سازمانی افتخار آفریدند.

 )EFQM( شرکت فوالد مبارکه، در نخستین دوره ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
به جایزه جهانی تعالی سازمانی راه یافت

خودکفایی اصفهان در تامین بچه ماهی قزل آال
مدیر امور شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
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استاندار اصفهان:

در انتصاب نیروها، اسیر فشار بومی گزینی 
نخواهم شد

استاندار اصفهان در دیدار با فعاالن ســتادهای حسن روحانی در استان  
اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان، استانی الیق و دارای ظرفیت بسیار 
باالیی است و ازنظر تدین، فعال بودن فکری و مبارزه پیش از انقالب و ایام انقالب، 

علما، فضال و فالسفه و دانشگاه های بزرگ، فعاالن زیرک و...
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چندی پیش رییس جمهور آمریکا ایران را متهم به حمایت از تروریسم 
کرد، اما کارشناسان سازمان های اطالعاتی این کشور، این بار عربستان 
را حامی تروریسم دانسته اند و گفته اند که هیچ مدرکی مبنی بر انجام 

حمالت تروریستی با همکاری ایران وجود ندارد.
طبق نظر کارشناسان؛ دشمنی آمریکا با ایران به نوعی به همه ثابت شده 
است؛ این کشور مدتی پیش ایران را متهم به حامی بودن تروریسم کرد.

مهرماه همین امسال بود که رییس جمهور آمریکا طی سخنانی مدعی 
 شد: »ایران حامی اصلی تروریسم اســت.« طبق معمول صحبت های 
بی اساس و ضد ایرانی ترامپ بی پاسخ نماند و حسن روحانی در پاسخ 
به ترامپ با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم بین الملل جدی است، 

گفت:» جمهوری اســالمی ایران اولین ملت و دولتی بود که به سوریه 
برای مقابله با تروریست ها کمک کرد و به آنها پاسخ مثبت داد.«

پس از گذشت سه ماه،کارشناســان و کارکنان سازمان های اطالعاتی 
آمریکا در این رابطه اظهار نظر کرده اند، اما این بار عربســتان را حامی 
تروریسم دانسته اند. اخیرا این کارشناســان طی نامه ای برای رییس 
جمهور آمریکا نوشته اند: 10 سال پیش نیز »جرج بوش« به بهانه اینکه 
ایران قصد ساخت سالح هسته ای را داشت، آمریکا را در لبه آغاز جنگ با 
ایران قرار داد؛ اگرچه در همین زمان گزارش سازمان های دولتی آمریکا 

نشان داد که ایران در حال ساخت سالح هسته ای نبوده است.
در ادامه این نامه آمده است: »اکنون کاخ سفید نیز به دنبال توجیه جنگ 
با ایران از طریق ادعای حمایت ایران از تروریسم در خاورمیانه است. این 
یکی از دروغ های بزرگی است که اکنون مقامات آمریکایی تالش دارند 

تا با کمک رسانه های تحت نفوذ خود در ذهن جامعه آمریکا فرو کنند.«
کارشناسان در این نامه تاکید کرده اند:» شما در آخرین سخنرانی خود 
در رابطه با راهبرد امنیت ملی آمریکا در ســال 2018 اعالم کردید که 
ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است و از طریق گروه های وابسته به 
خود، اشاعه تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم توانسته اید نفوذ خود 
را افزایش دهد. این اظهارات پیش تر نیز توسط عادل الجبیر، وزیر خارجه 

عربستان در اکتبر 2015 اعالم شد.
 عادل الجبیر ایران را بزرگ ترین حامی تروریســم در جهان نامید که با 
اقدامات خود ثبات خاورمیانه را بر هم می زند.این در حالی بود که وزیر 
خارجه عربستان اشاره ای به این موضوع نکرد که از 19 تروریستی که در 
حادثه 11 سپتامبر 2001 علیه آمریکا دست داشته اند 15 نفر سعودی 

بودند، اما در میان آنها هیچ ایرانی حضور نداشت.«
کارشناسان و کارکنان سازمان های اطالعاتی آمریکا در پایان این نامه 
تاکید کرده اند: »بــا وجود ادعاهای مکرر مقامــات آمریکایی مبنی بر 
دخالت ایران در حوادث تروریستی، با توجه به گزارشات وزارت خارجه 
آمریکا در مورد تروریســم جهانی، هیچ مدرکی مبنی بر انجام حمالت 

تروریستی با همکاری ایران یا از طریق حمایت ایران وجود ندارد.«
بر اســاس نظر کارشناســان؛ بعید اســت که آنها ندانند مصدر اصلی 

تروریسم کجاست.
 ایران کشوری امن و متکی بر خود است و براساس ارزش های اسالمی 
از همزیستی مسالمت آمیز همه ملل حمایت می کند و دچار بازی های 

کودکانه برخی کشورها نمی شود. 
 سیاستمدارانی همچون غالمحسین دهقانی، سفیر ایران در سازمان ملل 
معتقدند که ایرانیان به ویژه جوانان در مخالفت با تروریسم و افراط گرایی 
ثبات قدم داشــته اند وایران با ترویج گفت وگوی تمدن ها و ابتکار عمل 
 جهانی عاری از افراط گرایی خشــونت آمیز به مبارزه با اندیشــه های

 افراط گرایانه کمک کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که ایران در ســال های اخیر یک تنه در مقابل 
تروریسم ایستاد و سپس دیگر کشورها به آن پیوستند، اما نکته جالب 
این صحبت های بی اساس آن است که مقامات و کارشناسان آمریکایی 
ســخنان یکدیگر را قبول ندارند و اختالف نظر آنان در مسائل مختلف 

مشخص است.

انفجار انتحاری مقابل سفارت 
آمریکا در ترکیه

براساس اطالعات اولیه، یک انفجار مهیب در مقابل 
سفارت آمریکا در آنکارا گزارش شده است.

درپی این انفجار شــماری زخمی شدند، اما تعداد 
زخمی شــدگان تاکنون به صورت رســمی اعالم 
نشــده اســت.انفجار مقابل یکی از ورودی های 
سفارت آمریکا رخ داد به طوری که از محل انفجار 
دود به هوا بلند شــد و آمبوالنس ها و خودروهای 

آتش نشانی در محل حاضر شدند.

توصیه اردوغان به دولت ترامپ
رییس جمهــور ترکیه از دولت آمریکا خواســت 
تصمیم خود در زمینه انتقال ســفارت به شــهر 

اشغالی قدس را باطل اعالم کند. 
به گزارش ای بی سی نیوز؛ رجب طیب اردوغان در 
حساب توئیتری خود نوشت که انتظار دارد پس از 
رای مجمع عمومی ســازمان ملل در زمینه قدس 
اشغالی دولت ترامپ تصمیم خود در زمینه انتقال 

سفارت را باطل اعالم کند.
 وی با تاریخی خواندن قطعنامه ســازمان ملل در 
این باره و استقبال از آن نوشــت: ما انتظار داریم 
دولت ترامپ بدون تاخیر، تصمیم تاسف بار خود 

را باطل اعالم کند.

ضیافت شام آمریکایی برای تشکر
سفیر آمریکا در ســازمان ملل، 65 کشوری را که 
با قطعنامه ســازمان ملل دربــاره قدس مخالفت 
کرده بودند را بــه میهمانی دعوت کــرد تا از آنها 

قدردانی کند.
روزنامه »تایمز اسرائیل« در این خصوص نوشت: 
هیلی از نمایندگان این کشور که از قطعنامه مجمع 
عمومی سازمان ملل مبنی بر رد تصمیم واشنگتن 
در به رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیســتی حمایت نکردند، برای شرکت 

در میهمانی آمریکا دعوت به عمل آورد.

شورای امنیت با آل سعود 
»هم نوا« شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد با نادیده گرفتن 
بمباران های کورکورانه یمن از سوی ائتالف متجاوز 
سعودی، حمله موشــکی ارتش یمن به پایتخت 
عربســتان را محکوم کرد.به گزارش »نووستی«، 
اعضای شورای امنیت در این بیانیه، »از عزم انصارا... 
برای ادامه حمالت علیه عربستان سعودی و هدف 
قرار دادن دیگر کشــورهای) متجاوز به یمن( در 

منطقه« ابراز نگرانی کردند.
شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه از تمامی 
کشورهای عضو خواسته اســت که به ممنوعیت 

صادرات تسلیحات به یمن متعهد بمانند.

 حضور 10 هزار از عناصر داعش
 در افغانستان

یک مقام مســئول در وزارت امور خارجه روسیه 
از آمادگی مسکو با واشــنگتن در افغانستان خبر 
داد و گفت که موقعیت گروه تروریستی داعش در 

افغانستان تقویت شده است.
»ضمیر قبولــف«، نماینده ویژه روســیه در امور 
افغانســتان، طی یــک مصاحبه بــا خبرگزاری 
»ریانوستی« ضمن اعالم این خبر می گوید: روسیه 
به تماس های خود با »آلیس ولز«، نماینده آمریکا 
در امور آسیای جنوبی، در این زمینه ادامه می دهد.

وی شمار عناصر تروریستی داعش در افغانستان را 
بیش از 10 هزار نفر اعالم کرده است.

 وقتی کارشناسان سازمان اطالعاتی آمریکا، ایران

 را از لیست حامیان تروریسم خارج می کنند؛ 

تنهای تنهای تنها!

مسدود شدن حساب 
ایرانی ها در خارج از کشور

مسدود شدن حساب های بانکی تجار ایرانی، 
رخدادی تلخ است که در طول سالیان گذشته 
به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، 
به تحریم هایی معطوف می شود که با محوریت 

ایاالت متحده، اعمال شده است.
اگرچــه بــا حصــول برجــام، برخــی از 
محدودیت هــای اقتصادی برداشــته شــد، 
اما بدعهــدی آمریکایی از موضوعاتی اســت 
که متاســفانه حتی در دوران پسابرجام و به 
خصوص پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
نمود و ابعاد هر چه بیشــتری به خود گرفته 
است.ظاهرا آمریکایی ها در نظر دارند فشار های 
خود را بر نظام بانکی ایران متمرکز کنند و با 
تعویض نقاب خود، شیوه های جدیدی از اعمال 

محدودیت ها را مدنظر قرار داده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
 یارانه نقدی پردرآمدها

 از سال 97 حذف می شود
مهرداد بائوج الهوتی، عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به الیحه بودجه سال 97 و حذف یارانه 
پردرآمدها طبــق این الیحــه، گفت: طبق 
الیحه ای کــه دولت تقدیــم مجلس کرده، 
قرار اســت یارانه نقدی پردرآمدها از ســال 
97 حذف شود. وی از برنامه های دولت برای 
شناســایی دهک های درآمدی طبق الیحه 
بودجــه 97 که تقدیم مجلس کرده اســت، 
خبر داد و افــزود: دولــت در الیحه بودجه 
سال 97 که تقدیم مجلس کرده، می خواهد 
فقط یارانه افراد تحت پوشــش سازمان ها و 
نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام)ره( 
و بهزیســتی و افراد ســاکن در روستاها را 

پرداخت و یارانه سایر افراد را حذف کند.

العرب نوشت: 
حوثی ها در شرایط دشواری 

به سر می برند
العرب نوشــت: پرتاب موشک به ریاض بر این 
مسئله تاکید می کند که حوثی ها در شرایط 
دشواری به سر می برند. این روزنامه در ادامه 
آورده است: به گفته منابعی در خلیج فارس، 
پرتاب موشــک حوثی های یمن به ســمت 
پایتخت ســعودی، بیش از آنکه هدف نظامی 
مستقیمی داشته باشد، دربردارنده پیام هایی 
ایرانی اســت؛ چرا که حوثی ها به خوبی می 
دانستند که ســعودی ها مانع از رسیدن این 
موشک به هدف می شوند. این منابع افزودند: 
ایران قصد دارد با پرتاب موشک از سوی یمن، به 
سمت ریاض، اشاره واضحی به این نکته داشته 
باشد که در صورتی که سعودی ها فکر جنگ با 
ایران را داشته باشند، چنین چیزی)یعنی حمله 

موشکی( در انتظارشان است.

پیام سرلشکرباقری به 
ژنرال های جهان

سردار سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح در پیامی خطاب به مقامات عالی 
نظامی، سالروز میالد حضرت مسیح)ع( و آغاز 

سال نو مسیحی را تبریک گفت.  
بخشی از متن این پیام به شرح ذیل است: 

با اظهار تاسف و نگرانی و محکومیت اقدام رییس 
جمهور آمریکا در اعالم قبله گاه اول مسلمانان 
به عنوان پایتخت غاصبان فلسطین در روزهای 
اخیر، امید اســت شــاهد آرامش و همزیستی 
تمامی مردم فلسطین اعم از مسلمان، یهودی 
و مسیحی براســاس عدالت و رای برابر در آن 
ســرزمین مقدس باشــیم. اینجانب در کمال 
مســرت و افتخار، سالی سرشــار از سالمتی، 
بهــروزی، موفقیت و آرامش بــرای جنابعالی، 
خانواده محترم، نیروهای مسلح، دولت و ملت 

آن کشور را از خداوند متعال طلب می کنم.

محمود واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

خبر

سردار غیب پرور، رییس سازمان بسیج مستضعفین 
گفت: ما کشوری هستیم که بیشترین انتخابات را 
داشته ایم و ســاالنه یک انتخابات در کشور برگزار 
کرده ایم. چگونه ممکن است کشور با یک انتخابات 

دچار حادثه فتنه 88 شود که کم هزینه هم نبود.
وی افزود: مرور حوادث و مراجعه به آرشیو، نشان 
می دهد که دشــمنان از ســال 84 دنبال طراحی 
سناریوی فتنه 88 بودند که اطمینان هم داشتند 

که پیروز خواهند شد.
رییس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری 
از صحبت های خــود گفت: از آقــای نیک روش، 
مسئول جدید سازمان بسیج دانشجویی درخواست 
کردم با تیم خودشان به بسیج دانشجویی بیایند؛ ما 

نیازمند رویکرد جدید هستیم.
وی افزود: بسیج دانشــجویی باید بیش از گذشته 
به مســائل اجتماعی توجه کند، باید با زبان امید با 

مردم صحبت کند.

دشمنان از سال 84  به دنبال 
طراحی فتنه 88 بودند

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

بسیج

کافه سیاست

عکس  روز 

درگیری فلسطینی ها با 
 نظامیان اسرائیلی

 در سومین جمعه خشم

آستانه تحمل مردم پایین آمده است

پیشنهاد سردبیر:

محمود واعظی گفت: کســانی که پیشنهاد 
استعفا به جهانگیری می دهند، خیرخواه او 

و دولت نیستند.
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور 
در رابطه با برخی گمانه ها در مورد پیشنهاد 
به اســحاق جهانگیری برای استعفا گفت: 
کســانی که چنین حرف هایی را در جامعه 
می زنند، نه خیرخــواه آقــای جهانگیری 
هستند، نه خیرخواه دولت و نه می خواهند 

به ما کمک کنند.
وی افــــزود: هیــچ اختالفی میــان آقای 
جهانگیری با دولت، وزرا یا شــــخص آقای 
روحانی وجود ندارد. ما نه از ایشــان و نه از 
دیگر اعضای دولت چیزی که مؤید اختالف 
باشد، نشنیده ایم و به این حرف ها هم اعتنا 

نمی کنیم.

 اختالفی میان جهانگیری
 و دولت نیست

مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی  با اشــاره به اظهارات اخیر محمد 
باقر نوبخت، ســخنگوی دولت مبنی بر اینکه »در 
بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار 
میلیارد تومان نســبت به اصالح قیمت حامل های 
انرژی اقدام و درآمدی کسب کند و اکنون 16 هزار 
میلیارد تومان کسری در این مبلغ وجود دارد که آن 
را با گران کردن حامل های انرژی باید جبران کرد« 
گفت: مجلس چنین مجوزی بــه دولت در بودجه 

سال 96 نداده است.
رییس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه بنزین و گازوئیل مســتقیما با بخش 
خدمات در ارتباط اســت و افزایش نرخ آنها  باعث 
باال رفتن  قیمت ها می شــود، گفت: آستانه تحمل 
مردم امروز برای افزایش قیمت هــا پایین آمده و 
قطعا افزایش قیمت حامل های انرژی باعث ایجاد 

نارضایتی در جامعه می شود.

 آستانه تحمل مردم
 پایین آمده است

رییس کمیسیون انرژی مجلس:

دیدگاه

مسعودپزشکیان، نایب رییس مجلس گفت: 
کســی نمی داند باالخره در دادن پســت ها، 
امتیازات یا تایید صالحیت یا عدم صالحیت 
در جاهای مختلف، چه چیزی متقی تر است. 
رجل سیاســی هم همینطور است. چه کسی 
رجل سیاسی تر است؟ کدام متر و شاخص؟ 
در نتیجــه در همیــن دوره می بینید حاجی 
بابایی با سابقه وزیر بودن و نماینده ای که عضو 
هیئت رییسه مجلس بوده یا آقای زاهدی که 
سفیر و وزیر بوده؛ صالحیت پیدا نمی کنند، 
بعد فردی مانند حجت االسالم رییسی، رجل 
سیاسی می شود یا قالیباف هم همینطور. این 
چه شاخصی است؟وی نیز شورای نگهبان را 
متهم کرد که رد صالحیت ها را بدون شاخص 
انجام می دهد و گفت: این یک مشــکل دیگر 

سیاسی مملکت ماست.

تایید صالحیت ها در شورای 
نگهبان، شاخص ندارد

پیشخوان

بین الملل

 هفته نامه افق در گفت و گویی با آیت ا... یزدی، عضو فقهای شورای 
نگهبان به نقل از وی نوشت:من به جوانان حوزه می گویم که آینده 
برای شماســت، ســال های آینده مرجعیت حوزه برای شماست، 
حکومت برای شماســت، شــورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار 
شماست، اما آن را با چه چیزی می خواهید اداره کنید؟ شما االن که 
جوان هستید موظف هستید ارتباط خود را با نظام و مقامات حفظ 
کنید و این ارتباط منافاتی با اســتقالل شما ندارد. حکومت باید به 

شما کمک کند، باید با نمایندگان مجلس و وزرای محترم رفت وآمد 
داشته باشید و حرفتان را هم بزنید.

 بنده در آخرین جلسه ای که مقام معظم رهبری با خبرگان داشتند 
از ایشان به طور خصوصی سوال کردم و البته دیگران هم شنیدند و 
بدون تعارف گفتم: برخی از مسئوالن حرفی می زنند که با حرف شما 
نمی خواند، اینجا تکلیف من چیست که می بینم حرف ایشان نقطه 
مقابل شماست؟ ایشــان تاملی کردند و فرمودند: »تبیین حقایق 

تکلیف شماســت، مردم را روشــن کنید و حقایق را تبیین کنید و 
واقعیات را بگویید.«

من به جوان حوزوی می گویم که باید درس بخوانید، اگر بی ســواد 
باشید هیچ جا جای شما نیست، نه در بین مردم و نه در حکومت، نه 
در دنیا و نه در آخرت، چراکه یک فرد بی سوادی شده ای. لباس کافی 
نیست، باید زحمت کشید و درس خواند، نباید عمر را تلف کرد، بلکه 

باید از وقت، حداکثر استفاده را کرد.

رهبر انقالب در پاسخ به سوال بدون تعارف آیت ا... یزدی:
مردم را روشن کنید و حقایق را تبیین کنید

 عربســتان حامی 
تروریسم است نه ایران

نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نســبت به لغو نمایش »عصبانی نیستم« واکنش 

نشان داد. علیرضا رحیمی طی یادداشتی نوشت:
امنیت هنرمندان بخشی از امنیت عمومی است. اکران فیلم 
»عصبانی نیستم« با یک تهدید متوقف شد. فشار ها برای 

توقف اکران »عصبانی نیستم« قدرت نمایی نرمی از گروه های فشار بود تا به نوعی اعالم کنند، »من زنده ام...« 
امنیت موعود در فصل سوم قانون اساسی همگانی است و همه کشور و اقشار مردم باید احساس امنیت داشته 
باشند.در ادامه این یادداشت که در صفحه اینستاگرام رحیمی منتشر شده، آمده است: اگر وزیر فرهنگ و ارشاد 
توان تامین فضای امن و آرام در بخش فرهنگی و سینمایی را ندارد قبل از اقدام مجلس بهتر است خود اعالم کند 

تا رییس جمهور از وعده هایش در حوزه فرهنگ عقب نماند.

مهران مدیری در برنامه »دورهمی« از اتالف وقتی که در 
طول سال داریم و همچنین بی توجهی که نسبت به زلزله 

کرمانشاه شد، انتقاد کرد.
مدیری در این برنامه درباره طوالنی تر بودن شــب یلدا 
نسبت به شــب های دیگر گفت: »یک جوری می گویند، 

شب یلدا یک دقیقه بیشتر از همه ایام سال است که انگار ما برای ثانیه به ثانیه زندگیمان برنامه داریم. ما آدم 
هایی هستیم که پنج ساعت از روز خود را در ترافیک سپری می کنیم و وقت تلف شده در زندگی زیاد داریم. 
من اهل قضاوت نیســتم و عادت ندارم درباره داوری ها صحبت کنم؛ اما ببخشید، عذر می خواهم 25 دقیقه 
داشت زلزله می آمد، به هر حال بازهم هرچی داور بگوید. حداقل اش این است که داور ما سوت بلبلی بلد است 

و حوصله ما سر نمی رود.«

نماینده و عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس:

وزیر ارشاد ناتوانی اش 
را اعالم کند

کنایه مهران مدیری به سخنگوی 
قوه قضائیه در دورهمی:

داور ما سوت بلبلی بلد 
است

 »نــه« قاطع جامعه 
جهانی به ادعای ترامپ 

درباره قدس

 سیدعلی خمینی: این 
چه مرضی است که همه 

علیه هم بد می گوییم

قضائی  مجلــس،   
می شود

 ســیلی قــرن به 
آمریکای ترامپ

حمید وکیلی
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معضالت آب در اســتان اصفهــان در حالی روز بــه روز رو به وخامت 
می گذارد که عمال در سال های اخیر، انفعال دولت و نهادهای مسئول، 
جای امیدواری چندانی برای بهبود اوضاع باقی نگذاشــته اســت و هر 
دم با اجرای طرحی جدید، مشــکل مردم دو چندان می شود. در این 
بین چندی پیش اعالم شــد که طرح بن بروجن متوقف شده است، اما 
اسفندیار امینی، مدیر کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان با اشاره به 
ردیف اعتبار ۳۲ میلیارد تومانی به طــرح بن- بروجن در الیحه بودجه 

۹۷، می گوید با مخالفت و پیگیری های قانونــی طرح بن- بروجن در 
محدوده استان اصفهان متوقف شد در حالی که این طرح همچنان در 

استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.
طرح بن- بروجن طرحی اســت که بخش عمده آن یعنی چیزی حدود 
۲00 کیلومتر در چهارمحال و بختیاری اجرا می شــود و تنها یکی دو 
کیلومتر در اصفهان قابل اجراست؛ این در شــرایطی است که به گفته 
عبدالحسین میرمیران، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان 
اجرای این طرح؛ یعنی انتقال آب از حوضه خشک و نابود شده زاینده رود 
به کارون که کامال غیر منطقی به حساب می آید؛ چرا که مبدأ و مقصد 

اجرای این طرح انتقال آب و چگونگی اجــرای آن در نگاه اول برای هر 
شنونده ای که از آن مطلع است، عجیب و غیر قابل باور است. 

بدون شــک همه می دانیم که حوضه آبریز زاینده رود و رود دائمی آن 
یعنی زاینده رود دچار مشکل بی آبی است و اجرای چنین طرح هایی که 
اندک منابع آب این حوضه را نیز به تاراج می برد، تحت هیچ شرایطی به 

صالح منطقه و کشور نیست.
میرمیران می گوید در ســال های نرمال از لحاظ بارشی، آورد طبیعی 
حوضه زاینده رود 850 میلیون مترمکعب بوده و همچنین ۳00 میلیون 
مترمکعب آورد تونل اول اســت که هر دوی آنها متعلق به حقابه داران 
زاینده رود است که طبق مصوبات شورای عالی آب و در مصوبه ۹ ماده ای 

این موضوع به صراحت قید شده است.
وی طرح هایی همچون بن- بروجن که در اســتان های باال دســت در 
حال اجراست را جزو طرح های ۳۳ گانه عنوان کرد که منبع تامین آنها 
از حوضه کارون به طرف زاینده رود منتقل می شود این در حالی است 
که انتقال های این حوضه هنوز انجام نشــده و بخشی از این تعهدات از 
 محل تونل سوم کوهرنگ باید تامین شود و تامین آن از حوزه بحران زده

 زاینده رود حتی از لحاظ زیست محیطی نیز عقالنی نیست.
وی با ذکر مثالی از انتقال آب زاینده رود به بهانه های متفاوت و تحمیل 
آسیب های آن بر جامعه و به خصوص کشاورزان اصفهانی اشاره کرد و 
گفت:کمی به ســال های قبل برگردیم در دولت های گذشته وقتی که 
قرار بود آب حوزه زاینده رود به یزد انتقال داده شود، عنوان شد که آب 
مورد نیاز توسط تونل سوم کوهرنگ تامین خواهد شد. موضوعی که با 

گذشت ۲0 سال هنوز محقق نشده است.
بدون شک توجه به حقابه کشاورزان اصفهانی که طی سال های اخیر با 
بی مهری دولتمردان روبه رو شده ضروری است؛ چرا که هر از چندگاهی 
با ایجاد مصوباتی سعی در ایجاد آرام نگه داشتن اوضاع دارند نمونه آن 
را شاید بتوان در مصوبات شــورای عالی آب استان اصفهان دانست که 
در سال های ۹۲ و ۹۳ به تصویب رسید و در زمان استاندار سابق میزان 
حقابه های کشاورزان اســتان اصفهان تنها روی کاغذ مشخص شد، اما 
اجرا نشد با این حال کشاورزان اصفهانی هنوز منتظر مانده اند تا توجهی 

از سوی مسئوالن ببینند.

طرح های آبی قرار است ناجی بی آبی کدام استان باشد؟

تاراج آب

مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی 
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

چتر حمايتي نظام مالياتي براي 
گسترش سرمايه گذاري ها

نظام مالیاتي کشــور مشــوق ها و تسهیالت 
مالیاتي گســترده اي براي هدایــت منابع به 
ســوي بخش هاي مختلف اقتصــادي درنظر 
گرفته اســت، در این میان صنعت گردشگري 
ایران از این قاعده مستثني نبوده و از تسهیالت 
 بســیار خوبي براي رونق و توســعه برخوردار

 شده است. 
درآمدهاي خدماتي هتل هــا و مراکز اقامتي 
گردشگري جدید اشخاص حقوقي غیردولتي 
در قانون مالیات هاي مستقیم که بعد از اجراي 
این قانون )۹5/1/1(، از طــرف مراجع قانوني 
ذي ربط پروانه بهره برداري یــا مجوز دریافت 
کنند، درآمــد آنها از تاریخ شــروع فعالیت به 
مدت 5 ســال و در مناطق کمتر توسعه یافته 
 به مدت 10 سال با نرخ صفر، مشمول مالیات

 مي شوند. 
دفاتر گردشــگري و زیارتي نیز از مشوق هاي 
مالیاتي برخوردارند بــه طوري که 100درصد 
درآمد ابزاری دفاتر گردشگري و زیارتي داراي 
مجوز از مراجــع قانوني ذي ربــط که از محل 
جذب گردشــگران خارجي یا اعــزام زائر به 
عربستان، عراق و ســوریه تحصیل شده باشد 

مشمول مالیات با نرخ صفر است. 
اعطاي امتیازهاي مالیاتي براي سرمایه گذاري 
در طرح هاي بهداشــتي از دیگر مشــوق هاي 
مالیاتي به شــمار مــي روند. بر اســاس مفاد 
مــاده 1۳۲ قانــون مالیات هــاي مســتقیم، 
درآمدهــاي خدماتي بیمارســتان ها از تاریخ 
شروع بهره برداري به مدت 5 سال و در مناطق 
کمتر توســعه یافته به مدت 10 ســال با نرخ 
صفر مالیاتي محاسبه مي شــود. عالوه بر این، 
در قانــون مالیات بر ارزش افــزوده هم ارتقاي 
نظام ســالمت در نظر گرفته شــده است، به 
طوري که یــک درصــد از درآمدهاي حاصل 
از مالیات بــر ارزش افزوده به عنــوان مالیات 
 سالمت در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار 

مي گیرد.

بازار

دستگاه اسکوتر برقی

فوالدگر تاکید کرد:
 اجرای صحيح اصل 44 

راه حل تحقق اقتصاد مقاومتی
نماینده مــردم اصفهان در مجلــس در خصوص 
مشکالت صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: 
مسائل بازنشستگان امروز از بزرگ ترین چالش های 
کشور است و باید برای مدیریت و سرمایه گذاری آن، 
که مشکالتی به دنبال دارد، فکری کرد.حمیدرضا 
فوالدگر با ابراز اینکــه از بدنه دولت انتظار نمی رود 
که بتواند اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، گفت: امروز 
بیکاری و مشکل اشتغال از بزرگ ترین مسائل کشور 
است که باید راه چاره ای برای آن اندیشید. اجرای 
صحیح اصل 44 که از تاکیدات رهبر معظم انقالب 
اســت به تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 

کمک می کند.

یک فعال کارگری تاکید کرد:
ويالسازی؛ عامل تخريب 

طبيعت غرب اصفهان 
یک عضو هیئت مدیره کانــون انجمن های صنفی 
کارگران اســتان اصفهان با بیان اینکه ویالسازی 
هرگز موجب جذب توریســت نمی شــود،گفت: 
طبیعت و زیبایی کوهســتان های غرب اســتان با 
ایجاد ویال و راهســازی های غیر اصولــی در حال 
تخریب قرار گرفته اســت. سید حسین طباطبایی 
اظهار کرد:شهرستان های غرب استان اصفهان به 
دلیل برخورداری از آب و هوای ســرد کوهستانی و 
مراتع سرســبز در تمام فصول سال می تواند نقش 
مهمی به سود اقتصاد گردشــگری این استان ایفا 
کند. وی تاکیدکرد: محیــط طبیعی و به دنبال آن 
صنعت اکوتوریسم در این مناطق مانند شهرستان 
چادگان به دلیل ویالسازی در ارتفات در حال تهدید 
است، زیرا شکل طبیعی کوهستان ها با ایجاد ویال 
و راهســازی های غیر اصولی در حال تخریب قرار 

گرفته است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
بودجه سال آينده، تورم زاست

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به کلیاتی از بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: بودجه 
سال ۹۷ بودجه ای اســت که منجر به تورم شدید 
خواهد شد و شاید به دوران قبل که عنوان می کنند 
تورم 45 درصد بوده است، برگردیم.  حجت االسالم 
سید ناصر موسوی الرگانی افزود: در همان زمانی که 
تورم 45 درصد بود، زندگی و رفاه مردم بهتر از وضع 
امروز بود که عنوان می کنند تورم 8 درصد است. وی 
ابراز کرد: با بودجه ای که بسته خواهد شد مشکالت 
مردم بیشتر از امروز می شــود؛ چرا که برای مثال 
طبق تجربه؛ افزایش قیمت بنزین بر سایر کاالها نیز 
تاثیر گذار است و موجب باال رفتن قیمت سایر کاالها 

نیز خواهد شد .

محکوميت بيش از پنج ميليارد 
ريالی قاچاقچی گردو

قاچاقچی گردو در اصفهان به بیش از پنج میلیارد 
ریال جریمه نقدی محکوم شــد.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده کشف 6۲۳ 
کیسه گردوی خارجی به ارزش  حدود دو میلیارد 
ریال از یک دستگاه کامیون کشنده به شعبه ویژه 
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال وارزش  این اداره کل 
ارسال شد.  غالمرضا صالحی افزود: پس از رسیدگی 
این شــعبه، متهم پرونده عالوه بر جمع آوری کاال 
به پرداخت بیــش از یک میلیــارد و ۹۹1 میلیون 
ریال بابت قاچاق کاال و سه میلیارد و ۲00 میلیون 
ریال جریمه نقدی معادل ارزش خودروی کامیون 
محموله قاچــاق درمجموع پنج میلیــارد و 1۹1 

میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: حذف 
یارانه و افزایش قیمت سوخت به معنای فشار مضاعف 

به مردم بوده و موضوعی غیرقابل قبول است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس این 
الیحه که دولت ارائه کرده ، یارانه بخش قابل توجهی 
از مردم حذف می شود و قیمت حامل های انرژی هم 
افزایش می یابد. وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده 
مردم مخالف این مسئله هستیم، تاکید کرد: حذف 
یارانه و افزایش قیمت سوخت به معنای فشار مضاعف 
و بی جهت به مردم است و این موضوع غیر قابل قبول 
است. نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار 
در مجلس افزود: اگر دولت بــه دنبال واقعی کردن 
قیمت هاست؛ هیچ مانعی وجود ندارد، اما براساس 
قانون هدفمندی یارانه هــا حداقل 50 درصد منابع 
حاصل از افزایش قیمت ها باید به حساب مردم واریز 
شود.حسینعلی حاجی دلیگانی از تفویض اختیار و 
واگذاری اعتبارات بودجه جاری برخی دســتگاه ها 
از جمله آموزش و پرورش و بنیاد شهید به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها هم انتقاد کرد و 
گفت: اگر این تفویض اختیار عملی شود، بخش های 
دیگری از بودجه استان ها تحت تاثیر قرار می گیرد 
و نتایج منفی برجای خواهد گذاشت.نماینده مردم 
شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس به کاهش 
بودجه عمرانی هم اشــاره کرد و گفت: 15 درصد از 
بودجه عمرانی کشور کاهش یافته و این مسئله در 

اصفهان هم اتفاق افتاده است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس مطرح کرد: 

مخالفت مجلس با افزايش قيمت حامل های انرژی 
معاون مخابرات ایران درباره تعرفه های جدید مخابرات 
برای اینترنت ثابت گفت: فروش جدید شرکت مخابرات 
براساس تعرفه های جدید بوده و فروش بسته قدیمی 
ممنوع اســت؛ البته هرکس قرارداد قبلی را داشــته 
باشد، تا زمان سررسید قرارداد پابرجاست، اما حداکثر 
قراردادها یک ساله است و اگر زمان قرارداد تمام شود، 
باید بســته جدید خریداری کند.ســمیع ا... صادقی  
معاون تجاری شــرکت مخابرات ایران بــا بیان اینکه 
تغییر ساختار تعرفه ها حرکتی رو به جلو است، اظهار 
کرد: همه جا تعرفه های موبایل حجمی و تعرفه های 
ثابت سرعتی هستند و این موضوعی است که در دنیا 
تجربه شده است. باید منتظر ماند تا مسائل مربوط به 
سرعت و کیفیت حل شود. ما هم سعی مان این است 
که با سامانه های مکانیزمی که ایجاد کردیم به تغییر 
ساختاری که یک قدم رو به جلو است کمک کنیم.وی 
درباره تالش برای تولید محتوای داخلی نیز اظهار کرد: 
باید در تولید داخل کاری کنیم که حجم قابل توجهی 
از محتوایمان داخلی باشد و یا سایت های خارجی در 
کشور خودمان میزبانی شــوند تا تمامی ترافیک را به 

خارج کشور نبریم. این اقدام خوبی است و امیدواریم 
در آینده جا بیفتد و ســرعت، کیفیت و تولید ترافیک 
داخلی هم به آن اضافه شود و به سمت یک استاندارد 
که سایر کشورها هم دارند، جلو برویم.معاون تجاری 
شــرکت مخابرات ایران درباره بســته های ترکیبی 
مخابرات نیز توضیح داد: بسته های ترکیبی بدین نحو 
است که مردم تعدادی فیلم را یک جا خریداری کنند و 

ترافیکش ارزان یا رایگان باشد.

معاون مخابرات ایران:

فروش بسته های قديمی اينترنت مخابرات ممنوع شد

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان  با بیان اینکه در دنیای امروز استفاده از فضای مجازی 
برای رونق هر گونه کسب و کاری الزامی است،گفت: صنف صنایع دستی اصفهان در زمینه تجارت الکترونیک 
رشد خوبی داشته است. روح ا... چلونگر اظهارکرد: رشد اقتصادی استان اصفهان در شرایط فعلی نیازمند حمایت 
جدی از اصناف تولیدی و همچنین توسعه در راستای صنعت گردشگری است. وی با بیان اینکه باید سرمایه گذاری 
گسترده و فعالیت های زیادی بر مبنای دانش روز در این حرفه ها انجام  گیرد، تاکید کرد: در دنیای امروز استفاده 

از فضای مجازی برای رونق هر گونه کسب و کاری الزامی است.

رونق اقتصادی در فضای 
مجازی به دست می آيد

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق 
اصناف مرکز استان اصفهان:  

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،361،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

130،131
تومان

      قیمت سکه و طال

اسکوتر برقی اسمارت 
B595 باالنس مدل

 1,699,000
تومان

اسکوتر برقی اف 
D1R اسپید مدل

 910,000
تومان

اسکوتر برقی اف 
D2R اسپید مدل

 1,040,000
تومان

 آب مارک دار ۳۵ هزار تومانی
 در يکی از مجتمع های 

رفاهی!

عکس روز

مخابراتپارلمان

 مشــکالت صادرات به قطر در بخش هــای حمل و نقل،
 بسته بندی، امور بانکی و بازاریایی همچنان وجود دارد.

رییس کمیتــه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان نداشــتن 
راهبرد دقیق را یکی از مشکالت صادرات به قطر دانست 
و گفت: همین مسئله باعث شد تا فعاالن اقتصادی ترکیه 

دروازه های بازار قطر را فتح کنند.
حمیدرضا مومنی کافی نبودن زیرساخت های ســخت افزاری و نرم افزاری را یکی از مشکالت معرفی کرد 
و افزود: مشکالت صادرات به قطر در بخش های حمل و نقل، بســته بندی، نقل و انتقاالت بانکی و بازاریایی 

همچنان وجود دارد.
وی با بیان اینکه هنوز فرصت برای حضور در بازار قطر وجود دارد، گفت: در بخش های کشــاورزی، صنعت 

ساختمان و خدمات فنی و مهندسی ظرفیت های زیادی برای فعاالن اقتصادی اصفهان فراهم است.

رییس کمیته صادرات اتاق بازرگانی:

فرصت برای حضور در 
بازار قطر وجود دارد

تولید، تکثیر و پرورش ماهی قزل آال به ساالنه بیش از 55میلیون 
قطعه بچه ماهی در استان اصفهان رسید.

مدیر امور شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه بزرگ ترین مجتمع تکثیر و تولید بچه ماهی 
قزل آال در فریدونشهر با ۷5میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده 
اســت، افزود: با ســرمایه گذاری بیش از 400میلیارد ریالی در 
فریدونشهر و واحد های کوچک در دیگر شهر های استان بیش از 

55میلیون میلیون قطعه بچه ماهی تولید می شود.
مجتبی فوقی افــزود: در حالی که تا دو ســال پیــش برخی از 
پرورش دهندگان ماهی قزل آال در اســتان بچه ماهی مورد نیاز 
خود را از استان های همجوار تامین می کردند، با راه اندازی این 
 واحد های تولیدی عالوه بر تامین بچه ماهی مورد نیاز اســتان،
  40میلیــون قطعه مازاد هم به اســتان هایی، چون خراســان،
 یــزد و کهگیلویه و بویراحمــد و چهارمحــال و بختیاری صادر 

می شود. 
مدیر امور شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه نیاز استان 15میلیون قطعه بچه ماهی در 
سال است، ادامه داد: میزان تولید انواع ماهیان خوراکی به ساالنه 

حدود 6هزار و 500تن می رسد. 
الزم به ذکر اســت که بیش از ۲هزار و 500نفر در صنعت تکثیر، 

تولید و پرورش ماهی استان مشغول به کار هستند.

مدیر امور شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خودکفايی اصفهان در تامين بچه ماهی قزل آال

مدیرعامل اتحادیه واحدهای مرغ تخم گذار و مادر استان 
اصفهان با تاکیــد بر اینکه برای جلوگیــری از افزایش 
قیمت، ناچار به واردات هســتیم، گفت: اگر آنفلوآنزای 
پرندگان متوقف شــود با از بین رفتن 10 درصد تولید، 
با کمبود مواجه هستیم و در صورت تداوم این بیماری، 

کشور با بحران تخم مرغ روبه رو و شرایط بدتر خواهد شد. سیدشهاب الدین افضل با اشاره به روند صعودی 
نرخ تخم مرغ و دالیل آن در کشــور، اظهار کرد: در حالی که صادرات تخم مرغ ممنوع است،اما به دلیل 

افزایش تقاضا و کاهش تولید، شاهد گرانی این محصول هستیم.
وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون در مزارع صنعتی تولید مرغ تخم گذار استان اصفهان، آنفلوآنزای مرغی 
گزارش نشده اما در کشــور ظرفیت قابل توجهی از بین رفته است. برآورد دائمی تولید مرغ تخم گذار در 

کشور نزدیک به ۷0 میلیون تن است که حدود 15 درصد تولید معدوم شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان:

بحران تخم مرغ در 
راه است

فاطمه کاویانی
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نرده های سوخته زیر پل 
خواجو تعویض می شود

مدیر روابــط عمومی میــراث فرهنگی 
اصفهــان اظهارداشــت: چــوب های 
سوخته شــده نــرده هــای زیــر پــل 
خواجو، با همکاری ســازمان نوســازی 
 و بهسازی شــهرداری اصفهان تعویض 

می شود.
شهرام امیری اظهارکرد: در روزهای اخیر 
ازطریق گزارشــات برخی دوستداران 
میراث فرهنگی و شــهروندان محترم، 
در جریان بروز آتش ســوزی مختصری 
در طبقه زیریــن پل تاریخــی خواجو 
قرار گرفتیم؛ بنابراین ماموران حفاظت 
میراث فرهنگی در کمتر از 10دقیقه در 
محل حاضر شــدند و توانستند با کمک 
آتش نشــانی اصفهان، آتش را در زمان 

کوتاهی مهار و خاموش کنند.
وی به خشکی زاینده رود و توقف جریان 

آب در زیر پل های تاریخی اصفهان اشاره 
کرد و افــزود: متاســفانه برخی کارتن 
خواب ها با اســتقرار در دهانه های پل 
تاریخی خواجو، به روشــن کردن آتش 
اقدام کرده بودند که آتش به بخشــی از 
یکی از معابر چوبی پل ســرایت کرد و 
باعث آتش ســوزی در دهانه های این 

پل شد. 
امیری افزود: طی هماهنگی های انجام 
شــده با ســازمان نوســازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان، این ســازمان به 
تعویض چوب های آسیب دیده نرده های 

یاد شده اقدام خواهد کرد.

به صحنه بردن داستان شرلوک هـولمز، رویای کودکی ام بود

پیشنهاد سردبیر:

 ستاره هالیوود 
در کنار دوست ایرانی اش

حضور جیمز فرانکو بازیگر مطرح هالیوودی با دوست 
ایرانی اش ایزابل پاکزاد در خیابون های نیویورک.

ماشاءا... تو هر کشــوری یه نماینده پیش سلبریتی ها 
داریم!

مراسم نهایی جایزه  احمد 
محمود برگزار می شود

مراســم نهایی جایزه احمــد محمود، 
دوشــنبه چهارم دی، همزمان با سالروز 
تولد این نویســنده، در خانه  هنرمندان 

ایران برگزار می شود.
کامــران محمــدی، دبیــر جایــزه  
احمدمحمود در این باره گفت: در مراسم 
اختتامیه، طبــق روال معمول جایزه ها، 
برگزیدگان دو بخش مجموعه داســتان 
و رمان معرفی می شــوند و جایزه  خود 
را از دست بزرگان ادبیات و هنر دریافت 

می کنند.
محمدی افزود: این جایزه، شامل جایزه  
نقدی، لــوح و تندیس ویــژه ای خواهد 
بود که بــرای همین منظــور طراحی 
کرده و ســاخته ایم و قرار اســت برای 
 نخستین بار در مراســم نهایی رونمایی 

شود.
به گفته محمــدی، اجرای موســیقی 
و ســخنرانی لیلی گلســتان و خانواده 
احمدمحمود، از دیگــر بخش های این 

مراسم است.

استاندار اصفهان تاکیدکرد:
مصالی اصفهان به مجموعه بزرگ گردشگری مذهبی تبدیل شود

استاندار اصفهان گفت: مصالی بزرگ امام خمینی )ره(اصفهان به دلیل مجاورت با تخت پوالد می  تواند به یک مجموعه 
بزرگ گردشگری مذهبی، تبدیل و به عنوان یکی از جاذبه های این شهر تاریخی مطرح شود. محسن مهرعلیزاده، بر 
استفاده بیشتر از معماری ایرانی اسالمی در عملیات تکمیلی این طرح تاکید و پیشنهاد کرد که فضای سبز اطراف این 

مجموعه برای زیباکردن این مکان فرهنگی گسترش یابد.
وی مصالی بزرگ امام خمینــی)ره( اصفهان را طرحــی بلندپروازانه و خوب ارزیابی کــرد و گفت: نگاه 
بلندپروازانه در توسعه و پیشرفت نقشی اساسی ایفا می  کند و تا تکمیل نهایی این مصال راه زیادی باقی مانده 
است. استاندار اصفهان یادآورشد: مصالی بزرگ اصفهان نمادی از تلفیق هنر و معماری با فناوری های نوین 

مهرعلیزاده در ادامه تاکید کرد که محصوالت و مصالح جدیدی که و پیشرفته است. 
تکمیل این طرح مورد اســتفاده قرار می گیرد، باید بیشــتر در ساخت و 

سی  ر شود تا برای استفاده در یک مجموعه مذهبی تاریخی، با بر
معماری ایرانی اسالمی از مقاومت الزم برخوردار باشد.

همزمان با چاپ دوم رمان روث ور؛
 »زنی در کابین ۱۰« 

به ایران رسید
همزمان با چاپ 
دوم رمان »در 
یــک جنــگل 
تاریک تاریک«، 
ترجمه دومین 
رمــان روث ور 
نیز منتشر شــد. این رمان که »زنی در 
کابین 10« نام دارد، توســط نشر نون و 
با ترجمه زهرا هدایتی راهی بازار کتاب 

شده است.
روث ور در حال حاضر یکی از نویسندگان 
مطرح انگلستان اســت که اولین کتاب 
وی با عنــوان »در یک جنــگل تاریک 
تاریک« در ســال ۲01۵ منتشــر شد. 
»زنــی در کابیــن 10« در ۳۶۷ صفحه 
با تیراژ 1000 نسخه توســط نشر نون 

منتشر شده است.

معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان از آغاز طرح مرمت سردر 
بخش جنوب غربی مسجد سید اصفهان خبر داد و گفت: چند روز 

قبل یکی از درهای این مسجد دچار آتش سوزی شد.
ناصر طاهری افزود: پس از بررســی این موضوع، کارشناسان اداره 
کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان به این نتیجه رســیدند که 
 بخش هایی از مســجد ســید اصفهان به مرمت های اساسی نیاز

 دارد.
وی یادآور شد: باتوجه به اینکه این مسجد تاریخی به مرحله ثبت 
ملی رسیده است، عملیات مرمت کاشی های آن )با عنایت به اینکه 
این مسجد دارای کاشی کاری نفیسی متعلق به دوران قاجار است( 
از حدود یک ماه قبل به ویژه در بخش ســردر جنوب غربی مسجد 
آغاز شد و مرمتگران اداره میراث فرهنگی با تجهیز کارگاه در محل، 

فعالیت های مرمتی خود را آغاز کردند.
طاهری در رابطه با آگاهی میراث فرهنگی استان از آتش سوزی در 

بخش جنوب غربی مسجد سید اصفهان گفت: این مسجد تاریخی 
در یکی از بافت هــای متراکم و قدیمی شــهر اصفهان قرار گرفته 
و در بخش های جنوب، شــرق و غرب مســجد، محالت قدیمی و 

کوچه های تنگ و باریک واقع است.
وی افزود: بســیاری از کارتن خواب ها، شــب ها در این کوچه ها 
ازجمله سر درهای قدیمی این مسجد بیتوته کرده و به روشن کردن 
آتش اقدام می کنند که آتش گرفتن در ضلع غربی مســجد سید 

اصفهان نیز به همین دلیل بوده است.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه مسجد سید 
اصفهان موقوفه است و توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و 
به صورت هیئت امنایی اداره می شود، یادآور شد: اداره کل میراث 
فرهنگی با مشورت اداره کل اوقاف و امور خیریه و هیئت های امنای 
این مســجد، تصمیم دارد پس از اتمام عملیات مرمت کاشی های 
سردر جنوب غربی، نســبت به انتقال این در چوبی )که در همین 

بخش واقع شــده( به کارگاه مرمت 
چوب اقدام کند.

معــاون میــراث فرهنگی اســتان 
اصفهان افزود: با توجه به ســطحی 
بودن خسارات ناشی از آتش سوزی 
بر بدنه در و نیاز متولیان مسجد به 
کنترل ورود و خروج رهگذران از 
محالت جنوب غربی و همچنین 
عــدم اتمــام عملیــات مرمت 

کاشی های ســر در مســجد، عملیات مرمت در چوبی این مسجد 
 به پس از برچیده شدن کارگاه مرمت کاشــی کاری موکول شده 

است.
وی تصریح کــرد: باوجود اینکــه حفاظت فیزیکی این مســجد 
به ویژه در بخش هــای محالت پیرامون آن، به طور مســتقیم در 

حوزه مســئولیت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیست، 
در تالشــیم تا با همکاری نیــروی انتظامی، حفاظــت فیزیکی از 
 بناهای تاریخی شــهر اصفهان را به ویژه در فصول ســرد افزایش

دهیم.

معاون میراث فرهنگی اصفهان خبرداد:
آغاز مرمت سر در بخش جنوب غربی مسجد سید

صالحی در برنامه »من و شما«:

من گاهی رضا را تیغ می زنم!

مجید صالحی در برنامه »من و شما« که به تهیه کنندگی 

هادی قندی و با اجرای آرش ظلی پور روی آنتن می رود، 

درخصوص رابطه اش با رضا عطاران با خنده گفت: من 

گاهی رضا را تیغ می زنم! رضا خیلی وقت ها که ما گیر 

می افتیم، به دادمان می رسد و به ما پول قرض می دهد.

این بازیگر در پایان، در پاســخ به ســوال ظلی پور، به 

ساخت احتمالی »خوش رکاب ۳«  اشاره کرد و گفت: 

سال گذشته صحبت 

ساخت فصل سوم 

این سریال بود، باید 

ببینیــم چطور پیش 
می رود.

به نظر من نه تنهــا اصفهانی ها، بلکه ایرانی هــا به نمایش کمدی 
عالقه دارند.

وی دلیل این عالقه را وجود مشکالت مردم عنوان کرد و افزود: مردم 
ترجیح می دهند در ســاعاتی که به دیدن تئاتر می روند لحظات 

شادی را سپری و مشکالت خود را فراموش کنند.
بازیگر تئاتر در پاسخ به سوال خبرنگار زاینده رود با این مضمون که 
»با توجه به اینکه سریال جدید شرالک نیز تهیه شده است، آیا از این 
سریال اقتباس کردید یا نسخه قدیمی آن، گفت: نمایشی که ما کار 
کردیم، ارتباطی به سریال مدرن شرالک، شبکه B.B.C ندارد؛ چرا 
که سریال جدید در شرایط مدرن شهر لندن سال۲010 اتفاق می 
افتد ولی نمایش ما کامال کالســیک بوده و متناسب با فضای اواخر 

قرن 1۹ و آغاز قرن ۲0، دوران ویکتوریایی لندن است.
ســیفی افزود: حرف در مورد حمایت مسئولین همیشه گفته شده 

است اما این حرف ها، هیچ نتیجه ای نداشت.
وی با اشــاره به اینکه این نمایش، دومین تجربــه کارگردانی بنده 

است، دغدغه اصلی خود را بازیگری عنوان کرد.
بازیگر و کارگردان تئاتر گفت: شــاید نمایش شرلوک هولمز که در 
اصفهان برای اولین بار در ایــران روی صحنه رفت، هیچ وقت روی 
صحنه نرود و کســی به آن عالقه ای نداشته باشــد، اما مشکالت و 
نامهربانی ها و موانع بسیار، باعث دلسردی ما می شود؛ تا حدی که 

هنرمند، تصمیم می گیرد از تئاتر کناره گیری کند.
ســیفی افزود: بجز حمایت محدود فرهنگســرای کوثر، هیچ گونه 
حمایت مالی و  معنوی از نمایش شرلوک هولمز صورت نگرفت؛ به 
حدی که به دلیل نداشتن محلی برای نمایش، از پارک تا حیاط یک 

کافه، زیرزمین و فضای باز استفاده می کردیم.
وی با اشاره به اینکه این نمایش در هنرســتان هنرهای زیبا روی 
صحنه می رود، از  داشتن مشکالت نور و صدای این سالن خبرداد 

و ابراز امیدواری کرد که این مشکالت نیز به زودی برطرف شود.
کارگردان تئاتر در پایان خاطرنشــان کرد: حمایت شــهرداری از 
نمایش ها، منوط به تاییــد موضوع نمایش و اجرا در هنرســرای 
خورشــید اســت، در حالی که از نمایش های خصوصی حمایت 
نمی کند؛ ولی ما شــرلوک هولمز را با کمترین شرایط و ایستادگی 

دیوانه وار به صحنه بردیم.

نمایش »آخرین ماجرای شــرلوک هولمز«، اقتباسی از ماجراهای  
شرلوک هولمز است که توسط استیون دتیز در سال ۲00۷ نوشته 
و موفق به کسب جایزه ادگار آلن پو در قسمت بهترین نمایشنامه 
معمایی و جنایی شد. سر آرتور کانن دویل، نویسنده داستان های 

کوتاه و خالق شخصیت شرلوک هولمز است.
بازیگر و کارگردان تئاتر با بیان اینکه این نمایش، داســتان آخرین 
ماجرای شــرلوک هولمز را بیان می کند که بیشــتر خوانندگان، 
تماشاچیان و بینندگان با آن آشــنایی دارند اظهارداشت: درواقع 
آخرین ماجرای شرلوک هولمز، تقابلی بین هولمز و پروفسور جیمز 

موریارتی است که دشمن اصلی او به شمار می رود.
بهزاد سیفی تصریح کرد: راوی داستان نیز دکتر واتسون، دوست و 

همکار صمیمی شرلوک هولمز است.
وی با بیان اینکه شرایط و امکانات اصفهان بسیار پایین بود، اذعان 

داشت: این نمایش با بضاعت موجود روی صحنه رفت.
بازیگر و کارگردان تئاتر در پاسخ به این ســوال که چرا با توجه به 
اینکه نمایش قبلی شــما کمدی بود این بار به ســراغ ژانر جنایی 
رازآلود رفتید، از عالقه خود به کمدی های انتقادی و سبک خارجی 
و ژانر جنایی_ پلیســی خبر داد و گفــت: کار قبلی من نیز کمدی 
بود که در سال 1۳۹۳، در ســالن مجموعه فرشچیان روی صحنه 

رفته است.
به گفته سیفی، تئاترهای شــهر بیش از حد به سمت کمدی رفته 
اســت و در کنار این ژانر باید به همه ســبک هــا از جمله مکتب 
کمدی اصفهان، کمدی خارجی، داســتان های پلیسی_ جنایی و 
اجتماعی توجه داشت؛ چرا که هر ژانر مخاطب خاص خود را دارد 
 و چه خوب می شــد که برای ارتقای تئاتر شــهر به یکدیگر کمک

 می کردیم.
این کارگردان تئاتر در مورد دلیل انتخاب داســتان شرلوک هولمز 
گفت: هولمز، یکی از شخصیت های مورد عالقه من از کودکی و به 

روی صحنه بردن داستان او دغدغه شخصی و سلیقه ای من بود.
سیفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شــما موافق این موضوع 
هســتید که اصفهانی ها نمایش کمدی را دوست دارند، گفت که 

بازیگر و کارگردان تئاتر:

به صحنه بردن داستان شــرلوک هـــولمز، رویای کودکی ام بود

بهزاد سیفی، متولد1۳۶8 و دانش آموخته رشته مهندسی متالورژی در مقطع کارشناسی و 
مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه نجف آباد است.

از تجربه های او در بخش کارگردانی می توان به»کمدی ارتفاعــات: تراژدی مونگولفیه« 
اصفهان، مجتمع اســتاد فرشــچیان در ســال 1۳۹۳ و 
نمایشنامه خوانی»کوری« اصفهان، آموزشگاه آزاد هنرهای 

نمایشی آدمک در سال 1۳۹۵ اشاره کرد.
همچنین سیفی ایفاگر نقش های مختلف در نمایش هایی 
از جمله  »خداحافظ آقای کارگردان« )1۳88(، »اعترافات 
یک ســارق مادرزاد«)1۳۹0(، »بودن یــا نبودن )بخش 
شماره شــش(« )1۳۹1(، »کمدی ارتفاعات« )1۳۹۲(، 

»سه شب با مادوکس« )1۳۹۵( و... بود.

اعظم حاجی رضازاده
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ساالنه ۱۲ میلیون تن پالستیک در اقیانوس ها رها می شود
پیشنهاد سردبیر:

گجت نیوز: بهترین دوربین های سال 2017 متعلق به کدام شرکت ها هستند؟ در ادامه، نگاهی اجمالی به برخی از برترین دوربین های عکاسی که امسال معرفی شدند، 
خواهیم داشت. این روزها دوربین گوشی های هوشمند به قدری پیشرفته شــده اند که تولیدکنندگان دوربین های عکاسی و دیجیتال مجبورند محصوالت خود را با 

قابلیت های منحصر به فرد توسعه دهند. همین موضوع باعث شد تا در سال 2017 شاهد رونمایی از محصوالتی فوق العاده قدرتمند و کاربردی توسط شرکت های مختلف 
باشیم، اما کدام یک از این دوربین ها ارزش باالتری دارند؟

بهترین دوربین های سال 2017؛

منحصر بفردهای قدرتمند

ســونی A9، یک دوربین فول فریم قدرتمند و اولین دوربین بدون آینه است که از نظر عملکرد می تواند یک ســر و گردن باالتر از بسیاری از 
دوربین های رده باالی DSLR قرار گیرد. فوکوس خودکار 693 نقطه ای با دقتی بسیار باال، ثبت مداوم عکس ها با نرخ 20 فریم بر ثانیه، منظره یاب 

الکترونیکی با وضوح فوق العاده زیاد که هنگام ثبت تصاویر چشمک نمی زند و یکی از بهترین سنسورهای موجود در کنار عملکرد بی نظیر در نور 
پایین، تنها بخشی از قابلیت های A9 هستند. سونی A9 با قیمت 4 هزار و 999 دالر به فروش می رسد.

Sony Alpha a9  

دوربین جدید پاناسونیک با توانایی فیلم برداری 4K با نرخ 60 فریم بر ثانیه، ثبت محتوای فول اچ دی با نرخ 180 فریم بر ثانیه، ضبط تصاویر 
با عمق رنگ 10 بیت و نمونه برداری رنگی 4:2:2 در وضوح 4K و نرخ 24 فریم بر ثانیه در کنار تثبیت کننده پنج جهته دوگانه و قیمت پایین تر، 

حاال جایگزین مناسبی برای بسیاری از دوربین های DSLR خواهد بود. GH5 تا زمان عرضه دوربین GH5s، تمام نیازهای کاربران حرفه ای را 
تا چندین سال برآورده می کند. عالقه مندان می توانند این محصول قدرتمند را با قیمت 2 هزار دالر خریداری کنند.

Panasonic Lumix GH5 

دوربین های گوپرو، همه چیز را تغییر دادند. محصولی کوچک با اندازه مشابه »اکشن کمرا«ی شرکت گوپرو که برای افراد حرفه ای و تولید 
محتوا در فیلم ها طراحی شده است. شیشه زایس، سنسور 15/3 مگاپیکسلی Exmor و سیستم پردازش تصویر Bionz X سونی، توانایی های 

منحصر به فرد در عکاســی را به ارمغان می آورند. همچنین RX0 عالوه بر مقاومت برابر شــوک، ضربه و آب تا عمق 10 متر، ویدئوهای صحنه 
آهسته با نرخ هزار فریم بر ثانیه را ضبط می کند. در حقیقت محصول 700 دالری سونی، دوربین های اکشن را به سطحی کامال جدید می برد.

Sony RX0 

با استفاده از فناوری سنسور عالی ســونی، نیکون موفق به تولید یک دوربین فول فریم بسیار حرفه ای شده است. ترکیب سنسور قدرتمند 
45/7مگاپیکسلی با فوکوس خودکار 153 نقطه ای سبب شده تا D850، رقبای خود از برند کانن را در نور کم و ISO باال مغلوب کند. این دوربین 

توانایی ثبت ویدئوهای 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه یا فرمت RAW با نرخ حداکثر 7 فریم بر ثانیه را داشته و اگر 45/7مگاپیکسل بیش از نیاز شماست، 
می توان تصاویر RAW را در سه مدل مختلف برای جلوگیری از پر شدن فضای داخلی ثبت کرد.

Nikon D850 

فوجی فیلم با معرفی GFX 50S به عنوان یکی از بهترین دوربین های سال 2017 ، قیمت را به روشی دیگر کاهش داد. این محصول جدید به یک 
حسگر 51/4 مگاپیکسلی CMOS با قیمت 6 هزار و 500 دالر تجهیز شده که در مقایسه با نیکون D5 یا کانن 1DX MkII، ارزان تر است؛ همچنین 

باوجود بهره گیری از چنین سنسور بزرگی، با دستگاهی کوچک رو به رو هســتیم. در واقع با وزن تنها 825 گرم، GFX 50S را می توان با بسیاری از 
دوربین های فول فریم مقایسه کرد. نمایشگر لمسی کج و منظره یاب الکترونیکی جداشونده نیز این دوربین  را به محصولی همه کاره تبدیل می کنند.

Fujifilm GFX 50S 

DC-FZ80 از جمله محصوالتی است که با قیمت پایین 400 دالر، برای مصرف کنندگان طراحی شده است. کاربران به واسطه زوم اپتیکال 
60 مرحله ای و زوم دیجیتال 4 مرحله ای می توانند اجسام مختلف را از فاصله فوق العاده زیادی مشاهده و ثبت کنند. در حالت زوم حداکثری، 

تنها یک چهارم سطح ماه در کادر شما دیده خواهد شــد. تثبیت کننده تصویر این دوربین نیز عملکردی رضایت بخش در موقعیت های مختلف 
دارد. هرچند با یک سنسور کوچک، نباید در انتظار عملکردی حیرت آور باشید، اما فراموش نکنید ما با یکی از محصوالت پاناسونیک رو به رو هستیم.

Panasonic DC-FZ80 

X موفقیت »آنر« در فروش سری
آنر که زیرمجموعه هواوی محسوب می شود، امروز آماری از میزان فروش دستگاه های 

سری X خود را منتشر کرد. براســاس اعالم این کمپانی، تا به امروز نزدیک به 40 
میلیون گوشی هوشمند آنر از سری X در بازار جهانی به فروش رفته است، این 

دستگاه ها آنر 4X تا آنر 7X را شامل می شوند.
عالوه  بر آمار ذکر شده، این برند میزان فروش آخرین مدل از سری X خود 
 7X 7 را نیز اعالم کرد. بنا بر گفته آنر؛ نزدیک به 300 هزار آنرX یعنی آنر
در کمتر از 2 ساعت در چین به فروش رفتند؛ هم چنین در حدود 20 

هزار دستگاه نیز در یک ساعت در کشور هند به فروش رسیدند.
 7X این آمار در دیگر کشورها نیز جالب توجه است. برای مثال آنر

در کشور انگستان نســبت به آنر 6X فروشی دو برابری را تجربه 
کرده درحالی که در کشور روسیه این آمار سه برابر بوده و باعث 

شده که آنر تبدیل به یکی از 3 برند برتر در این کشور شود.

 A8 تاریخ عرضه دقیق موبایل های خانواده گلکسی
سامسونگ مشخص شد

چند روز پیش بود که سامسونگ از دو موبایل گلکسی A8 و A8 پالس به صورت رسمی 
رونمایی کرد و گفت که باید منتظر عرضه آنها طی »اوایل ماه ژانویه 2018« باشیم. 
این کمپانی حاال از تاریخ عرضه دقیق میان رده های جدیدش پرده برداشته و به 
نظر می رسد که مشتریان احتمالی الزم نیست زمان زیادی منتظر باقی بمانند. 
سامسونگ می گوید خانواده گلکسی A8 در روز ششم ژانویه )16 دی ماه( در 
کشور ویتنام عرضه می شود و مشتریان می توانند دو مدل A8 و A8 پالس 
را به ترتیب با قیمت 485 و 595 دالر خریداری کنند؛ البته این ارقام، در 
واقع قیمت محلی میان رده های سامسونگ در کشور ویتنام هستند 
و ممکن است قیمت گذاری در سایر کشورها اندکی متفاوت باشد.

به ازای هر 100 ایرانی چند 
مشترک تلفن همراه وجود دارد؟

گزارش اخیر اتحادیــه جهانی مخابرات 
درباره شــاخص جهانی توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، نشان می دهد 
ایران با چهار پله رشد مواجه شده 
 وبه رتبــه 81  جهانی رســیده 

است.
در بخشی ازاین گزارش، به 
میزان اشتراک تلفن همراه 
در کشور پرداخته و گفته 
شده است که به ازای 
جمعیت  نفر  هر100 
100مشترک  /07
همراه  تلفــن 

وجود دارد.

از 
یک فرد 

ل  نسا میا
هیــد  ا بخو

واضح ترین  تا 
خاطراتش را به 

یاد آورد. احتمالش 
خیلی زیاد اســت که 

بسیاری از این خاطرات 
مربــوط به ســنین 15 تا 

30 سالگی باشــد. بر اساس 
مطالعه ای که در ســال 2004 

انجام شــد، در این بــازه زمانی، 
شــش مورد از 10 رویداد مهم در 

زندگی یک فرد اتفاق می افتد: شروع 
مدرســه، رفتن به دانشــگاه، به دست 

آوردن اولین شغل، عشق، ازدواج و داشتن 
فرزند.

این پدیده توضیح می دهد که چرا ســال های 
ابتدایی زندگی ما خاطره انگیزتر از زندگی پس از 

30 سالگی به نظر می رسد.
»کلدیو هموند« در کتابش »تحریف زمان« می نویسد: 

»کلید این پدیده روانشناسی، تازگی است. دلیل این که 
ما دوران جوانی مان را به خوبی به یاد می آوریم، این است که 

آن دوره مخصوص اولین رویدادهاست؛ اولین رابطه جنسی، 
اولین شغل، اولین مسافرت بدون والدین، اولین تجربه زندگی به 
دور از خانه و نخستین تصمیم ها برای چگونگی گذراندن روزها«.

بر اساس گفته »چیپ و دن هیث« نویسندگان کتاب »قدرت لحظات، 
چرا برخی تجربه های خاص تاثیر شــگرفی بر جای می گذارند«، این 

سری رویدادهای جدید درک ما را از زمان بسط می دهد و وقتی تازگی به 
پایان می رسد، زندگی ما با شتاب بیشتری جلو می رود. اگرچه این واقعیت 

قدری غم انگیز به نظر می رســد که اکثر خاطره های خوب و شیرین مان در 
زمان گذشــته اتفاق افتاده اند، اما به گفته نویسندگان و محققان، قرار دادن آن 

احساس در بافت مهم است.
محققان می گویند: »دستیابی به تجربه دیگری از این پدیده در سال های بعدی زندگی 

هم ممکن است و می تواند خیلی راحت باشــد. طالق همسر، ترک شغل، نقل مکان به 
نیوزیلند و تبدیل شــدن به یک چوپان می تواند برای ما تازگی داشته باشد و در ذهن ما 

به روشنی باقی بماند«.

آیا با افزایش سن، زمان سرعت می گیرد؟

تجهیزات الکترونیک، مانیتوری 34 اینچی برای عکاسان یک شــرکت تولید کننده 
قابلیت خارق العاده ای برای نمایش درخشــندگی رنگ ها و برنامه نویسان ساخته که 

دارد.
ال   جی  قصد دارد شــرکت 

CES2018 مانیتور جدیدی برای ادیتورهای ویدئو، عکاســان و در نمایشگاه 
برنامه نویســان رونمایی کند. این مانیتور 34 اینچی اولتراواید دارای 5120 در 2160 پیکسل 
است؛ همچنین این نمایشگر ال ای دی دارای پوشش نانو است. نمایشگر HDR مذکور که مدل 
34WK95U نام گرفته، قابلیت خارق العاده ای برای نمایش رنگ ها دارد. الزم به ذکر است که  

تاکنون قیمت این مانیتور مشخص نشده است. ص 
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ساالنه 1۲ میلیون تن پالستیک در اقیانوس ها رها می شود
 بررسی های محققان دانشگاه پلیموث در آمریکا نشان می دهد حتی رها کردن یک کیسه پالستیکی عادی در دریا اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست دارد. بر همین 
اساس یک کیسه پالستیکی ساده پس از رها شدن در آب اقیانوس به تدریج به 1.75 میلیون قطعه بســیار کوچک پالستیکی تجزیه می شود و خسارات شدیدی را به 
جانوران و زیستگاه های دریایی وارد می کند. با توجه به انتشار ساالنه میلیون ها تن مواد پالستیکی در آب های کره زمین می توان حدس زد که تداوم این وضعیت چه 
تهدید خطرناکی برای زندگی انسان ها محسوب می شود.تحقیق دیگری که نتایج آن اخیرا در نشریه ساینس منتشر شده بود حاکی است ساالنه نزدیک به 12.7 میلیون 
تن انواع زباله های پالستیکی در اقیانوس ها رها می شوند و به علت تجزیه سریع آنها به ذرات ریز میکروپالستیکی ردگیری و جمع آوری آنها از آب کار بسیار دشواری است.
ذرات میکروپالستیکی کوچک تر از ناخن انگشت افراد هستند و دانشمندان هشدار داده اند که به زحمت قادر به شناسایی و جمع آوری یک درصد از این نوع زباله های 

خطرناک می باشند.

کشف جدید ناسا با کمک هوش 
مصنوعی اعالم شد

اعضای سازمان فضایی آمریکا با کمک هوش مصنوعی گوگل اطالعات ماموریت کپلر ناسا را 
تحلیل و هشتمین سیاره ای را کشف کردند که دورســتاره ای دوردست مدار می زند. این نخستین 

منظومه ناشناخته است که تعداد سیارات آن با منظومه شمسی برابر است.
سیاره تازه کشف شده، Kepler-۹۰i نام گرفته و دور ســتاره Kepler۹۰ مدار می زند. این ستاره گرم تر و 

بزرگ تر از خورشید است؛ همچنین 2500 سال نوری از زمین فاصله دارد.
Kepler-۹۰i کوچک ترین سیاره ای است که دور ستاره مدار می زند. دانشمندان تخمین می زنند سیاره صخره ای 

و دمای آن بیش از 420 درجه سانتیگراد باشد.
 پل هرتز، مدیر  بخش آستروفیزیک در مقر ناسا در واشنگتن دی سی 

می گوید: به این ترتیب می توان Kepler۹۰ را با منظومه شمسی 
مرتبط دانست زیرا تعداد سیارات هر دو برابر است.

این کشــف با کمک متخصصان هوش مصنوعی گوگل 
هنگام تحلیل اطالعات رصد خانه کپلر انجام شد.

کپلر تا به امروز 150 هزار ستاره را رصد و 4 هزار 
سیاره کشــف کرده که از بین آنها بیش از 

2300 مورد تایید شده اند.

 اینستاگرام گزینه جدیدی را اضافه کرده است و از این 
 Direct پس کاربران می توانند ویدئوی زنده را به طور

Message ارسال کنند. 
بنابراین فرد می توانــد ویدئوهای زنده خــود را برای 
تعدادی از دوستان انتخابی بفرســتد.  این قابلیت تنها 
زمانی فعال می شود که ویدئو ها زنده باشند. این ویدئو 

برای کاربران اندروید و iOS عرضه شده است.

 اینستاگرام ارسال ویدئوی زنده 
به طور مستقیم را فعال کرد
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رییس اداره بهزیستی مبارکه:
درصدد غربال بچه های اوتیسم 

هستیم
رییس اداره بهزیســتی مبارکه 

اظهارداشت: سازمان بهزیستی مبارکه
درصدد غربال بچه های اوتیسم است.

محســن محمودی  با اشــاره به اینکــه افرادی 
که مشــکوک به اوتیسم هســتند به بهزیستی 
شهرستان مراجعه کنند، اظهار کرد: با آزمون های 
تخصصی، اگر فردی بیماری اوتیســم داشــته 
باشد خدمات ویژه این بیماری به این افراد ارائه 

می شود.
وی ادامه داد: کالس آموزشــی پیشــگیری از 
معلولیت هــا برای تمامــی دانش آمــوزان پایه 
دهم مدارس ســطح شهرســتان، بــا همکاری 

آموزش وپرورش در حال برگزاری است.
رییس اداره بهزیســتی شهرستان مبارکه بابیان 
اینکه افرادی که درصدد ازدواج هســتند غربال 
می شــوند، اضافه کرد: زوج هایی که می خواهند 
ازدواج کنند غربال می شوند و اگر نیاز به مشاور 
داشته باشــند، بهزیستی شهرســتان مشاوره 

ژنتیک را به صورت رایگان انجام می دهد.
رییس اداره بهزیســتی مبارکه بابیان اینکه اگر 
خانواده وضع مالی مســاعدی نداشــته باشــد، 
بهزیستی هزینه درمان و جراحی را کامل پرداخت 
می کند، خاطرنشــان کرد: غربالگری شــنوایی 
در بیمارستان محمد رســول ا... )ع( مبارکه بین 

نوزادان شهرستان اجرا می شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
گزینه فرماندار خمینی شهر 

هنوز قطعی نشده است
فرمانداری خمینی شــهر از  خمینی شهر
اسفند سال گذشته تاکنون و 
در پی انتصاب فرماندار این شهرستان به سمت 
فرمانداری اصفهان، به صورت سرپرســتی اداره 
می شود. سید جواد ابطحی اظهارداشت: پنج الی 
شش شهرســتان در اســتان اصفهان وضعیتی 
مشــابه ما دارند و امید است فردی توانمند برای 
حل مشــکالت شهرستان انتخاب شــود. وی با 
اشاره به اینکه امیدواریم تا 2 هفته آینده وضعیت 
فرماندار شهرســتان تعیین تکلیف شود تصریح 
کرد: در آخرین تماسی که با دکتر سامانی معاون 
وزیرکشور داشتم، از قول استاندار اصفهان وعده 
دادند که با توجه به جایگاه شهرســتان خمینی 
شــهر، هرچه ســریع تــر و درآینــده نزدیک 
فرماندارشهرستان معرفی شــود. نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
امیدواریم استاندار اصفهان برای انتخاب فرماندار 
با نماینده مردم تعامل داشته باشد و بدون درنظر 
گرفتن گرایش سیاسی، فردی توانمند و شایسته 
را انتخاب کند. ابطحی تاکید کرد:گزینه فرماندار 
خمینی شهر هنوز قطعی نشده است ولی از بین 
چهار نفر، یک نفــر در آینده نزدیــک به عنوان 
فرماندار این شهر معرفی می شود. وی از اعالم نام 
گزینه های فرمانداری خمینی شــهر خودداری 
کرد. گفتنی اســت که احمدرضوانــی نایینی، 
فرماندار کنونی اصفهان، تا اســفند سال گذشته 
عهده دار سمت فرمانداری خمینی شهر بود و در 
این مدت مجتبی راعی، سرپرست فرمانداری این 

شهرستان بوده است.

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی 
سمیرم:

 صادرات سیب سمیرم به 
15هزار تن کاهش یافت

سمیرم کارشناس مســئول باغبانی و 
زراعت جهاد کشاورزی سمیرم، 
از تولید 220هزار تن ســیب درختــی در این 
شهرستان در سال جاری خبر داد. کیارش سامی 
گفت: از این میزان محصول، 190هزار تن سیب، 
از نوع ِرد و گلدن و 30هزار تن دیگر، گالب بهاره 
و پاییزه)سیب4( بوده است. به گفته وی، تولید 
محصول سیب گالب سال گذشته سمیرم به علت 
سرمازدگی 10هزارتن بود؛ اما امسال با 20هزار 
تن افزایش، بــه 30هزار تن رســید. وی درباره 
مشکالت و مسائل دیگر مرتبط با تولید و برداشت 
ســیب درختی در این شهرســتان، اظهار کرد: 
امسال سرمازدگی نداشتیم اما مشکل تلقیح، به 
علت شرایط ابرناکی و وزش بادهای شدید، به ویژه 
برای ارقام سیب رد)قرمز( ایجاد شد که کاهش 
تولید و افت کیفیت این نوع سیب را در پی داشت.
به گفته این کارشــناس، سال گذشــته شاهد 
صــادرات 45هــزار تنی ســیب درختــی این 
شهرستان بودیم؛ اما امســال این میزان حدود 

15هزار تن بود.

رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان 
خبرداد:

 اجرای طرح جنگل کاری 
در 15هکتار از مراتع 

رییــس اداره منابع طبیعی و  گلپایگان
آبخیــزداری گلپایگان اظهار 
کرد: طرح جنگل کاری با بــذر در 15 هکتار از 
عرصه های مراتع ییالقی قرغن این شهرستان 
با اعتباری بالغ بــر 120 میلیون ریال از محل 
اعتبارات اســتانی اجرا شــد.علیرضا حیدری  
افزود: این طرح در فصل پاییز سال جاری با بذر 
بادام اســکوپاریا و با روش حفــر گودی با بیل 

مکانیکی و با مشــارکت بهره برداران در مراتع 
ملی منطقه گشــیگنه قرغن از توابع گلپایگان 
اجــرا شــد. وی گفــت: توســعه و احیــای 
رویشــگاه های جنگلی، جلوگیری از فرسایش 
خاک، کنترل آب های سطحی، تعدیل آب و هوا 
و... از اهداف اجرای عملیــات جنگل کاری در 

مراتع گلپایگان است.

رییس آبفای اردستان:
حدود80روستا به وسیله تانکر 

آبرسانی می شوند
رییس آبفــای شهرســتان  اردستان
اردســتان با بیــان اینکه هم 
اکنون مرحله نخســت عملیات اجرایی طرح 
فاضالب شــهرک ولیعصــر )عــج( در حال 

اجراست، افزود: مرحله دوم نیز به 7 میلیارد و 
500 میلیون ریال نیاز دارد کــه باید از محل 
اعتبارات استانی و خودیاری 350 مشترک این 

شهرک تامین و اجرایی شود.
سید عباس شریعتمدارتصریح کرد: متقاضیان 
می توانند حق انشعاب را در 24 ماه به صورت 
اقســاط پرداخت کنند و تنها تا پایان ســال 
جاری فرصت اســتفاده از این طرح را خواهند 
داشت.شــریعتمدار افزود: بــرای تامین آب 
آشــامیدنی در شهرستان اردســتان 2 حلقه 
 چاه جدیــد در شــهرهای زواره و مهاباد حفر

 شده است.
وی با بیان اینکه 100 درصد جمعیت شهری 
این شهرســتان زیر پوشش شــبکه آبرسانی 
هســتند، ادامه داد: 20 روستای شهرستان به 
صورت مستقیم، به شبکه آبرسانی اصفهان به 
اردستان متصل است و حدود 80 روستا نیز به 

وسیله تانکر آبرسانی می شوند.

در مسابقات والیبال رقم خورد؛
نخستین برد رعد پدافند 
کاشان با انصراف رقیب

تیم قعرنشــین رعــد پدافند  کاشان
کاشــان، در هفتــه دوازدهم 
مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر 
مردان ایران ســال 1396 )جام شهید محسن 
حججی(، قرار بود روز جمعه میزبان ســارویه 
ساری باشد که به دلیل حضور نیافتن این تیم 
در میدان، سه امتیاز دیدار به رعد پدافند رسید.

تیم والیبال رعد پدافند کاشــان که دور رفت 
مسابقات را بدون برد پشــت سر گذاشته بود، 
در نخستین بازی دور برگشت همه امتیازهای 
دیدار را به نــام خود ثبت کرد امــا در جدول 
11 تیمی مسابقات لیگ، همچنان در جایگاه 
آخر قــرار دارد.بنابــر اعالم روابــط عمومی 
فدراسیون والیبال، ســازمان لیگ اعالم کرد 
که باشگاه ســارویه ساری با فرســتادن نامه 
ای رســمی، از حضور در دور برگشــت لیگ 
 برتر والیبال مردان ایران در ســال 96 انصراف 
داده اســت. ســایر دیدارهای هفته دوازدهم 
لیــگ برتــر والیبال بــا برگزاری ســه دیدار 
دیگر در شــهرهای تهــران، تبریــز و اردکان 
بین تیم های ســایپا و کاله، شــهرداری تبریز 
 و پیــکان تهــران، خاتــم اردکان و شــمس 
پیگیری شــد. آخرین دیدار ایــن هفته لیگ 
برتر والیبال، امروز برگزار می شود و تیم بانک 
سرمایه، صدرنشین لیگ در ورامین، به مصاف 

تیم شهرداری این شهر خواهد رفت.

حمیدرضا ناظمی افزود: برداشــت آب غیرمجاز از رودخانه زاینده رود 
چالش هایی را به وجود آورده است، کشاورزان چهار محال و بختیاری 
به  راحتی از رودخانه زاینده رود آب برداشــت می کنند ولی کشاورزان 
شهرستان چادگان حق برداشــت آب را ندارند. وی بیان داشت: پروژه 
انتقال آب از زاینده رود به بن و بروجن  با دســتور قضائی متوقف  شده 
است، اینجا با کشاورزانی که برداشــت غیرمجاز از رودخانه زاینده رود 
دارند برخورد قضائی می شود ولی با کشاورزان چهار محال و بختیاری 
هیچ گونه برخورد قضائی صورت نمی گیرد.رییس دادگستری شهرستان 
چادگان  گفت: در شهرســتان چادگان قمه زنی در مــاه محرم انجام 

می شد اما مدت 4 ســال اســت که قمه زنی در این شهرستان صورت 
نمی گیرد که این هم یکی از مسائل پیشگیری از وقوع جرم است.علی 
باقرپور نیز در این نشست ابراز داشت: جرایم خشن در منطقه کم شده، 
ولی اختالفات ملکی در شهرستان زیاد اســت که در این زمینه نیز در 
جلسات حضوری با طرفین به رفع اختالفات اقدام می شود. وی افزود: 
با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان، سرقت های ادوات 
کشاورزی در مزارع و چاه های بخش مرکزی و بخش چناررود شهرستان 
چادگان کم شده است.دادستان شهرســتان چادگان به مصرف مواد 
مخدر در شهرستان چادگان اشاره کرد و عنوان داشت: استفاده  از مواد 

مخدر در شهرستان به سنین پایین سرایت کرده است که انتظار داریم 
در جهت پیشــگیری با همکاری نیروهای مردمی و مسئوالن تدابیری 
اندیشیده شود. ابوالقاسم تقیان مدیر اداره حقوقی سازمان آب منطقه ای 
استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: در مورد حریم رودخانه و 
پایین دست رودخانه و برداشت غیرمجاز آب 98 مورد شکوائیه داشتیم. 
وی گفت: دوگانگی برداشت آب از رودخانه زاینده رود توسط کشاورزان 
بسیار مشکل ایجاد کرده است که باید در این مورد تدابیری اندیشیده 
و از بیشترشدن اختالفات جلوگیری شود. مهدی اسدپور نیز در ادامه 
مطرح کرد: قومیت های شهرستان چادگان در بخش مرکزی 90 درصد 
ترک و در بخش چناررود نیز 90 درصد بختیاری هستند که در این دو 
بخش سکونت دارند. وی افزود: همکاری و همدلی مسئوالن شهرستان 
باعث رونق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهرستان شده است 
که جا دارد از همه مسئوالن تشکر کنم که با تعامل و همفکری، به رفع 
مشکالت شهرســتان اقدام می کنند. فرماندار چادگان در پایان مطرح 
کرد: با پایین رفتن آب رودخانه صخره هایی در بستر رودخانه به وجود 
آمده که نشانگر بحران آب است. محمدرضا قنبری نیز در ادامه جلسه 
اظهار داشــت: بحران آب در منطقه وجود دارد؛ بنابراین الزم است در 
زمینه ساماندهی آب مدیریت شود. در زمینه اراضی کشاورزی مرجع، 
جهاد کشــاورزی اســت که انتظار داریم این نهاد با توجه به موقعیت 
منطقه، درخصوص نظارت بر اراضی بیشتر دقت کند تا مشکالت اراضی 
به وجود نیاید. وی ادامه داد: از رییس دادگستری چادگان می خواهیم با 
برنامه ریزی خوب و با حضور مسئوالن کشوری و مسئوالن دادگستری 
اســتان اصفهان و چهار محــال و بختیاری، به برگــزاری همایش در 
شهرســتان اقدام کنند تا درخصوص رفع اختالف مرزی اقدام شــود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در 
رابطه با ایجاد حسینیه در دادگستری شهرستان چادگان گفت: از رییس 
دادگستری شهرستان چادگان تشکر می کنیم که فضای فرهنگی خوبی 

را در این دادگستری ایجاد کرد.

رییس دادگستری شهرستان چادگان خبرداد:

توقف پروژه انتقال آب از زاینده رود به بن و بروجن با دستور قضائی

رییس دادگستری شهرستان چادگان اظهار داشت: مناطق بخش چناررود از مناطقی است که محرومیت در آن مشهود بود و با 
همکاری اردوهای جهادی در سال جاری شاهد پیشرفت های خوبی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی در روستاهای این بخش بودیم.

اخبار

افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان یک تبعیض 
واضح است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم شهرضا در مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به شهرضا

همسان سازی حقوق بازنشســتگان اظهار داشت: 
درباره همسان ســازی حقوق بازنشستگان باید به 
این نکته اشاره کرد که این موضوع به صورت قانون 

در برنامه ششم توسعه مطرح شده اما اجرایی نشده 
است و باید در بودجه سال 97 منابع مالی در نظر 

گرفته شود.
وی افــزود: بازنشســتگان همواره در جلســات و 
دیدارهای مختلف خواستار این همسان سازی بوده 

و می خواهند که عدالت در پرداختی ها رعایت شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: این اختــالف و نارضایتی زمانــی به وجود 
آمد که حقوق شــاغالن افزایش پیدا کرد و حقوق 
بازنشستگان سر جای خود ماند. این یک تبعیض 
واضح اســت و اصــل تبعیض، ســبب نارضایتی 
شده است. وی بیان کرد: مســئله همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان در برنامه ششــم گنجانده 

شــده و اکنون دولت موظف به اجرای آن اســت؛ 
 اما تاکنون از سوی دولت اقدامی در این باره انجام

 نشده است.
محمودی تصریح کرد: ایــن را باید در نظر گرفت 
که یک بازنشســته شــرایط زندگی ســخت تر و 
پرهزینه تری نسبت به شاغالن دارد که در یک برهه 
زمانی نادیده گرفته شــده و تنهــا راه حل، درنظر 

گرفتن منابع مالی در بودجه 97 است.

 نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی:

افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، یک تبعیض واضح است

رییس پلیس راهــور گلپایگان  گلپایگان
بااشاره به اینکه حوادث رانندگی 
در روح و روان مردم اثرات منفی به جا می گذارد، 
اظهار کرد: به علت تصادفات رانندگی روزانه 43 
نفر و ساالنه حدود 500 هزار نفر در کشور مصدوم 
و معلول جســمی می شــوند. وی با بیان اینکه 
6درصد از درآمد تولید ناخالص کشور صرف هزینه 
حوادث رانندگی می شود، افزود: 10 درصد پرسنل 
بیمارســتانی، بــه مصدومان حــوادث رانندگی 

خدمت رسانی می کنند.
فرهــاد داوودی پور با اشــاره به اینکــه در وقوع 
تصادفات، ســه عامل راه، وســیله نقلیه و  انسان 
دخالت دارد، اذعان کرد: بر اساس آمار 57 درصد 
تصادفات ناشی از رفتار غلط رانندگان است و باید 

اخالق رانندگی در بین رانندگان ترویج شود.
وی تاکید کرد: در آموزشگاه رانندگی پایه یک و 
دو، نیاز به آموزش رانندگی نیست بلکه باید اخالق 
رانندگی تبیین و تغییر رفتارهای غلط به رانندگان 

آموزش داده شود.

داوودی پور بــا بیان اینکه راننــدگان باید تعامل 
اجتماعی را رعایت کنند، اضافــه کرد: با حرکت 
متعادل، قطعا رانندگان دیگــر را نیز تحت تاثیر 

رفتار خود قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی آموزشگاه، آموزش 
رانندگان است، عنوان کرد: کنترل کردن، آموزش، 
نظــارت و ارائه راهکار مناســب، از وظایف اصلی 

آموزشگاه رانندگی است.

رییس پلیس راهور گلپایگان:

 57 درصد تصادفات، ناشی از رفتار غلط رانندگان است
مدیرعامل ســازمان حمل  و نقل  فالورجان
جمعی فالورجــان اظهــار کرد: 
رانندگان جزو اقشاری هستند که نیاز است به آنان 
بیش از گذشته اهمیت داده شود چراکه آنان به  طور 
مســتقیم در روز با تعداد زیادی از مردم در ارتباط 

خواهند بود.
سید امید کشمیری افزود: یکی از مشکالت بزرگ 
این قشر در شهرستان فالورجان، مسئله مهم بیمه 
اســت که با وجود پیگیری های فراوان و مساعدت 
مســئوالن شهرستانی، تاکنون کســی پاسخگوی 
 نیاز راننــدگان در مراجعــه به نهادهــای مربوطه  

نیست.
وی گفــت: بــا اجــرای سیســتم کارت بلیــت 
الکترونیکــی،30 درصــد در زمان حمــل  و نقل 
صرفه جویی شده و باعث توسعه و تسریع در حرکت 
اتوبوس ها و مینی بوس های شهری در حمل  و نقل 
می شــود، همچنین به تقویت ناوگان حمل  و نقل 

کمک خواهد کرد.
 مدیرعامل ســازمان حمل  و نقل جمعی فالورجان 

تصریح کــرد: بیشــترین میــزان تراکم مســافر 
در خــط پیربکران بــه اصفهان اســت و طبق آمار 
حدود 50درصد مردم از کارت بلیت در شهرستان 
فالورجــان اســتفاده می کننــد که احتیــاج به 

فرهنگ سازی بیشتر دارد.
کشمیری افزود: روزانه بیش از 14 هزار مسافر با 30 
دستگاه اتوبوس در 5 خط در شهرستان فالورجان 

جابه جا می شوند.

مدیرعامل سازمان حمل  و نقل جمعی فالورجان:

روزانه بیش از 14هزار مسافربا اتوبوس تردد می کنند

اردستان رییس جمعیت هالل احمر اردســتان، با اشــاره به کمک های مردم این شهرســتان برای 
زلزله زدگان کرمانشاه اظهار داشت: دومین محموله کمک های مردمی شهرستان اردستان 
به وزن 10 تن شامل مواد غذایی، مواد بهداشتی و شوینده و البسه گرم به ارزش تقریبی 600 میلیون ریال، 

بارگیری و مستقیما به کرمانشاه  ارسال شد.
منصور خانی گفت: مبلغ 370 میلیون ریال نیز کمک های نقدی مردم شهرســتان اردســتان بود که توسط 

جمعیت هالل احمر، جمع آوری و به حساب واریز شده است.

ارسال دومین محموله 
 کمک های مردمی 

به کرمانشاه

رییس جمعیت هالل احمر 
اردستان خبرداد:

خبر

دوگانگی برداشت 
آب از رودخانه 

زاینده رود توسط 
کشاورزان بسیار 

مشکل ایجاد کرده 
است که باید در 

این مورد تدابیری 
اندیشیده شود

 حمل  و نقلناجا

شهردار بوئین و میاندشت در رابطه 
با وظیفه شهرداری، اظهار داشت: بوئین و میاندشت

شهرداری، سازمانی محلی اســت که بر طبق اصل عدم 
تمرکز اداری و به  منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و 
آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن، تاسیس می شود.

عبدالرضا سپیانی  افزود: مردم یک شهر، از شهردار وابستگی به جناح های سیاسی خاص را نمی خواهند، بلکه 
به  دنبال کسی  هستند که بتواند عمران و آبادانی را برایشان به ارمغان بیاورد.شهردار بوئین و میاندشت تصریح 
کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت بلوار امام علی)ع( و دسترسی به محله ششجوان و شهر افوس به مسافت یک 
کیلومتر، با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال از  تصادفات و حوادث جاده ای جلوگیری می کند. وی در پایان گفت: 
پروژه مذکور از خواسته های چندین ساله مردم است که بدون کوچک ترین اقدامی مسکوت مانده بود و با همت 

مدیریت شهری و پشتیبانی شورای شهر عملیاتی شد. 

مردم از شهردار 
وابستگی به جناح های 
سیاسی نمی خواهند 

دبیر ستاد مدیریت بحران تیران و  تیران و کرون
کرون اظهار کــرد: واژگونی یک 
خودروی 206 در محور تیران به داران، یک نفر را به کام 
مرگ کشاند و 3 مصدوم بر جای گذاشت. فرامرز بیگدلی  
با اعالم این خبر گفت: این حادثه حوالی ساعت شش و 

10 دقیقه صبح جمعه در دو کیلومتری شهر تیران  رخ داده که راننده خودرو با حدود  35سال، جان خود 
را از دست داد.وی با بیان اینکه حادثه دیدگان، مسافران عبوری از شهرستان بودند، تصریح کرد: مصدومان 
حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط هالل احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. دبیر ستاد 
مدیریت بحران تیران و کرون جزئیات علت این حادثه را در دست بررسی دانست و یادآور شد: خودروی 

206 به دلیل سرعت باال و عدم توانایی در کنترل واژگون شده و این حادثه هولناک رخ داده است.

واژگونی یک 
خودروی 206،یک 
کشته به جا گذاشت

چادگان
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براساس آمار روزانه پایگاه الکترونیکی اداره کل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری، میزان دما در نخستین روز زمستان در لردگان به 20 درجه باالی 
صفر رسید و این بیشینه دما در مرکز چهارمحال و بختیاری به 16/7 درجه 

سانتیگراد رسیده است.
کمینه دما در روز نخست زمستان 96 در شهرکرد به منفی 4/5درجه رسید 
که برای برخی از مردم اســتان، میزان دما در نقاط مختلف چهارمحال و 

بختیاری تعجب برانگیز بود. این در حالی اســت که میــزان دمای هوا 
در یکم دی ماه ســال 95 در مرکز چهارمحال و بختیاری منفی 11/3و 
بیشینه دما در این شهر در ســال گذشته 4/8ســانتیگراد بود. میزبان 
بارندگی در آغاز فصل زمســتان 96 در چهارمحال و بختیاری و بیشتر 
نقاط اســتان صفر گزارش شده اســت در حالی که ســال گذشته این 
اســتان در یکم دی ماه شــاهد 8/8 بارندگی و 9 ســانتی متر برف بود. 

مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری می گوید:دمای استان در 
انتهای پاییز و در زمســتان امسال نسبت به ســال گذشته کمتر شده 
است.شــاهرخ پارســا افزود:براســاس پیش بینی های صورت گرفته، 
دمای هوای چهارمحال و بختیاری تا بهمن امســال نیــم تا یک درجه 
گرم تر خواهد بود.وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی های انجام شــده؛ 
میانگین بارش آذرماه بســیار کمتر از نرمال بــوده و بارش ها در دی ماه 
 در حد نرمال تا بیشــتر از نرمال و بهمــن ماه، نرمال تا کمتــر از نرمال

 خواهد بود.مدیرکل هواشناسی  استان در ادامه گفت: طبق پیش بینی های 
انجام شده هفته جاری، هفته پر بارشی 
بــرای اســتان خواهد بــود. مدیرکل 
هواشناســی  اســتان گفت:طی چند 
روزگذشــته موج کم دامنــه از منطقه 
عبور کرد و بارش هایی در مناطق مرتفع 
اســتان رخ داد که با توجه به نداشتن 
رطوبت کافی، سبب افزایش دمای هوا 
شده است.  به گزارش ایرنا؛ افزایش دما 
و بارش در چهارمحال و بختیاری از این 
جهت برای این استان مهم است که این 
 استان سرچشمه دو رود بزرگ کارون و 

زاینده رود و بخشی از دز است.
چهارمحال و بختیاری پس از استان های 
خراســان جنوبی، قم، یــزد، اصفهان، 
کرمان، مرکزی، سیستان و بلوچستان 
و تهران در رتبه نهم جدول استا ن های 

خشــک قرار دارد. کمبود بــارش در این اســتان و افزایــش دما، برای 
چهارمحالی ها نگران کننده بوده است. 

مردم چهارمحال و بختیاری زمستان را با گرما آغاز کردند؛

بام ایران در حسرت باران

 آغاز زمستان برای  مردم چهارمحال و بختیاری  با گرما و بدون بارندگی همراه شد. چهارمحال و بختیاری این روزها با پدیده خشکسالی 
روبه رو شده و آغاز زمستان 96 این استان، همچون  9 سال گذشته بدون بارندگی رقم خورد.

بام ایران در حسرت باران
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:
وجود111واحد صنایع تبدیلی 

در چهارمحال و بختیاری
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفــت: 111 واحــد صنایع تبدیلــی بخش 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکــه 111 واحد 
صنایع تبدیلی در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد، اظهار داشــت: ازاین تعداد واحد صنایع 
تبدیلی 27 واحد غیر فعال است. رییس جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
74 واحد صنایع تبدیلی در بخش کشــاورزی 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
استان خبر د اد: 

اعتبار 575میلیارد ریالی برای 
توسعه تولیدات باغی چهارمحال

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
برای توســعه تولیدات باغی اســتان به 575 
میلیارد ریال تسهیالت نیاز است. مهراب فرجی 
تاکید کرد: این میزان تســهیالت برای تولید 
188 هزار تن محصول باغــی، تامین و توزیع 
یک میلیون و 400 هزار اصله نهال استاندارد، 
ســه هزار و 485 هکتار توسعه باغات آبی دیم 
و گیاهــان دارویی و 5 هکتار افزایش ســطح 

محصوالت گلخانه ای استان مورد نیاز است.

مدیرکل کانون پرورش فکری  استان:
5 هزار مترمربع به فضاهای 

فرهنگی افزوده می شود
مدیرکل کانــون پرورش فکــری چهارمحال 
و بختیاری گفــت: در حوزه عمرانــی 5 هزار 
مترمربع بــه فضاهای فرهنگــی چهارمحال 
و بختیاری افزوده می شــود. فــرزاد رحیمی 
اظهار کرد:  در حــوزه عمرانی 5 هزار مترمربع 
به فضاهای فرهنگی چهارمحــال و بختیاری 
افزوده می شــود. وی افزود: پنج مرکز کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان 
نیز فاقد سالن نمایش و آمفی تئاتر بودند که در 
سه مرکز این مشــکل برطرف و احداث سالن 
نمایــش و آمفی تئاتر چهارمیــن مرکز نیز در 

دست اقدام است.

کاهش 73 درصدی مصرف نفت 
کوره در چهارمحال و بختیاری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحال و بختیاری گفت: در 8 ماهه نخســت 
امسال 616 هزار لیتر نفت کوره در استان مصرف 
شده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
مصرف این فرآورده حــدود 73.7درصدکاهش 
داشته است. مجتبی سرداری اظهار داشت: در 8 
ماهه نخست امسال مصرف بنزین موتور 9 و مصرف 
بنزین سوپر16/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته در استان افزایش یافته است.

 آماده سازی انتقال شبکه گاز
 به واحدهای صنعتی شهرکرد 

فرماندار شهرکرد گفت: زیرســاخت  های انتقال 
شــبکه گاز به واحدهای صنعتی و مجتمع های 

تولیدی شهرکرد، فراهم می شود. 
حمید ملک پور اظهار داشــت: ایجاد زیرساخت 
انتقــال گاز به واحدهــای صنعتــی و رفع موانع 
پیش روی این واحدها گام مهمی در راستای رونق 
و آبادانی منطقه است. وی افزود: دو مجتمع بزرگ 
دامپروری شهر کیان و »شــورابچه« فرخ شهر و 
همچنین واحد صنعتی لبنیــات فالت کوهرنگ 

فاقد شبکه گاز هستند. 

 معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت گفت: در الیحه 
بودجه وزارت بهداشت به مجلس، برای اولین بار مبلغ 20 میلیارد 

تومان به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص داده می شود.
محمدرضا فراهانی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده مرگ 
دانشجوی شهرکرد گفت: براساس اعالم پزشکی قانونی علت مرگ 
دانشجوی دختر رشته پزشکی در خوابگاه بهارستان مسمومیت با 
گاز CO اعالم شده است که وزارت بهداشت به منظور پیگیری این 

مسئله شکایت خود را به قوه قضائیه اعالم کرده است.
وی افزود: امنیت خوابگاه های دانشــگاه های علوم پزشــکی در 
تابستان گذشــته به طور کامل ارزیابی شده اســت، اما با وقوع 
حوادثی، چون مرگ دانشجوی شهرکرد در خوابگاه بررسی ها و 
ارزیابی امنیت خوابگاه های دانشجویی به طور مجدد انجام خواهد 
شد. بر این اساس با طراحی چک لیست بیش از 110 مولفه برای 
کنترل امنیت خوابگاه های دانشــگاه های علوم پزشکی در نظر 

گرفته می شود؛ بنابراین خوابگاه ها فاقد امنیت شناسایی و کارکرد 
آن برای کاهش آسیب  مورد بررسی قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اولین بار بعد از گذشت 6 سال در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغی برای دانشگاه های علوم 
پزشکی کشــور در الیحه بودجه این وزارتخانه اختصاص یافته 
است. براین اساس بعد از تصویب الیحه، بودجه اختصاص یافته به 

دانشگاه های علوم پزشکی تعلق گرفته است. 

بررسی پیرامون مرگ دانشجوی پزشکی در شهرکرد ادامه دارد؛
وزارت بهداشت پیگیر است

عکس  روز 

سالن ورزشی شهر 
هارونی افتتاح شد

میانگین بارش 
آذرماه بسیار کمتر 

از نرمال بوده و 
بارش ها در دی 

ماه در حد نرمال تا 
بیشتر از نرمال و 

بهمن ماه، نرمال تا 
 کمتر از نرمال

 خواهد بود

فقدان سند مالكيت
10/58 نظر به اينكه سندمالكيت تمامت سه وسه – يازدهم حبه مشاع باستثنايء بهاي 
ثمنيه اعياني از72 حبه ششدانگ پالك 7236 فرعي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شهرضا 
كه دردفتر445 صفحه 295 دفترامالك بنام علي طيبي بابوكاني ثبت وسندصادروتسليم 
 گرديده اينك نامبرده باارائه درخواســت كتبي به شماره وارده 960903661453923 –

 8 / 6 / 96 به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي كه امضاء شهودآن ذيل شماره 820419 
– 10 / 6 / 96 به گواهي دفترخانه سه شهرضارسيده است مدعي است كه سندمالكيت آن 
به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي 
پالك فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيل مــاده 120آئين نامه 
قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودرابكتبًاضمن ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد.

 م الف: 592  موسوي رئيس ثبت شهرضا )178 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

10/57 پرونده كالســه 9609983620200856 شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرســتان آران و بيدگل تصميم نهايی شــماره 9609973620201431 ، 
خواهان : آقای عليرضا قاسمی علی آبادی فرزند حبيب اهلل با وكالت خانم الهام يزدانيان 
فرزند عباس به نشانی كاشان بلوار دانش نبش دانش 8 ساختمان 119 طبقه اول، خوانده 
: آقای اسماعيل نجف سعادتی فرزند محمد، خواسته : تامين اموال بابت يك فقره چك به 
شماره ی 06024919 مورخ 95/05/15 به ميزان 204680000 ريال، گردشكار : دادگاه 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور قرار می نمايد. قرار تامين خواسته: در 
خصوص درخواست خواهان عليرضا قاسمی علی آبادی مبنی بر صدور قرار تامين خواسته 
، بابت يك فقره چك به مشــخصات فوق الذكر با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه 
اصول مدارك و مستندات ابرازی از ناحيه خواهان مستندا به ماده 108 قانون آئين دادرسی 
تشــكيل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامين خواسته و توقيف معادل 
2046800000 ريال از اموال بالمعارض خوانده اسماعيل نجف سعادتی تا پايان دادرسی 
و صدور حكم ؛ صادر و اعالم می نمايــد. قرار صادره ظــرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 
تجديدنظر در اين دادگاه می باشد و همچنين وفق مقررات قبل از ابالغ قابل اجرا خواهد 
بود. م الف: 5/2/96/661 اميرحسين رزاقی رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

آران و بيدگل )214 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/56 خواهان عليرضا قاسمی علی آبادی دادخواستی به طرفيت خوانده اسماعيل نجف 
سعادتی به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بيدگل 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران 
و بيدگل واقع در آران و بيدگل ارجاع و به كالسه 96099836220200856 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگی آن 1396/11/07 و ساعت 12:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده اسماعيل نجف سعادتی و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده اسماعيل نجف سعادتی 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف:5/2/96/662 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

آران و بيدگل)158 كلمه، 2 كادر(
ابالغيه

10/60 شماره ابالغنامه:9610103635302259 شماره پرونده:9609983635301271 
شماره بايگانی شعبه:961334 ابالغ شونده حقيقی: محمود افروز كدملی 4610667568 به 
نشانی اصفهان خمينی شهر خيابان كشتارگاه فلكه 7 برادران، مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 

30 روز، محل حضور: استان اصفهان شهرستان خمينی شــهر بلوار دانشجو دادگستری 
خمينی شهر، در خصوص شكايت خانم گلستان رمضانی گهروئی عليه شما دائر بر ترك 
انفاق ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت دفاع از بزه انتسابی در اين شعبه حاضر 
شويد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:5757 شعبه 6 دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر ) 95 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/61 مرجع رســيدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 38/96 ، وقت رســيدگی ساعت 9/30 صبح روز يكشنبه مورخه 
1396/11/15، مشــخصات خواهان: محمد حســين آذری فرزند محمد علی به نشانی 
خمينی شهر ســه راه معلم خيابان جمالزاده پالك 70، مشخصات خوانده:افشين قنواتی 
فرزند نصراله،  خواسته و بهای آن:  مطالبه،داليل خواهان: كپی چك و گواهی عدم پرداخت 
بانكی، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 6148 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )170 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/62 خانم زهرا بلوری دارای شناسنامه شماره 24572  به شرح دادخواست به كالسه  
791/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان خديجه عموتقی ورنوســفادرانی به شناســنامه 297 در تاريخ 1392/11/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رمضانعلی بلوری ورنوســفادرانی فرزند قدمعلی، ش.ش 13402 )همســر( 2- علی 
بلوری ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 1130245217 )فرزند( 3- حسين بلوری 
ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 619 )فرزند( 4- عباسعلی بلوری ورنوسفادرانی 
فرزند رمضانعلی، ش.ش 12924 )فرزند( 5- آمنه بلوری ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی، 
ش.ش 1130197069 )فرزند( 6- صديقه بلوری ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 
22097 )فرزند( 7- فاطمه بلوری ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی، ش.ش18872 )فرزند( 
8- زهرا بلوری فرزند رمضانعلی، ش.ش 24572 )فرزند( و الغير.  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6152 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )182 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/63 آقای رمضانعلی محمدی دينانی دارای شناسنامه شماره 28  به شرح دادخواست 
به كالســه  797/96 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان جواد محمدی دينانی به شناســنامه 50 در تاريخ 1396/3/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به1- رمضانعلی 
محمدی دينانی فرزند غالمعلی، ش.ش 28 )پدر( 2- مرضيه صمدی دينانی فرزند غفار، 
ش.ش 2080 )مادر( 3- مريم سليمانی درچه فرزند احمد، ش.ش 1764 درچه )همسر( 
4- فاطمه محمدی دينانی فرزند جــواد، ش.ش 1130986276 )فرزند( و الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6154 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )149 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/64 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

كالسه پرونده 1420/96 ح 2 ، وقت رسيدگی ساعت 5/45 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/11/23، مشــخصات خواهان: نصراله كريمی فرزند كريم به نشانی خمينی شهر 
ميدان دام كاروانسرای كوهرنگ، مشخصات خوانده: پرويز شيرانی فرزند صفر،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه،گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.م الف: 6149 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )161 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

10/65 شماره: 251/96 حل 4 به موجب رای شماره 857 تاريخ 96/5/16 حوزه 4 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محمد حسن 
رفيعی فرزند عقيل به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 130/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها 95/5/20 
به مبلغ 30/000/000 ريال و 95/7/20 به مبلغ 30/000/000 ريال و 95/8/20 به مبلغ 
30/000/000  و 95/9/20 به مبلغ 40/000/000 ريال لغايت اجرای حكم و پرداخت مبلغ 
2/000/000 ريال بابت هزينه دادرسی  و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له 
جمشيد فريدونی فرزند غالمرضا با وكالت سميه صهری به نشانی خمينی شهر خ بوعلی 
مجتع كوثر طبقه اول واحد 1 و پرداخت نيم عشــر دولتی رای صادره غيابی است.  ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6156 شعبه 4 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )218 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

10/66 شــماره: 1120/95 حل 4 به موجب رای شــماره 1043 تاريخ 96/6/11 حوزه 
4 شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
حسن فقيهی فرزند مصطفی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك 95/7/5 لغايت اجرای حكم و پرداخت مبلغ 1/300/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له غالمحسين حيدری فرزند احمد با وكالت 
سميه صهری به نشانی خمينی شــهر خ بوعلی مجتمع كوثر طبقه اول واحد 2 و پرداخت 
نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفــی كند كه اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:6157 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )218 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

10/67 به موجب رای شماره 388 تاريخ 96/6/28 حوزه 1 شورای حل اختالف دهاقان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد جالل خدامی فرزند سيد علی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 4000000 ريال بابت اصل خواسته ) مطالبه وجه 
يك فقره چك بانك ســپه( و پرداخت 780/000 ريال بابت خسارت دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 95/7/10 لغايت اجرای حكم در حق خواهان مريم آقا حسينی فرزند 
جمشيد به نشانی دهاقان بلوار انقالب داروخانه دامپزشكی و نيز پرداخت نيم عشر اجرائيه. 
ماده 34 قانون اجرای احكام همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه 
موظف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ترتيبــی برای پرداخت محكوم 

به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفای محكوم به از آن ميســر باشد و 
در صورتی كه خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع از دارايی خود را به قســمت اجرا تســليم كند واگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. 
 م الف:96/269  شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )218 كلمه، 

2 كادر(
فقدان سند مالكيت

10/68  آقای محمدرضا قاطع فرزند عبدالوهاب با ارائه دو برگ استشهاديه محلی مدعی 
می باشد سند مالكيت ششــدانگ آپارتمان پالك 15241/3221 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان بانضمام انباری 4 و پاركينگ واقع در حياط 4 اختصاصی كه در صفحه 368 دفتر0 
امالك 474 به شماره ثبت 92588 به نام نامبرده سابقه ثبت دارد كه بعلت جابجايی سند 
مالكيت اوليه مفقود شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده اند لذا طبق تبصره يك 
اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام 
معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود اسناد مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن 
ارائه اصل اسناد مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
 م الف: 30807 شــبان كفيل منطقه ثبت اسناد شمال شــرق اصفهان )185 كلمه، 

2 كادر(
 فقدان سند مالكيت

10/69 شماره: 96/2027030438 – 96/10/2  چون خانم صغرا رعيت كرسگانی فرزند 
قدمعلی نسبت به ششدانگ با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده و به تاييد دفتر 193 اصفهان رسيده مدعی اســت كه سند مالكيت تمامت 
ششــدانگ پالك 12232/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 533818 كه 
در صفحه 427 دفتر 324 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه  ثبت و صادر و تسليم گرديده 
و طبق گواهی دفتر امالك معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت 
جابجايی سند مالكيت مفقود گرديده اســت و تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نموده 
است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 30804 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان  )215 كلمه، 

2 كادر(

اعالم مفقودی  
کارت  سبز و کارت شناسایی خودرو 

برگ ســبز  و کارت شناســایی خودروی سواری کیا 
اپتیما تیپ OPTIMA JF مدل 2017 رنگ قهوه ای روغنی 
به شــماره موتور G4KEGH219185  و شماره شاسی 
KNAGW4140H5116042 و شناســه وســیله نقلیــه 
 )VIN(KRLA171V3IX116042 )شناســه ملی خــودرو(
 بــه شــماره پــاک انتظامــی 67-652 ب 46 به نام 
جهانبخت خدادادیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:
صنایع، 88 درصد در آلودگی 

هوای اصفهان نقش دارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگرچه در ســال 96 تعداد روزهای سالم 
به 135 روز افزایش یافته اســت، اما باید کاهش 
آلودگی را در اصفهان تثبیت کرد و این امر، نیاز به 
اقداماتی جدی در زمینه حمل و نقل صنایع دارد.
ناهید تاج الدین با اشــاره به آلودگی هوا، اظهار 
کرد: متاسفانه بیش از 70  درصد آلودگی هوا در 
اصفهان مربوط به خودروهاست و ترافیک عامل 
اصلی آلودگی در شهر اصفهان محسوب می شود.

وی ادامه داد: البته بیشترین آالیندگی مربوط به 
حمل و نقل صنایع در اصفهان بوده و اگرچه خود 
صنایع تنها سه درصد آلودگی ها را ایجاد می کنند، 
حمل و نقل صنایع در اصفهان اعم از جابه جایی 
کاال و  پرسنل صنایع اصفهان، باعث شده صنایع 
تا 88 درصد در آلودگی هــوای اصفهان دخیل 

باشند.

افزایش 20 درصدی جمعیت 
حیوانات منطقه کهیاز 

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
اردستان، از افزایش 20 درصدی جمعیت حیوانات 
وحشــی در منطقه حفاظت شــده کهیاز نسبت 
به سال گذشته خبر داد. حســین شواخی گفت: 
جمعیت گونه هــای آهو، کل و بــز، قوچ و میش 
با حضور هفــت گروه یگان حفاظــت و جمعی از 
عالقه مندان محیط زیســت در طرح سرشماری 
پستانداران وحشی شمارش شد که نسبت به سال 
گذشته افزایش مناسبی داشــته است. وی افزود: 
محیط بانان با اســتفاده از تجهیزات فنی، گونه ، 
تعداد، شرایط زندگی و زیستگاه های این حیوانات 
حفاظت شده را در منطقه کهیاز بررسی کردند که 
ازجمله دلیل های افزایش جمعیت حیوانات وحشی 
در منطقه، مــی توان به برنامه ریــزی دقیق برای 
نظارت، افزایش نیروی یگان حفاظت و همکاری 

عالقه مندان به طبیعت و حیات وحش اشاره کرد.

تعــدادی از ســاکنان اصفهان می گویند ســی وســه پل نشســت 
کرده اســت؛ تصاویرمنتشرشــده، حاکــی از وجود قــوس و انحنا در 
چند ســتون و دهنه از ســی وســه پل بوده و برخی تصاویر نیز چند 
ترک خوردگی را نشــان می دهد که معلوم نیست تازه است یا قدیمی. 
برخی از کارشناســان حوزه میراث فرهنگــی در اولین واکنش عنوان 
 کرده اند که بارها احتمال بروز آســیب به این پل تاریخی مطرح شده 

بود. عده ای نیز خشــکی های پی درپی و طوالنی مــدت زاینده رود را 
خطری می دانستند که ممکن است موجب تخریب پایه های این شاهکار 

معماری شود. 
این گروه از کارشناسان عنوان می کردند ساروج که یکی از مصالح اصلی 
مورد استفاده در ســاخت این پل تاریخی و البته دیگر پل های اصفهان 
اســت به آب و رطوبت وابسته بوده و خشــک بودن آن می تواند باعث 

تخریب پل های تاریخی شود.
اما از ســوی دیگر فریدون الهیاری مدیرکل گردشگری استان اصفهان 
با تکذیب خبر فرونشســت سی و ســه پل اصفهان گفت: خشکســالی 
می تواند عامل تهدیدی برای فرونشســت باشــد اما خوشبختانه هنوز 
در بناهای تاریخی اصفهان آسیب جدی مشاهده نشده که بتوان آن را 
به صورت مستند به خشکسالی ربط داد و  انحنایی که در این پل وجود 
دارد، مربوط به 5 دهه گذشته اســت. نگرانی فرونشست نه صرفا برای 
بناهای تاریخی بلکه برای تاسیسات و بناهای شهری همواره وجود دارد. 
این انحنای ایجادشده در سی و ســه  پل اتفاق جدیدی نیست و عواملی 
همچون مترو در ایجاد آن هیچ نقشی ندارد و باالخره توضیحات نهایی و 
تکمیلی در خصوص سی و سه پل و آثار باستانی دیگر به روزهای آینده 

موکول شد.
فرونشست سی و سه پل که عنوان می شود از ماه های قبل وجود داشته، 
در حال حاضر برای همه قابل لمس اســت و افراد می توانند انحنای آن 

را مشاهده کنند.
به هر حال انحنا در سی و ســه پل حقیقتی است که شاید تلخی آن در 
البه الی توجیه های مسئوالن به فراموشــی سپرده می شود و موضوع 
نشست اگر چه در این مورد تکذیب شد اما واقعیت آن در اصفهان قابل 
انکار نیست؛ چرا که با از دســت دادن سفره های آب زیرزمینی، تهدید 

جدی نه تنها برای آثار باســتانی و 
فرهنگی که بــرای ادامه زندگی و 
 زیستن مردم در این شهر نیز وجود 

دارد.
کارشناسان می گویند قبل از اینکه 
این شهر با بحران شدید فرونشست 
در ســال های آتی روبه رو شــود و 
مجبور به ترک این شــهر باشیم، 
باید فکری اساسی و به دور از تعصب 
داشت تا شــاید راهی برای ایجاد 
شــرایط مطلوب پدیدار شــود که 
این کار محقق نخواهد شــد مگر با 
همکاری تمام مســئوالن استانی و 
شهری تا شاید برای یک بار هم که 
شده، قبل از وقوع فاجعه ای از بروز 

آن پیشگیری شود.

سی و سه پل اصفهان نشست کرد؟

داستان یک قوس!

روز گذشته، انتشار خبری در رسانه ها و فضای مجازی باعث شد تا عالقه مندان به حوزه میراث فرهنگی، نگران وضعیت یکی دیگر 
از آثار باستانی اصفهان شوند که ایجاد کمپین ها برای این موضوع از اولین اقدامات و به دنبال آن واکنش های مسئوالن و صاحب 
نظران به این اتفاق، از موضوعات مهم و قابل بررسی بود؛ در حالی که این اولین بار نیست که سی و سه پل و مسئله فرونشست آن خبر ساز می شود 

و  سال گذشته نیز ترک برداشتن آسفالت این پل مورد توجه قرار گرفت.

فرونشست سی و سه 
پل که عنوان می شود 
از ماه های قبل وجود 

داشته، در حال 
حاضر برای همه قابل 

لمس است و افراد 
می توانند انحنای آن 

را مشاهده کنند

عکس  روز 

داستان یک قوس!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

به گزارش نامــه نیوز،  زمین کمتــر از یک دقیقه 
می لرزد اما مردم تا ســال ها تاوان پس می دهند. 
نزدیک بــه 40 روز از وقــوع زلزله در شــهرها و 
روســتاهای استان کرمانشــاه می گذرد؛ زلزله ای 
کــه نزدیک بــه 700 کشــته و هــزاران زخمی 
برجای گذاشــت، خانه های زیادی را ویران کرد و 
خانواده های زیادی را از هم پاشید. کسانی که بر اثر 

زلزله، زندگی شان دگرگون شد، همگی از توانایی 
روانی یکسانی برای سالم بیرون آمدن از این بحران 
برخوردار نیستند و فروپاشــی روانی با آنها کاری 
کرده است که عده ای تا پایان دادن به زندگی شان 

پیش رفته اند.
اولیــن خبری که دربــاره خودکشــی در مناطق 
زلزله زده منتشــر شــد، مربوط به اقــدام یکی از 

امدادگران بــود. چند روز بعد از وقــوع زلزله خبر 
رســید یکی از امدادگران که گفته نشد متعلق به 
کدام یکی از ارگان ها بوده، دست به خودکشی زده 
است.  مسئوالن علت اولیه خودکشی را تأثر ناشی از 
دیدن اتفاقات تلخ اعالم کردند و به سوال های دیگر 
در این زمینه جواب ندادند. این اتفاق شاید اولین 
اقدام به خودکشی در مناطق زلزله زده بوده باشد، 
اما به گفته کسانی که از نزدیک در جریان وضعیت 
مناطق زلزله زده قرار دارند، بی شک آخرینش هم 

نیست. 
شهاب نادری نماینده منطقه زلزله زده اورامانات، 
با اشــاره به وضعیت دشــوار مردم این منطقه به 
اعتمادآنالین می گوید: »مشکالت در این مناطق 
حادتر از آن است که به راحتی درباره اش صحبت 
کنیم، بر اساس گزارش ها اقدام به خودکشی در این 
مناطق آغاز شده و تا به حال با  15 تا 16 مورد اقدام 
به خودکشی مواجه بوده ایم؛ چون وضعیت مردم 

بسیار وخیم است.«

زنگ خطر خودکشی در مناطق زلزله زده

 رد شدن تراکتور از روی بنز 
و سالم ماندن سرنشینان! 

تجمع کارکنان طرح تحول 
سالمت مقابل استانداری

برای چندمین بار، کارکنان شرکتی طرح تحول 
سالمت اصفهان مقابل استانداری اصفهان تجمع 
کردند. معترضان که پنجشنبه گذشته نیز تجمع 
اعتراضی برگزار کرده اند، می گویند: زمزمه های 
تعدیل به گوش می رسد؛ مســئوالن می گویند 
در طرح تحول سالمت با کســری بودجه مواجه 
شده ایم و به همین دلیل نمی توانیم همه نیروها 
را حفظ کنیم و بایستی تعدادی از حدود هزار نفر 
نیروهای شرکتی این طرح را تعدیل کنیم. یکی از 
حاضران در تجمع می گوید: برخی شرکت ها، سه 
ماه و برخی دیگر، دو ماه است که حقوق کارکنان 
شرکتی طرح تحول سالمت را پرداخت نکرده اند.

 خرید شارژ موبایل
ترفند سارق اینترنتی بود

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: سارق 
اینترنتی که از حساب بانکی یکی از شهروندان به 
صورت اینترنتی سرقت کرده بود و پول آن را صرف 
خرید کارت شــارژ می کرد، توسط پلیس فتای 
استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ 
سید مصطفی مرتضوی در تشریح این خبر اظهار 
کرد: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر 
اینکه از حســاب بانکی وی به صورت اینترنتی 
سرقت شده است، بررسی موضوع در دستور کار 
این پلیس قرار گرفت. وی افزود: در انجام اقدامات 
فنی و تخصصی متهم به هویت علی .د شناسایی 

و با هماهنگی مقام محترم قضائی دستگیر شد.

اخبار

مفاد آراء
9/533 موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود واصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
 اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را 
 به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت

  مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد 
شد.

شماره 178 فرعی از 100 اصلی فیض آباد
1- رای شماره 139660302008004775-96/09/5- الهام سرحدی فرزند حجت ا... 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 178 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 
80/05 متر مربع در ازاء 80 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 100/178 انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف سعید بهرامی نظرآبادی.
2- رای شــماره 139660302008004776-96/09/05- فرزانه منفرد شهرضا فرزند 
مصطفی ششــدانگ یک باب مغازه با ســاختمان احداثی فوقانی مفروزی از پالک 178 
فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مســاحت 85/16 مترمربع در ازاء 85 ســهم مشاع از 
 2000 سهم ششدانگ پالک 100/178 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سعید بهرامی

 نظرآبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/09/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/03

م الف:854  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ رای

10/49 شماره دادنامه: 9609973623500937 شماره پرونده: 9609983624700005 
شماره بایگانی شعبه: 960528 شــاکی: خانم رضوان امام دادی فرزند رمضان به نشانی 
اردستان سه راه هالل احمر خ رسالت پشت خوابگاه ارشاد خانه فتح اله شمسایی محل کار 
اداره ارشاد، متهمین: 1- آقای نعیم زروار فرزند محمدرضا 2- آقای قاسم گلستانه فرزند 
احمد به نشانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص شــکایت خانم رضوان امام دادی فرزند رمضان با کدملی 
1818287102 به آدرس اردستان سه راه هالل احمر خیابان رسالت پشت خوابگاه ارشاد 
منزل فتح اله شمسایی علیه آقایان 1- قاسم گلســتانه فرزند احمد 2- نعیم زروار فرزند 
محمدرضا ) فعال هر دو نفر متواری( دائر به کالهبرداری منجر به ترغیب شاکیه به اخذ وام 
50 میلیون تومانی و دریافت مبلغ 262/000/000 ریال از آنها از طریق سیم کارت به کارت 
و فیش نقدی، دادگاه با بررسی محتویات پرونده با عنایت به کیفرخواست صادره از سوی 
دادسرا که بر اساس شکایت شاکیه و اســتعالمات بانکی و اخذ پرینت از بانک ملی شعبه 
اردستان که حکایت از واریز وجه از سوی شاکیه به حساب اعالمی از سوی متهمان داشته و 
متهمین هم علیرغم اقدامات انجام شده شناسایی و دستگیر نشده اند ) از جمله دستور جلب 
و نیابت اعطایی به دادسرای دهلران که بلحاظ عدم دسترسی به متهمین اعاده شده است( 
و هم از طریق دادســرا و هم از طریق دادگاه جلسه رسیدگی با انتشار آگهی ابالغ گردیده 
است و لی حضور نیافته اند فلذا بزهکاریشان را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل 
5 سال حبس تعزیری و رد مال ماخوذه به شاکیه وپرداخت معادل آن 262/000/000 ریال 
به صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان اصفهان 

 است.م الف: 382 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردســتان) 101 جزایی سابق(
 ) 342 کلمه، 4 کادر( 

حصر وراثت
10/48  آقای ابراهیم ناصحی نیا دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه  
457/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان نظرمحمد ناروئی به شناســنامه 230 در تاریخ 96/7/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر و 1 دختر و یک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- هاجر ناروئی به شماره شناسنامه 3 متولد 61/2/6 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 2- محمد ناروئی به شــماره شناسامه 1180043510 صادره از 
اصفهان فرزند متوفی 3- ابراهیم ناصحی نیا به شماره شناسنامه 8 متولد اردستان تاریخ 
تولید 63/6/20 فرزند متوفی 4- اســماعیل ناصحی نیا به شــماره شناسنامه 26 متولد 
65/10/24 صادره ازاردســتان فرزند متوفی 5- عصمت اجودی به شــماره شناسنامه 
44 متولد 47/3/13 صادره از کالسه همســر متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 380 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/47  آقای سید یاسر معینیان دارای شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواست به کالسه  
466/96 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان طیبه ایران به شناســنامه 122 در تاریخ 96/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر به نام های 1- سید ناصر 
معینیان اردستانی به شماره شناسنامه 7679 ، 2- سید یاسر معینیان اردستانی به شماره 
شناسنامه 130، 3- سید نافذ معینیان اردستانی به شماره شناسنامه 99 و یک دختر به نام 
سیده مهشید معینیان اردستانی به شماره شناسنامه 69 و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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: 381 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )155 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/7 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3620 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام  مســلم نظری فرزند عباســعلی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027006853- 96/6/11 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/10/26 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:30133 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

10/46 بر اساس تقاضای خانم ســیما جابری فرزند محمد علی مبنی بر حذف عبارت به 
استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند انتقال شماره 21289 مورخه 74/01/06 دفتر 78 اصفهان 
پالک 11929/12 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق مالک بها ثمنیه اعیانی 
مزبور خانم بیگم آغا حجاری زاده همســر مرحوم رمضانعلی حجاری زاده که در اجرای 
تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری به علت 

عدم وجود اعیانی تصرفات فوق الذکر را فاقد ثمن اعالم نموده و اعالم داشته ازنشانی مالک 
و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع در صورت ادعای تضییع حقی می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید 
در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی از سند انتقال 
متقاضی حذف خواهد شد.  م الف:30686 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/50 شماره: 960720671539244 – 96/9/30  ایمان قصری خوزانی فرزند محمد 
حسین به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است ششدانگ پالک شماره 3833 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 329 صفحه 5 مســبوق به ثبت و سند می باشد و طبق سند 
رهنی 100093- 1394/03/04 - دفترخانه اســناد رسمی شماره 46 شهر خمینی شهر 
استان اصفهان-   در قبال مبلغ 302/524/238 ریال به مدت 120 ماه در رهن بانک مسکن 
شعبه منظریه خمینی شهر قرار دارد که در اثر جابجایی 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 مربوز 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 مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6143 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )221 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/51 آقای مجتبی لطفی فروشانی دارای شناسنامه شماره 476 به شرح دادخواست به 
کالسه  783/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان براتعلی لطفی فروشانی به شناسنامه 38 در تاریخ 1396/8/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت لطفی 
فرزند عباس، ش.ش 116 )همســر( 2- مصطفی لطفی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 
852 )فرزند( 3- مجتبی لطفی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 476 )فرزند( 4- مرتضی 
لطفی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 5 )فرزند( 5- مهری لطفی فروشانی فرزند براتعلی، 
ش.ش 59 )فرزند( 6- مریم لطفی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 26 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6142 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

10/52 شماره دادنامه: 9609973634101495 شماره پرونده: 9509983634900760 
شماره بایگانی شعبه: 961046 شاکی: آقای سید سعید موسوی فرزند سید مجتبی به نشانی 
درچه خ ش بهشتی که مسجد مصلی روبروی مســجد مصلی، متهمین: 1- آقای جالل 
جزینی فرزند مرتضی 2- آقای محســن جزینی فرزند مرتضی همگی به نشانی درچه با 
راهنمایی شاکی، اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی با قمه 2- توهین 3- ایراد ضرب عمدی، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محســن جزینی فرزند مرتضی اهل 
و ساکن خمینی شــهر درچه دائر بر ایراد جرح عمدی با قمه موضوع کیفرخواست دادسرا 
دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، متواری بودن 
متهم در مراحل تحقیق و عدم حضور در جلسه دادگاه با توجه به وصف ابالغ از طریق انتشار 
آگهی و عدم معرفی وکیل و ارائه الیحه دفاعیه )شکایت شاکی آقای سید سعید موسوی، 
کیفرخواست تنظیمی( بزه منتسب به نامبرده را محرز و مسلم دانسته در خصوص مطالبه 

دیه 1- ارش جراحت در حد دامیه پشت تنه ســمت چپ، میزان یک درصد از دیه کامل 
نامبرده را با استناد به بند الف ماده 30 و مواد 449 و 549 از قانون مجازات اسالمی در حق 
آقای سید سعید موسوی محکوم و در خصوص جنبه عمومی بزه معنونه با استناد به تبصره 
ماده 614 از قانون تعزیرات متهم موصوف را به شش ماه تعزیری محکوم می نماید. رای 
دادگاه غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
ازانقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6146 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر )287 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/54 شماره: 960720671561029 – 96/9/28 آقای حسین مهرابی کوشکی فرزند 
علی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت سه سهم مشاع از ششصد و شصت سهم چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک شماره 6 فرعی از 104 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 289 دفتر 25 امالک ذیل شماره 21220 بنام غالمعلی براتی کهریز سنگی 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند انتقال 8232 مورخ 1391/12/07 
دفترخانه 272 خمینی شــهر به حسین مهرابی کوشــکی انتقاق قطعی شده و به موجب 
نامه 910530 مورخ 20 تیرماه 1392 مدیر دفتر شــعبه 15 بازپرسی دادسرای اصفهان 
بازداشت گردیده است و اظهار گردیده که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده 
است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده 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 مزبوز 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 6116 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/53 شماره دادنامه: 9609973623500940 شماره پرونده: 9609983624700049 
شماره بایگانی شعبه: 960341 شاکی: آقای علیرضا عالیشــان فرزند ابراهیم به نشانی 
اصفهان اردستان خ قیام نریسده به دبستان دخترانه شریعتی، متهم: خانم دنیا حسن پور 
فرزند علی مراد به نشانی اصفهان خ مصلی کوی 15 بلوک 115- فعال مجهول المکان، 
اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص شکایت آقای علیرضا عالیشان فرزند ابراهیم متولد 1355 اهل و ساکن اردستان 
خیابان قیام علیه خانم دنیا حســن پور فرزند علی مراد با کدملی 1270779011 ساکن 
اصفهان- خیابان مصلی کوی 15 پالک 115 دائر بر سرقت یک عدد گوشی تلفن همراه به 
شماره سریال 864532024951789 و 864532024951797 دادگاه با بررسی محتویات 
 پرونده با عنایت به استعالم انجام شــده از شرکت ایرانســل که فعال بودن گوشی را با
 شماره تلفن 09017553359 بنام دنیا حسن پور تائید نموده و بازپرس محترم هم با ارسال 
نیابت به دادسرای اصفهان در مورد موضوع سرقت و پاسخ آن مرجع توفیقی در دستیابی به 
متهم حاصل نکرده و پرونده را با کیفرخواست غیابی به دادگاه ارسال کرده است و دادگاه نیز 
با تعیین وقت رسیدگی و انتشار آگهی طبق قانون متهمه را دعوت ولی حاضر نگردیده است 
تا دفاع یا ایرادی بعمل آورد یا نحوه تحصیل گوشی را توضیح دهد و شاکی هم به شکایت 
خود باقی می باشد، بنابراین اتهام خانم دنیا حسن پور را محرز دانسته به استناد ماده 661 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم را به شش ماه حبس تعزیری عالوه بر رد مال 
به مالباخته )شاکی( محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
 در مرکز استان اصفهان است. م الف: 384 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان

) 101 جزایی سابق(  )310 کلمه، 3 کادر(
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برادرکشی به  خاطر اعتیاد
پیشنهاد سردبیر:

مرد جوان که درعشــقی شــیطانی، دلباخته 
همکارش شده بود، برای رسیدن به هدفش، توطئه هولناکی را اجرا کرد.

22 آذر امسال، زن جوانی همراه برادرشوهرش به کالنتری 174 قیام دشــت رفت و از ناپدید شدن ناگهانی 
همسرش خبر داد. ترانه به کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی پایتخت گفت: شوهرم ناصر، مسافرکش است. او چند روز قبل- 15 آذر- طبق 
معمول سوار بر ماشینش برای کار از خانه خارج شد، اما چند ساعت بعد تماسی داشتیم که گفت مسافر دربستی دارد و به جاده چالوس می رود. 
وقتی تا شب خبری از او نشد بازهم تماس گرفتم که گفت به خاطر برف و باران جاده بسته شده و نمی تواند به تهران برگردد. بعد از آن تماس، 

تلفنش قطع شد و هرچه در این چند روز منتظر ماندم خبری از شوهرم نشد و نمی دانم چه اتفاقی برایش افتاده است.
درحالی که به  دنبال این شکایت تحقیق برای یافتن ناصر ادامه داشت، مرد میانسالی با پلیس پاکدشت تماس گرفت و از کشف جسدی داخل کانال 
آب زمین کشاورزی اش خبر داد. مرد میانسال گفت: »درحال آبیاری زمین های کشاورزی بودیم که ناگهان داخل کانال آب با جسدی روبه رو شدیم.« 
به دنبال این تماس، کارآگاهان پلیس پاکدشت وارد عمل شده و دربررســی ها دریافتند مرد جوان از فاصله نزدیک با شلیک گلوله کشته شده است.

همزمان با کشف جسد ناشناس، کارآگاهان سراغ پرونده افراد گمشده رفتند.باتوجه به آنکه مشخصات ظاهری جسد و زمان کشف آن با زمان ناپدید شدن ناصر 
مطابقت داشت، ازخانواده مرد 33 ساله خواسته شد برای شناسایی به پزشکی قانونی بروند. بدین ترتیب هویت جسد کشف شد.بدین ترتیب تحقیقات برای شناسایی 
 عامل یا عامالن جنایت ادامه یافت  تا اینکه درتحقیقات نامحسوس دریافتند ترانه با همکار 35 ساله اش به نام اصغر که دریک شرکت خصوصی کار می کنند، ارتباط پنهانی

دارد.
با به دست آمدن این سرنخ اصغر دستگیر شــد و دربازجویی های تخصصی به قتل اعتراف کرد و گفت: »ناصر را کشتم چون عاشق همسرش بودم. من و ترانه با یکدیگر در 
یک شرکت خصوصی همکار هستیم و طی این مدت به او عالقه مند شده بودم، اما شوهرش سد راه ما بود. ازآنجا که او با همسرش اختالف های شدیدی داشت از این موضوع 
استفاده کرده و از عالقه خودم به او گفتم. زمانی هم که ترانه از عالقه شدیدم به خودش اطالع یافت، قبول کرد با من زندگی کند به شرط اینکه همسرش را بکشم. ترانه شرط 
کرده بود که تنها در صورت مرگ همسرش می تواند با من ازدواج کند. برای همین دو روز قبل از جنایت با کمک یکی از دوستانم، اسلحه کلت کمری خریدم. بعد هم به عنوان 
مسافر سوار ماشین مقتول شدم. درطول راه وقتی به محلی خلوت رسیدیم با تهدید اسلحه او را مجبور به توقف کردم و با شلیک گلوله ای او را کشتم. جسدش را نیز در کانال آب 
در منطقه مامازن به داخل کانال انداختم. پس از آن با خودروی مقتول به راه افتادم تا به شریف آباد رسیدم. ماشین را آتش زدم و خبر مرگ ناصر را به ترانه اطالع دادم«.

دستگیری زن جوان
همزمان با اعتراف های اصغر ، همســرخیانتکارقربانی جنایت نیز بازداشت شد.سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: بــا توجه به محل ارتکاب جنایت در 
 شهرستان پاکدشت و کشف خودروی مقتول، پرونده به شهرستان پاکدشت ارجاع

داده شد.

دستگیری دو شیطان 
پرست در تهران

سرهنگ دوم اسماعیل افشاری، رییس 
کالنتری 11۰ شــهدا گفــت: ماموران 
کالنتری هنگام گشــت زنی درخیابان 
پیروزی متوجه حرکات مشــکوک دو 
جوان 22 ســاله باچهره های متفاوت 

شدند که در حال ترسیم اشکال و عالئم 
شیطان پرســتی روی دیوار بودند. این 
دو جوان  ســریعا دستگیرشــدند و در 
تحقیقات اعالم داشــتند کــه از طریق 
شــبکه هــای اجتماعی جــذب گروه 
شیطان پرستی شده اند و طی فراخوانی 
که در آن گروه ها شده بود اقدام به این 

کار کردند. 
وی ادامــه داد: در بازدیــد بدنی آنان 
خالکوبی واشــکال شــیطان پرســتی 
مشاهده شد. روی تی شرت یکی از آنان 
این نوشته درج شده بود: »من اعتقادی 

به بشر ندارم .«
افشــاری خاطرنشــان کرد: الزم است 
افراد و خانواده های محترم هنگام خرید 
لباس به عالئم و نوشته های درج شده 
توجه داشته باشــند که به زبان التین 

است. 

 قتل فجیع یک زن
 در دریای مازندران 

صیادان محلی در ساحل »عباسکال«ی 
استان مازندران جســد زنی را در حالی 
که دستانش بسته بود درون کیسه ای 

پالستیکی پیدا کردند.
با گــزارش این موضــوع بــه پلیس، 
کارآگاهان بــه محل اعزام شــدند. در 
بررســی هــای مقدماتــی کارآگاهان 
مشخص شد که مقتول زنی حدود 4۰ 
ساله اســت که عامل یا عامالن جنایت 
دستان او را از پشت بسته و پس از قتل 
جســد او را درون کیســه پالستیکی 
گذاشته و در دریا انداخته اند. تحقیقات 
در این پرونده برای شناســایی زوایای 
پنهان این جنایت و دستگیری قاتل یا 

قاتالن ادامه دارد.

 زن جوان زنده زنده
 در آتش سوخت

آتش در روســتای ماالی شیخ غراوی 
شهرستان کالله از توابع استان گلستان 

جان یک مادر را گرفت.
ســرهنگ مهربانی، رییس پلیس کالله 
با اعالم این خبر گفــت: در این حادثه 
مادری 37 ســاله به نام صبورا حامدی 
جان باخت و فرزند دوســاله اش به نام 
ســونا بنددار مجروح و به بیمارستان 5 
آذر گرگان منتقل شــد. رییس پلیس 
کالله گفت: این اتفاق در شــب یلدا رخ 
داد و علت آتش سوزی و جزئیات بیشتر 

آن در حال بررسی است.

4 نوجوان تهرانی در دام 
شیطانی مربی فوتبال

مربی فوتبال که به اتهــام آزار و اذیت 
چهار پسر نوجوان دســتگیر شده بود، 

در دادگاه خود را بی گناه معرفی کرد.

شهریور امسال والدین چهار نوجوان که 
عاشــق فوتبال بودند از مربی خصوصی 
فرزندانشان به اتهام آزار و اذیت شکایت 
کردند. با طرح این شکایت مربی متخلف 
دســتگیر شــد، امــا او در بارجویی ها 
اتهاماتش را رد کرد و گفت: این اتهامات 
را قبول نــدارم. من نقاش ســاختمان 

هستم و خالفی نکرده ام.
با توجه به شکایت خانواده های پسران 
نوجــوان و اظهــارات متهم، جلســه 
رســیدگی به این پرونده بــه زودی در 
شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران 

به ریاست قاضی بابایی برگزار می شود.

حوادث ایران

 عشق ممنوعه 
حادثه آفرید

زن شوهردار، همسرش را کشت 
تا به عشقش برسد؛

چندی پیش در پی گزارش حمل مواد مخدر صنعتی توسط فردی جوان، ماموران انتظامی خودروی شخصی فرد مورد نظر را متوقف کرده و از داخل خودرو، مقداری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف کردند 
که در نهایت متهم روانه زندان شد.

سید مجتبی اشرفی، فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: پس از چندی فرد دستگیر شده با ادعای جاسازی این مواد توسط همسرش، شکایتی از وی مطرح کرد و با دستور قضائی، پرونده به دایره مبارزه 
با مواد مخدر کالنتری 11 آزادی شاهرود ارجاع شد. پس از تحقیقات اولیه مشخص شد زوج مذکور دچار اختالفات شدید بوده و همین مسئله می توانست جاسازی مواد را از سوی همسر متهم محتمل کند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضائی، زوجه احضار و تحت بازجویی های فنی و پلیســی قرار گرفت و پس از بازجویی های تخصصی و فن های پلیسی توسط ماموران کالنتری و اظهارات ضدونقیض، زوجه به 
خرید و جاسازی مواد مخدر در خودروی همسرش اعتراف کرد که با دستور قضائی متهم بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

 تــوطئه
 علیه همسر!

بر اثر وقوع آتش ســوزی در یک مرکز ورزشی در کره جنوبی، دست کم 2۹ تن جان 
خود را از دست دادند.

در این حادثه آتش سوزی که در ساختمان هشت طبقه یک مرکز ورزشی اتفاق افتاد، 
2۹ تن کشته شده و تعداد 2۹ نفر دیگر هم مجروح شده اند.

بنابر اعالم مقامات محلی شهر »جچئون«، این آتش سوزی به سرعت تمامی هشت 
طبقه ســاختمان را در بر گرفت و باعث شــد تعداد زیادی داخل ساختمان حبس 
شوند؛ همچنین شــعله های آتش موجب شد دود سمی تولید شــود و افراد امکان 
تخلیه ساختمان را نداشــته باشــند. به دنبال وقوع این آتش سوزی، بیش از 1۰۰ 
نیروی آتش نشان به محل اعزام شدند. هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نیست، 
اما بررسی های اولیه حاکی از آن اســت که این آتش سوزی از پارکینگ ساختمان 

آغاز شده  است.
رسانه های محلی اعالم کردندکه شناسایی برخی از جســدهای یافته شده در این 

ساختمان ممکن نیست.

آتش سوزی در کره جنوبی ۲۹ کشته برجا گذاشت

زن آمریکایی کــه نامزد خــود را در ویدئویی زنــده در یوتیوپ با شــلیک گلوله 
 به قتل رســانده بود وقتی ازسوی پلیس دســتگیر شــد ادعای عجیبی را مطرح 

کرد.
متهم » مونالیزا پرز« 2۰ ســاله که اهل ایالت مینه ســوتای آمریکاســت از لحظه 
 شــلیک خود به صورت زنده فیلــم گرفته و همزمــان در یوتیوپ منتشــر کرده

 است.
به گفته این زن ،قتل نامزدش تنها یک تصادف و ساخت کلیپی برای جذب فالوور در 

فضای مجازی بوده که تبدیل به قتلی فراموش نشدنی شده است.
»مونالیزا« در این باره گفت:» نامزدم »پدرو روئیس« از من خواســت تا اســلحه را 
در مقابل قفسه ســینه اش قرار دهم و طوری وانمود کنم که می خواهم او را بکشم. 
 همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد و پدرو با شلیک گلوله به قفسه سینه اش کشته 

شد.«

 اقدام عجیب دختر جوان با 
نامزدش در پخش زنده اینترنتی

پلیس در حالی جسد یک دختر 22 ساله را پیدا کرد که دو سگ پیتبول متعلق به او 
در حال خوردن جنازه اش بودند.

پلیس محلی ویرجینیای آمریکا در حالی جنازه یک دختر 22 ساله را پیدا کرد که 
دو سگ پیتبول مشغول خوردن جسدش بودند. »بتانی لین« هنگامی که به همراه 
دو سگ خود برای پیاده روی به جنگل رفته بود مورد حمله آنها قرار گرفت و جانش 
را از دست داد. پدر قربانی هنگامی که دخترش به منزل بازنگشت از پلیس برای پیدا 

کردن او کمک خواست. 
جســد بتانی در حالی که دو ســگ پیتبول غول پیکر مشــغول خوردن جنازه اش 
بودند، پیدا شــد. جراحات روی بدن این دختر نشــان می دهد کــه وی با وجود 
حمله سگ ها و افتادن روی زمین ، تالش کرده اســت تا با آنها مبارزه کند.  این در 
حالی اســت که یکی از دوســتان قربانی با نام »باربارا نوریس« به تلویزیون محلی 
 آمریکا گفت که پیش تر به بتانی گفته بود که روزی این ســگ ها جانش را خواهند 

گرفت.

سگ های وحشی، صاحب خود را خوردند!

هان
حوادث  ج

مرد شیشــه ای که حاضر به ترک اعتیادش نبود، در جریان 
درگیری خونین با برادرش با ضربه های چاقو به قتل رسید.

چند روز پیش مردی با پلیس شهرستان شهریار تماس گرفت 
و از درگیری خونینی میان دو برادر در یکی از محله های آنجا 
خبر داد. ماموران با شناسایی خانواده مقتول به تحقیق از آنها 
پرداختند که معلوم شد او معتاد به شیشه بوده وحاضر به ترک 
اعتیادنبوده است.همین مسئله باعث درگیری میان او و برادر 
دیگرش شده است. آنها از ماجرای جنایت خبر نداشته اند و 

از طریق همسایه ها متوجه مرگ پسر معتادشان شده اند.
با جمع بندی این اطالعات، مشخصات و تصویر متهم به قتل 
در اختیار گشت های انتظامی قرار گرفت و از ماموران خواسته 
شد به محض مشــاهده متهم، او را بازداشت کرده و تحویل 
پلیس آگاهی دهند. سرانجام ماموران آخرین مخفیگاه او را 
شناسایی کردند و وی بازداشت شد. مرد برادرکش با انتقال 
به اداره جنایی پلیس آگاهی ویژه غرب استان تهران، بازجویی 
شد و در جریان تحقیقات پلیسی به قتل برادرش اعتراف کرد.

متهم به قتل به افســر تحقیق گفت: برادرم اعتیاد به شیشه 
داشت و به همین دلیل کار و زندگی اش را از دست داده بود. 
رفتار مناسبی با اعضای خانواده ام نداشت. چند بار او را برای 
ترک به کمپ برده و در آنجا بســتری کردیم،اما هر بار مدت 
زمان کوتاهــی در آنجا می ماند و بعد از خارج شــدن از آنجا 
دوباره شیشــه مصرف می کرد. وی افــزود: آن روز برادرم را 
در خیابان دیدم، او دوباره شیشه خریده و مصرف کرده بود. 
با اوحرف زدم و خواســتم به کمپ برود و مدت طوالنی آنجا 
بماند و اعتیادش را برای همیشه ترک کند، اما به حرف هایم 
توجهی نکرد. من هم به خانه برگشتم و چاقویی را برداشتم. 
به خیابان آمده و چاقو را ســمتش گرفتم و تهدیدش کردم 
تا شاید بترســد و همراهم به کمپ بیاید. او با من دعوا کرد و 
درگیری مان باال گرفت، نفهمیدم چطور شد با ضربه های چاقو 
او را زخمی کردم. برادرم غرق در خون کف خیابان افتاد و من 
از شــدت ترس فرار کردم. متهم به قتل با صدور قرار قانونی 

روانه زندان شد.

برادرکشی به  خاطر اعتیاد 
دو دختر نوجوان از پنج پسر شرور به اتهام آزار و اذیت و تهیه 
فیلم سیاه شکایت کردند. تحقیقات برای دستگیری متهمان 

آغاز شده است.
چندی پیش دو دختر 16 ســاله با حضور در دادگاه کیفری 
اســتان تهران از آزار و اذیت پنج پسر نسبت به خود شکایت 

کردند.
یکی از آنها به نام ســیما گفت: »امروز همــراه نازنین برای 
تفریح به پارک سر کوچه رفته بودیم که سعید و شایان با یک 
دستگاه پژو 2۰6 به ما نزدیک شدند. از قبل آنها را می شناختم 
و چند بار با هم بیرون رفته بودیم. سعید هم به نازنین عالقه 
داشت. او پیشــنهاد داد به خانه شــان برویم تا نازنین را به 
مادرش معرفی کند. به این بهانه، ما را به باغی در همان حوالی 

کشاندند و ناگهان دست به چاقو شدند.
ســعید با تهدید مرا مجبور به مصرف مشــروب کرد سپس 
گفت اگر تســلیمش نشــوم، دوســتان دیگرش را هم خبر 
می کند. هرچه التمــاس کردم، به حرفم گــوش نکرد و مرا 

مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد چهار نفر دیگر از جمله شایان 
را هم خبر کرد. آنها هم به من تعرض کردند و از این کارشان 
 فیلم گفتند. گفتند اگر به کســی حرفی بزنم، فیلم را پخش 

می کنند.«
نازنین نیز مورد تحقیق قضات قرار گرفت و گفت: »روز حادثه 
همراه ســیما برای پیاده روی به پارک رفته بودیم که سعید 
و شایان با خودرو ســراغمان آمدند. من به سیما گفتم سوار 
نشــویم، چون هیچ کدام از آنها را نمی شناسیم، اما او گفت 
نگران نباش. ســعید و شــایان ما را به باغی در همان حوالی 
بردند و آنجا با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادند. هرچه 
خواهش کردیم به حرفمان گوش نکردند و حتی از کارشان 
فیلم هم گرفتند. من از سوی ســه نفر مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتم. آنها بــه زور ما را مجبور به خوردن مشــروب و بعد از 

انجام نیت شیطانی شان، رهایمان کردند.«
با ثبــت این شــکایت، رییس دادگاه دســتور شناســایی و 

دستگیری هر پنج متهم را صادر کرد.

آزار شیطانی دو دختر در باغ
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مخالفت »آجورلو« با درخواست ذوب آهن؛
 ستاره های قرمز 

به اصفهان نمی روند
باشگاه ذوب آهن اصفهان طی درخواست مکتوبی 
از  تراکتورســازی خواهان جــذب مهدی کیانی 
و محمــد ابراهیمــی، دو 
کاپیتــان بــا تجربه 
سرخ پوشان تبریزی 
شده بود که پاسخ 
ایــن درخواســت 
بــه شــکل رســمی 
اعالم شــد.مدیرعامل 
تراکتورسازی در پاسخی مکتوب به همتای خود 
در باشگاه ذوب آهن با این درخواست مخالفت کرد.

بنابراین انتقال بازیکنان باتجربه این تیم با مخالفت 
مدیرعامل تراکتوری ها روبه رو شد تا گل محمدی، 
همچنان از آنها در نیم فصل دوم رقابت های لیگ 

برتر و لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند.

تیم فوتبال ذوب آهن که با برتری مقابل تیم نفت تهران پس از ســه 
هفته ناکامی به تعطیالت نیم فصل رفته بود با شروع نیم فصل دوم در 
ورزشگاه نقش جهان مقابل تیم مشکی پوشان قرار گرفت ولی درحالی 
که به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم داشــت، نتوانست در مقابل تیم 
قعرنشین مشکی پوشــان  کاری از پیش ببرد و این بازی بدون اینکه 
گلی از خط دروازه ها عبور کند به پایان رسید و ذوب آهن با کسب 20 

امتیاز دررده هفتم قرار گرفت.
امیر قلعه نویی پس از تساوی تیمش مقابل مشکی پوشان در نشست 
خبری اظهار داشت: وقتی پنج موقعیت تک به تک را از دست می دهیم، 

دیگر حرفی باقی نمی ماند و نمی تــوان در مورد این فوتبال حرف زد. 
بازی خوبی انجــام دادیم و دروازه بان ذوب آهــن حتی یک بار زمین 
نخورد. سه بازیکن جدید ما هم عملکرد خوبی داشتند. وی با بیان اینکه 
تیمش به یک هافبک و یک مهاجم نیــاز دارد، ادامه داد: اتالف وقت 
زیاد، نقطه تاریک دیدار با مشکی پوشان بود. هر کاری انجام می دادیم 

بازیکنان حریف، خودشان را روی زمین می انداختند.
قلعه نویی افزود: تیم حریف حتی به دروازه ما نزدیک هم نشد و وقتی 
بازیکنان از موقعیت های خود استفاده نمی کنند، کاری از دست مربی 
برنمی آید.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پاســخ به این سوال که 

نگران مصدومیت دوباره قاسم حدادی فر نیست، گفت: نگران هستیم 
ولی باید زمان بازی او را به مرور بیشتر کنیم. 

وی در مــورد کیفیت خریدهــای جدید تیمش اظهــار کرد: میالد 
فخرالدینی و بختیار رحمانی فراتر از چیزی که فکر می کردیم ظاهر 
شــدند و وظایفی که به آنها ســپرده بودیم را به خوبی انجام دادند. 
قلعه نویی در مورد شعار »حیا کن، رها کن« که از طرف برخی هواداران 
 علیه او سر داده شــد، گفت: دستشــان درد نکند که علیه من شعار 

دادند! 

دور برگشت رقابت های لیگ برتر در حالی برای طالیی پوشان نصف 
جهان آغاز شد که به دنبال نتایج ضعیف تیم ســپاهان در نیم فصل 
اول،شــاگردان زالتکو کرانچار نیاز مبرمی به هر سه امتیاز این بازی 

داشتند ولی در پایان به کسب یک امتیاز بسنده کردند.
در این دیــدار که برای هر دو تیــم از اهمیت خاصــی برخوردار بود 
شاگردان علی دایی در دقیقه 35 روی یک ضربه ایستگاهی که توسط 
مهدی ترابی نواخته شــد، به گل برتری دست پیدا کردند و تالش دو 

تیم در ادامه برای رسیدن به گل ثمری 
نداشــت تا اینکه در دقیقه 85 داور به 
سود ســپاهان اعالم ضربه نهایی کرد 
و ساســان انصاری این تــوپ را به گل 

تساوی تبدیل کرد.
زالتکو کرانچار پس از توقف1-1 تیمش 
برابر سایپا گفت: نیمه اول دو تیم بازی 
متعادلی را به نمایش گذاشتند و شانس 
مسلمی برای گلزنی به وجود نیامد؛ البته 
بازیکنان تیم ما، قبل از گل جســارت 
نداشــتند، اما بعد از گل، جسارتشان را 
نشان دادند و فرصت های گلزنی زیادی 

ایجاد کردند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: 
بدشانسی نمی خواهد گریبان ما را رها 
کند. بازی یک بر صفر باخته را مساوی 

کردیم مثل بازی با پرســپولیس که دو بار به بازی برگشــتیم، اما با 
 وجود موقعیت های زیادی که در نیمه دوم داشتیم، نتوانستیم به گل 

برسیم.

 نیم فصل دوم رقابت های هفدهمین دوره لیگ برتر، عصر جمعه با انجام چهار دیدار آغاز شد که در این روز  تیم های اصفهانی با تساوی 
مقابل حریفانشان به یک امتیاز بسنده کردند تا  روند ناکامی ها در این فصل از مسابقات لیگ برتر ادامه داشته باشد.

قلعه نویی در 
مورد شعار »حیا 
کن، رها کن« که 

از طرف برخی 
هواداران علیه 
او سر داده شد، 
گفت: دستشان 

درد نکند که علیه 
من شعار دادند! 

ستاره های قرمز به اصفهان نمی روند

پیشنهاد سردبیر:

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جایگاه استان 
اصفهان در ورزش قهرمانی باید حفظ شود.اصغر برشان 
در مورد برنامه های شورای شهر اصفهان برای توسعه 

ورزش اظهار کرد: ورزش با شورای پنجم شهر اصفهان 
شروع نشده و برنامه شــورا، استمرار تمام برنامه های 
ورزشی موجود در سطح همگانی و قهرمانی است.وی 

با بیان اینکه ورزش، پایه سالمت، نشاط و شادابی است، 
گفت: سیاســت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان، فراهم کردن بسترها در ورزش است و اینکه 
به جای تصدی گری، تولی گری داشــته باشیم.عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: عالوه بر تالش 
در جهت توسعه مراکز و امکانات ورزشی، زمینه را برای 

افرادی که مایل به ســاخت اماکن ورزشی هستند، 
فراهم می کنیم. ضمن اینکه، جایگاه استان اصفهان در 
ورزش قهرمانی باید حفظ شود.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان خاطرنشان کرد: از قهرمان پروری در حد 
ضرورت و تا جایی که عامل تشــویق و ترغیب عموم 

مردم به ورزش  شود، حمایت می کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
جایگاه اصفهان در ورزش قهرمانی باید حفظ شود

خبر روز

 ستاره فوتبالی که به زور 
به تمرین می رود

منچستریونایتد برای کشاندن »پوگبا« بر سر 
تمرینات به زور متوسل 
نوشــته  شــد.به 
روزنامه دیلی میل؛ 
مسئوالن منچستر 
یونایتــد عــده ای 
از کارکنان باشــگاه 
را بــه خانه پوگبا فرســتاد 
تا با زور ایــن بازیکن را بر ســر تمرینات تیمی 
حاضر کنند.بنا بر این گــزارش پس از پیروزی 
3 بر یک منچستر مقابل آرســنال که در سوم 
دســامبر برگزار شــد، پوگبا، بازیکن شیاطین 
 ســرخ به باشــگاه نیامد و به تلفن ها هم پاسخ

 نداد. 
جالب اینجاســت که این برای اولین بار نیست 
که کارکنان باشگاه به در منزل بازیکن فرستاده 
می شــوند و پیش از این نیز برای آوردن پوگبا 
به تمرینات این اقدامات صورت گرفته بود، اما 

اکنون به زور متوسل شده اند.

اتفاق روز

اولین واکنش قائدی؛
 یک روز پس از فاجعه

در هفته ای که گذشت مهدی قائدی با مشکل 
بزرگی دســت و پنجه 
نرم کرد. یک هکر با 
ادعای هک کردن 
صفحه اینستاگرام 
بازیکــن،  ایــن 
خصوصی  چت های 
منتسب به او را منتشر 
کرد. اتفاقی که حتی بازیکنان پرسپولیس هم 
به آن واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

 قائدی با انتشار پستی در صفحه شخصی اش 
به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: »سالم 
خدمت همــه هــوادارای عزیز. بــه اندازه ای 
ناراحتم کــه ســاعت 2 صبح شــده و هنوز 
نخوابیــدم. فقط به خاطر اتفاقات ســاختگی 
پیش اومده که هویت منو که تیم محبوبم تاج و 
هواداراشه زیر سوال بردن. خدا از حق می گذره 

ولی از حق الناس نمی گذره.«
 قائــدی در پایان این پســت هــم حدیثی از 
حضرت علی)ع( دربــاره حفظ آبروی دیگران 

آورده بود.

واکنش روز

  قاب روز

تیپ ۱۳میلیون تومانی سوشا!
تیپ سوشا مکانی دوباره خبرساز شد. دروازه بان جدید باشگاه صنعت نفت که به خاطر تیپش، 
از حضور در فوتبال ایران به مدت چند ماه محروم شــده بود، حاال به خاطر رونمایی از تیپ 
جدیدش سوژه خوبی برای رسانه ها فراهم کرده است. خبر ورزشی با انتشار عکسی از سوشا 
نوشته:»این تیپ سوشا مکانی بدون کاپشن و جوراب  3.230 دالر ارزش دارد؛یعنی حدود 

سیزده میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان.«

 محمد رضا خرســند نیا درباره جدایی اش از مشکی پوشان گفت: 
مشکل من با مشکی پوشان نه فنی بود و نه مالی بلکه مشکل، خودم 
هستم.من این فصل تنها سه بازی، فیکس بودم و دو بازی آخر نیم فصل 
هم اصال بازی نکردم. االن احساس می کنم نمی توانم به مشکی پوشان 
کمک کنم. بعد از جدایی از استقالل انتخاب خوبی نداشتم و باید رو به 

جلو حرکت می کردم که چنین اتفاقی رخ نداد .

نمی توانستم به مشکی پوشان کمک کنم

31
 مهاجم پارس جنوبی درباره بازی این تیم در نیم فصل دوم گفت: در 
نیم فصل دوم بازی ها سخت تر می شوند و چیزی قابل پیش بینی نیست. 
هر چند پرسپولیس نمی تواند بازیکن بگیرد ولی مهدی طارمی به این 
تیم برمی گردد و مسلما آنها همچنان مدعی جدی قهرمانی خواهند 
ماند.ابراهیم صالحی افزود: تیم های دیگر هم به قهرمانی فکر می کنند 

و ما هم می خواهیم تا آخرین هفته با پرسپولیس رقابت کنیم.

تیراندازان المپیکی ایران بعد از رقابت های المپیک ریو با افت محسوسی روبه رو شدند که نبود سرمربی 
خارجی می تواند یکی از دالیل آن باشد.بعد از المپیک 201۶ ریو الزلو سوچک، سرمربی تیم ملی تفنگ 
با فدراسیون تیراندازی قطع همکاری کرد و به کشورش بازگشت. تیراندازان المپیکی ایران بعد از رفتن 
الزلو در رنکینگ فدراسیون جهانی با افت محسوســی رو به رو شدند.  آنها حدودا بعد از المپیک ریو در 
شش رویداد بین المللی حاضر شدند ولی تنها چهار مدال برای تیراندازی ایران کسب کردند. این در حالی 
است که اکثر ملی پوشان و مربیان در ماه های اخیر از بهتر شدن شرایط اردوها و برطرف شدن مشکالت 
فشنگ و ساچمه سخن به میان می آورند، اما نتایج آماری تیراندازان المپیکی روندی معکوس دارد. تیم 
تفنگ ایران در حضور الزلو به افتخارات زیادی از جمله طالی جهان رسید. الزلو در دو المپیک کنار تیم 
ایران بود. در تاریخ تیراندازی ایران حضور تیراندازان در فینال المپیک بی سابقه بود که با حضور الزلو این 
اتفاق در المپیک لندن و ریو محقق شد. از پنج سهمیه ای که ایران در المپیک ریو داشت چهار سهمیه 
برای تیم تفنگ بود، اما بعد از رفتن الزلو برخی از تیراندازان ایران حتی نتوانســتند مجددا رکوردهای 
خود را تکرار کنند. حسن ذوالفقاری، کارشناس تیراندازی  با بیان اینکه مربی خارجی برای تیم های ملی 
تیراندازی الزم نیست، اظهار کرد: پیش از این هم نیاز به الزلو نداشتیم. تنها تغییری که در زمان الزلو 
برای تیم   ملی اتفاق افتاد افزایش حضور در مسابقات بین المللی بود.پیش از این ملی پوشان هر سه سال 
یک بار یک سفر خارجی می رفتند، اما در زمان ریاست هاشمی و سرمربیگری الزلو تعداد سفرها زیاد شد 
و تقریبا ملی پوشان به تمام کاپ های جهانی و مسابقات بین المللی مهم اعزام می شدند. حتی اردوهای 

طوالنی مدت خارجی هم داشتیم .
 فاصله گرفتن رکوردها و سقوط چند پله ای ملی پوشــان المپیکی تفنگ، نشان می دهد که نبود مربی 
خارجی در کنار تیم ملی چندان بی تاثیر هم نیست. تا بازی های آسیایی جاکارتا زمان زیادی نمانده و باید 
فدراسیون تیراندازی برای بهتر شدن عملکرد ورزشکاران، چاره ای بیندیشد تا باز هم تیراندازان ایرانی 

به روزهای اوج خود بازگردند.

پرسپولیس شانس اول قهرمانی است
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افت تیراندازان المپیکی بدون »الزلو«

  تمدید ریاست اصفهانی ها
 بر تکواندوی ایران

رییس اصفهانی فدراســیون تکواندو برای چهار 
سال دیگر در رأس این فدراسیون باقی ماند.

انتخابــات فدراســیون تکوانــدو پــس از کش 
و قوس هــای فــراوان در حالی برگزار شــد که 
شایعه کناره گیری ســیدمحمد پوالدگر رییس 
1۷ سال گذشــته این فدراســیون از شرکت در 
 انتخابات، پیــش از برگزاری مجمــع به گوش 

می رسید.
علیرضا صیاد، ســیروس رضایی، مسعود امینی، 
ســیدمحمد پوالدگر، لقمان کشــاورز، مختار 
کالنتری و جمشــید محمدی ســهرابی، هفت 
کاندیدای این انتخابات بودند، اما نه تنها پوالدگر 
انصراف نداد بلکه در پایــان، ۴1 رای از ۴3 عضو 
مجمع را به خــود اختصاص داد تا بــار دیگر به 
عنوان رییس فدراســیون تکواندو انتخاب شود.
پیــش از فرآیند رأی گیری، مختــار کالنتری از 
انتخابات کنار کشید و جمشید سهرابی و لقمان 
کشاورز هم به نشانه اعتراض، از رقابت با پوالدگر 
منصرف شدند. در نهایت پوالدگر ۴1 رای به خود 
اختصاص داد، ســیروس رضایی یک رای کسب 
کرد و مســعود امینی هم رایی به دست نیاورد. 
سیدمحمد پوالدگر از سال 13۷۹ تاکنون ریاست 
یکی از مهم ترین فدراسیون های ورزشی ایران را 

بر عهده دارد.

اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد:
 حسن یزدانی در میان

 سه کشتی گیر برتر جهان
اتحادیه جهانی کشتی حسن یزدانی را به عنوان 
یکی از سه کشــتی گیر برتر رقابت های جهانی 
سال 201۷ معرفی کرد.در خبری که در سایت 
اتحادیه جهانی کشتی آمده است: هلن مورالس 
در وزن 58 کیلوگرم زنان از آمریکا، یاسمین آدار 
در وزن ۷5 کیلوگرم کشتی زنان از ترکیه و حسن 
یزدانی در وزن 8۶ کیلوگرم کشتی آزاد به عنوان 
برترین کشتی گیران رقابت های جهانی در سال 

201۷ معرفی شده اند.
در گزارش این ســایت به پیروزی های حســن 
یزدانی با امتیاز فنی اشاره شــده و وی به عنوان 
ستاره کشتی ایران )سوپراستار( در این مسابقات 
معرفی شده است.با توجه به اعالم سایت اتحادیه 
جهانی حسن یزدانی تنها کشتی گیری بود که در 
1۶ وزن برگزار شده کشتی مردان )آزاد و فرنگی( 

بهترین عملکرد را داشته است.

منهای فوتبال

زمان خداحافظی »بوفون« از 
دنیای فوتبال مشخص شد

سنگربان تیم   ملی فوتبال ایتالیا نمی تواند ناکامی 
تیمش از صعود به جام 
جهانــی را باور کند.

تیم   ملــی فوتبال 
ایتالیا، غایب بزرگ 
جام جهانی 2018 
روسیه است. بوفون، 
کاپیتان آتــزوری نمی تواند 
راه نیافتن تیمش به جام جهانی را باور و هضم 
کند. او گفت : »برای همیشه چنین حسرتی را 
با خود خواهم داشت. نمی توانم باور کنم که در 
جام جهانی حضور نداریم. فرصت بسیار بزرگی 
را از دست دادیم. شادی را از یک ملت و هواداران 

زیادی گرفتیم«.
 او درباره خداحافظی اش از مستطیل سبز، بیان  
کرد: به احتمال خیلی زیاد در پایان فصل جاری 
از فوتبال خداحافظی می کنــم ،اما هیچ وقت 

عشق من به تیم   ملی و یوونتوس کم نمی شود.

خبر روز

پیشخوان

برانکو اعالن جنــگ 
 به کی روش

مالقات در ال کالسیکوی 
آفتابی

تمام مقصدها مسدود 
شــد؛ رحمتی می ماند تا 

جام حذفی را بگیرد

 اشتباهات خودمان به 
کنار؛ چرا تیم های برانکو 
درکســب جــام دبــل 

نمی کنند
دست های آلوده یا هوا؟!

 خطر حذف استقالل از 
آسیا جدی شد 

باشگاه الغرافه قطر به صورت رسمی خواهان جذب مهدی 
طارمی، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرســپولیس شده 
و حتی درخواست خود را به این باشــگاه فرستاده است. 
این باشگاه قطری برای نقل و انتقاالت زمستانی خواهان 
مهدی طارمی شده و این در حالی است که یک ماه تا پایان 

محرومیت این بازیکن زمان باقی مانده است. باشگاه الغرافه از باشگاه پرسپولیس خواسته تا شرایط خود را برای 
این انتقال اعالم کنند و آنها برای جذب طارمی منتظر نظر مسئوالن پرسپولیس هستند.

الغرافه قطر امســال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا حضور دارد و در صورت برتری مقابل پاختاکور 
ازبکستان با تیم تراکتورسازی، االهلی عربســتان و الجزیره همگروه خواهد شــد. محمد پنجعلی، محسن 
عاشوری، فرهاد مجیدی، مرحوم سیروس قایقران، مرتضی کرمانی مقدم، حسن شیرمحمدی و محمدرضا 

خلعتبری از جمله بازیکنان ایرانی هستند که سابقه بازی در این تیم قطری را در کارنامه دارند.

پیشنهاد رسمی الغرافه؛

 طارمی را می خواهیم
ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در صفحه اینستاگرام 
خود جذب مهاجم ایرانی برای این تیم را رد کرده است.

با توجه به آغاز فصل نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر 
فوتبال، شفر ســرمربی تیم فوتبال استقالل این روز ها 
به دنبال جذب یک مهاجم برای تقویت تیمش اســت.

با توجه به اینکه استقاللی ها به دنبال جذب یک مهاجم هستند بر همین اساس هر روز اسامی گوناگونی 
شنیده می شود که یکی از آن ها آل کثیر، مهاجم تیم نفت تهران اســت که در مورد این بازیکن یکی از 
مدیران اســتقالل خبر مذاکره با او را تکذب کرد.با توجه به ســوال یکی از هواداران استقالل در صفحه 
اینستاگرام سرمربی استقالل مبنی بر اینکه آیا مهاجم مورد نظر درجه 3 ایرانی است یا خیر، شفر پاسخ 
داد: شایعات را باور نکن. به نظر سوال این هوادار استقاللی جذب آل کثیر بوده که سرمربی استقالل جذب 

مهاجم ایرانی را رد کرده است.

سرمربی تیم فوتبال:

شایعات را باور نکنید

 سمیه مصور

سریال ادامه دار ناکامی سپاهان و ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر؛

زمستاِن اصفهانی ها!

بسکتبال 
فیالدلفیا - 

ساعت تورنتو
01:30

شبکه 
ورزش

تراکتورسازی فوتبال
تبریز - 
استقالل 
خوزستان

ساعت
14:30

شبکه 
ورزش

فوالد فوتبال
خوزستان - 
پرسپولیس

ساعت
14:30

شبکه 
سه

استقالل - فوتبال
صنعت نفت 

آبادان

ساعت
16:25

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

1شنبه 
3 دی
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کورش خسروی گفته بود که افراد زیادی از کارشناسان برق خورشیدی، 
مدیریت شهری اصفهان، شرکت ملی گاز و شرکت توزیع برق در مرکز 
پژوهش ها چاره اندیشی کردند و به این نتیجه رسیدند که مانع اساسی 
بر سر راه استفاده از انرژی های خورشــیدی، ارزان بودن قیمت انرژی 
مصرفی است چرا که در این شــرایط انرژی بی محابا مصرف می شود 
و افراد قــدر انــرژی را نمی دانند.انرژی خورشــیدی مهم ترین منبع 
انرژی تجدیدپذیر در جهان به شــمار می رود که به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی همانند گرما و الکتریسیته 
تبدیل شــود. تجربه نشــان داده انجام اقدامات فرهنگی در اصفهان 
جوابگوست، بنابراین قرار شده شهرداری با انجام برنامه های فرهنگی 
شهروندان را به استفاده از انرژی های خورشیدی ترغیب کند؛ از این رو 
در شورای شهر مصوب شده است که شــهرداری اصفهان ظرف مدت 
دو ماه برنامه ای آماده کند که تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰، این شهر 
ظرفیت تولید۲۰ مگاوات برق خورشیدی را داشته و حداقل ۱۰۰ هزار 

منزل مســکونی در اصفهان مجهز به آبگرمکن های خورشیدی شود.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان در گفت وگو با ایمنا در 
ارتباط با مزیت های استفاده از انرژی خورشیدی اظهار می کند: استفاده 
از انرژی خورشــیدی به عنوان یک انرژی پاک مورد تاکید شهرداری 
است و باید مردم برای استفاده از این انرژی پاک تشویق شوند؛ زیرا برای 
داشتن هوایی پاک و آسمانی زیبا به استفاده از انرژی های نو نیازداریم؛ 
از جمله انرژی خورشیدی یا انرژی هایی که از نیروی باد برای گرداندن 
ژنراتورهای برق استفاده می کنند و ایجاد آلودگی نمی کنند.سید جمال 
الدین صمصام شریعت با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر هنوز برخی 
از نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده می کنند، ادامه می دهد:  استفاده 
از توربین های بادی می تواند برای تامین سوخت نیروگاه ها موثر باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید می کند: در منازل 
مسکونی اســتفاده از آبگرمکن ها و پنل های خورشــیدی برای تامین 
برق ساختمان ها مورد تاکید است که برای گســترش استفاده از این 
پتانسیل ها نیازمند فرهنگ سازی هستیم.وی تصریح می کند: پنل های 
خورشیدی را می توان در نماسازی و فرم ساختمان،  چه در روی نما و 
چه در بام، به گونه ای طراحی کرد که از جنس پوشــش نهایی سقف یا 
نمای ساختمان باشد تا عالوه بر زیبایی در مصرف برق صرفه جویی شود.

صمصام شریعت با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان از استفاده هرچه 
بیشتر از انرژی های پاک و خورشیدی استقبال می کند، ادامه می دهد: 
خوشبختانه روز به روز قیمت فرآورده هایی که منجر به تولید آبگرمکن 
خورشیدی یا پنل های تولید برق برای ساختمان ها می شود، مناسب تر 
شده و البته در این راستا تسهیالتی نیز به صورت وام در نظر گرفته شده 
است.یک کارشناس برنامه ریزی شهری می گوید: روند افزایش تقاضای 
مصرف انرژی در کشور با توجه به کاهش منابع فسیلی و باالرفتن قیمت 
سوخت های فســیلی و مالحظات زیســت محیطی، ضرورت استفاده 
از انرژی های خورشــیدی را که توجیه اقتصادی نیز دارند، دوچندان 
می کند.فریاد پرهیز با اشاره به اینکه کشــور ایران با قرارگرفتن روی 
کمربند خورشیدی، به طور متوسط ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد، اضافه 
می کند: این مهم باعث شده پتانسیل باالیی برای استفاده از انرژی های 

خورشیدی در کشور داشته باشیم.

برنامه ویژه شهرداری اصفهان برای استفاده از انرژی های پاک؛

پیش به سوی انرژی های خورشیدی

چندی پیش رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان اعالم کرد که اصفهان در بهره مندی از انرژی های خورشیدی ظرفیت باالیی 
دارد به طوری که می تواند الگوی شهرهای خورشیدی در ایران شود و ساالنه میلیاردها تومان ثروت به ارمغان بیاورد.

توسعه گردشگری، تنها با تعامل شهرهای استان 
محقق می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

با مسئوالن

تکذیب خبر تغییر مدیرکل 
آموزش و پرورش استان

مدیـر روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان در خصوص انتشـار 
خبـری در فضـای مجـازی مبنـی بـر تغییـر 
مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهان، با 
تکذیـب این خبـر اظهار داشـت: ایـن موضوع 
شـایعه بوده و تاکنون شـخص جدیـدی برای 

ایـن سـمت معرفی نشـده اسـت.

علیرضـا مهـدی  افـزود: در روزهـای اخیـر 
خبـری در کانال هـای تلگرامـی دسـت بـه 
دسـت می شـود که از اسـاس واقعیت نداشـته 
و مشـخص نیسـت از چـه منبعـی منتشـر 
شـده اسـت.مدیر روابـط عمومـی اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان در پایـان تاکیـد 
کـرد: محمدحسـن قائدیها، مدیـرکل آموزش 
و پـرورش اسـتان اصفهـان، در سـمت خـود 
فعالیـت داشـته و شـهروندان و فرهنگیـان به 

شـایعات توجـه نکننـد.

مسئول پژوهش مجموعه تخت فوالد 
اصفهان مطرح کرد:

 یادگارنویسی میرعماد
 بر تکیه بابا رکن الدین

مسـئول پژوهـش مجموعـه تخـت فـوالد 
اصفهـان بـا اشـاره بـه یادگارنویسـی های 
تاریخـی در ایـن مـکان اظهـار داشـت: در 
تخـت فـوالد اصفهـان یادگارنویسـی هایی از 
دوران صفویـه و قاجـار وجـود دارد کـه اغلـب 
در تکیه هـا بـه چشـم مـی خـورد و جنبـه 
تاریخی و میراثی بـه خود گرفته اسـت.حمید 
خلیلیـان افـزود: ایـن یادگارنویسـی هایی که 
تاریخـی شـده در تخت فـوالد پراکنده اسـت: 
بعضی هـا در بابارکن الدیـن، بعضی هـا در تکیه 
میرفندرسـکی و برخی در تکیه مادر شـاهزاده 
وجـود دارد و اغلب آنهـا  روی قبوری که سـکو 
دارد و روی سـتون های سـنگی داخـل بقعـه 
نوشته شده اسـت. مسـئول پژوهش مجموعه 
تخـت فـوالد اصفهان بـا بیـان اینکـه در تکیه 
میرفندرسـکی اتاق هایـی وجـود دارد کـه 
خـط میرعمـاد د  ر آن بـه چشـم می خـورد 
گفت: یادگارنویسـی  روی سـنگ قبـور خیلی 
کـم اسـت و اغلـب روی سـکوها و سـتون ها 
بـه چشـم می خـورد. وی خاطرنشـان کـرد: 
بیشـتر متن هـای یادگارنویسـی بـه حضـور 

افـراد در تخـت فـوالد برای زیـارت اهـل قبور 
یا شـادی روح امـوات و حتی در مـورد مرگ و 
قیامـت اشـاره دارد کـه با خـط خوش نوشـته 
شـده اسـت؛ در واقـع آن زمـان یـادگاری را 
خوش خـط و باسـلیقه می نوشـتند و بـرای 
آن وقـت می گذاشـتند و مشـخص اسـت کـه 
در پـس متن ها اندیشـه ای وجـود داشـته؛ اما 
مانند یادگارنویسـی های االن نیست.خلیلیان 
افـزود: ایـن یادگارنویسـی ها بـا جوهـر و در 
مکان هایی نوشـته شـده که در معـرض آفتاب 
و باران نبوده اسـت؛ بـه همین دلیـل از دوران 
صفویه و ۴۰۰ سـال پیش یادگارنویسی داریم 
و برخـی از آنها نوشـته نیسـت؛ بلکه با اشـکال 

ترسـیم شـده اند.

امام جمعه اصفهان :
اصالح دیگران بدون اصالح 

خود محال است
 امام جمعــه اصفهان در جمع اســتادان قرآن و 
اخالق حوزه علمیه اصفهان، اظهار کرد: من بارها 
گفته ام که علم در هر لباســی باشد مورد احترام 
جامعه است، بنابراین جایگاه طلبه درس خوان، 
برابر با آقایی و بدون درس خواندن، مســاوی با 

گدایی است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
اگر طلبه ای در امــر تحصیل علوم حوزوی همت 
جدی بگمارد، می تواند از هر قشر دیگری موفق تر 
شــود، به اســتادان اخالق و درس اخالق حوزه 
علمیه اشاره کرد و شرط الزم تدریس و اثرگذاری 
درس اخالق در حوزه علمیه را داشــتن اخالق 
حسنه شخص استاد دانست و افزود: اخالق امری 

مهم بوده و با حفظیات متفاوت است.
امام جمعه اصفهان اذعان کــرد: امیرالمومنین 
می فرمایــد »هرکســی می خواهــد والیــت و 
سرپرســتی تربیتی جمعی را بپذیــرد، اول باید 
خودش را اصالح کند قبل از آنکه دیگران را به راه 
راست هدایت کند.وی ادامه داد: بنابراین اصالح 
دیگران بدون اصالح خود یک امرمحال اســت و 
باید بدانید مردم سایه روحانیون هستند که برای 
هدایت مردم به راه راســت، خود نیز باید اخالق 

داشته و به راه راست هدایت شده باشند.

با حضور استاندار جدید اصفهان؛
 طرح های انتقال آب 

کلید می خورد
مشــاور فنــی اســتاندار اصفهــان در اجالس 
شــهرداران اســتان اظهارکرد: تعداد شهرهای 
اســتان اصفهان امروز به ۱۰۷ شهر رسیده است 
که با بودجه ای در حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیون 

تومان فعالیت می کنند.
محمدعلــی طرفه،  بــا بیان اینکه در گذشــته 
پشــتیبانی و تدارکات از جمله مشکالت شهری 
بود، خاطرنشــان کــرد: برای حل این مشــکل 
ســازمان همیاری شهرداری ها تشــکیل شد تا 
شــهرداری ها امکان اداره فعالیت های جاری و 

ظرفیت سرمایه گذاری جدید را پیدا کنند.
طرفه با بیان اینکــه با حضور اســتاندار جدید 
اصفهان به عنوان یک چهره ملی، زمینه فعالیت 
در ســطح اســتان فراهم اســت، افزود: توسعه 
پروژه های ملی و اســتانی با عزم همه شهرداران 
استان محقق می شود، طرح های تامین آب مثل 
ســد کوهرنگ و طرح های انتقال آب نیز در این 

دوره کلید خواهد خورد.

مدیرکل تعاون و کار اصفهان:
نرخ بیکاری تحصیلی در استان 

اصفهان ۲۰ درصد است
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی 
با اشاره به باال بودن نرخ بیکاری در استان اصفهان 
به عنوان یک اســتان صنعتی اظهار داشت: همه 
خانواده ها به این امید فرزندان خود را به تحصیل 
مشغول می کنند که روزی وارد بازار کار شوند؛ 
ولی همــه درس خواندن ها بــه کار خوب منتج 

نمی شود.
محسن نیرومند در پاسخ به این سوال که میزان 
بیکاری در رشــته های تحصیلی چقدر اســت، 
خاطرنشــان کرد: نرخ بیکاری در کل اســتان 
۱۴درصد بوده و نرخ بیــکاری تحصیل کردگان 
۲۰/8درصد اســت کــه ۰/8درصد از متوســط 

کشوری باالتر است. 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه نرخ بیــکاری در مردان و 
زنان متفاوت اســت، تصریح کــرد: نرخ بیکاری 
تحصیل کردگان در بین آقایان حدود ۱۴/6درصد 

ولی در بین بانوان حدود ۳۰ درصد است.

استاندار اصفهان در دیدار با فعاالن ستادهای حسن روحانی در استان  
اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان، استانی الیق و دارای ظرفیت بسیار 
باالیی است و ازنظر تدین، فعال بودن فکری و مبارزه پیش از انقالب و 
ایام انقالب، علما، فضال و فالسفه و دانشگاه های بزرگ، فعاالن زیرک و 
سرمایه گذاری های بسیار سنگین، در زمینه صنعت، نظامی، هسته ای 
و بعد اجرایی و در همه ابعاد سرآمد است.محسن مهرعلیزاده با بیان 
اینکه استان اصفهان، استانی پیشگام و پیشــتاز است، افزود: در هر 
بعدی که قرار است در کشور تغییری صورت گیرد به عنوان پیشگام 
از استان اصفهان آغاز می کنند و به همین دلیل دولت باید به دولتی 
چابک، هدایت گر و سیاست گذار تبدیل شــود و اداره امور به دست 
مردم باشد و اگر این کار تاکنون انجام نشده، باید با قوت انجام شود.

مهرعلیزاده در خصوص میزان مالیات ارسالی از استان اصفهان متذکر 
شد: استان اصفهان اســتانی برخوردار و دارای نیروهای خوش فکر، 
قوی، صنایع و دانشگاه ها بوده و استان اول گردشگری است و دولت 

سرمایه گذاری های بسیار باالیی در اصفهان داشته و طبیعی است که 
باید مالیات بیشتری هم گرفته شود.وی تاکید کرد: باید حداقل ۴۰ 
درصد درآمد ملی کشور از گردشگری تامین شود و این موضوع باید 

از اصفهان آغاز شود؛ بروکراسی در استان اصفهان بیداد می کند ولی 
نمی گذاریم این روند ادامه یابد، توقف یا تاخیر در اجرای بسیاری از 
طرح ها و پروژه ها در سطح استان، به دلیل تفوق و اولویت حاشیه ها 

بر متن، خنثی بودن برخی مدیران و نیروها و عدم شــجاعت در بیان 
دیدگاه ها و در اجراســت و اینجانب به فضل خدا ایــن رویه را تغییر 
خواهم داد. استاندار اصفهان عنوان داشــت: مدیران باهوش خود را 
تطبیق می دهند و اگر مدیری نتواند خود را تطبیق دهد با او برخورد 
خواهد شد؛ تاکنون در انتخاب و انتصاب مدیران فشاری وجود نداشته 
و از این پس نیز به هیچ وجه اسیر فشــارها نخواهم شد و در انتخاب 
نیروها تحت فشــار بومی بودن و بومی نبــودن نخواهم بود و تالش 
می کنم که دولت در این استان سرافراز باشــد. وی با اشاره به اینکه 
برنامه های مشــخصی در به کارگیری نیروهای جوان و بانوان داریم، 
ادامه داد: در یکی دو هفته آینده مدیران جدید معرفی خواهند شد؛ 
در مدت حضورم در اصفهان نیمی از وقت من به موضوع آب اختصاص 
یافته و در تدوین بودجه باید به این موضوع توجه می شــد ولی با این 
حال اینجانب تمام تالش خود را برای تعیین بودجه جهت مسئله آب 
انجام دادم. مهرعلیزاده با بیان اینکه روی توسعه شهرستان ها دقت و 
توجه ویژه خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: سند آمایش شهرستان ها 
را با دقت دنبال می کنیــم و درخصوص تقویت ســرمایه گذاری در 

شهرستان ها حمایت خواهیم کرد.

استاندار اصفهان:

در انتصاب نیروها، اسیر فشار بومی گزینی نخواهم شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با اشاره به شعار »همه واقف باشیم« اظهار 
داشت: این طرح در راستای واقف شدن تمام 
اقشار جامعه به ویژه افرادی که تمکن مالی 
کمتری دارند، اجرا شده است.حجت االسالم 

رضا صادقی افزود: طرح وقف مصحف قرآن مجید از ماه رمضان در استان اصفهان پایه گذاری شد و سپس به 
سایر استان های کشور انتقال یافت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به طرح وقف قرآن 
بیان کرد: هدیه قرآن های خریداری شده به مبلغ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است اما کسانی که می خواهند در 
وقف قرآن شریک باشند می توانند با پرداخت مبلغ 6 تا 6 هزار و ۵۰۰ تومان قرآن را خریداری کرده و سپس 
وقف کنند.وی استقبال اصفهانی ها را در این طرح بسیار خوب عنوان کرد و افزود: از ماه رمضان سال جاری تا 

کنون بیش از ۲۵ هزار مصحف قرآن مجید توسط مردم استان اصفهان اهدا شده است.

 عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان اظهــار داشــت: به طور مســلم در 
روزهای آلودگی شدید هوا، شاهد شایع ترین 
حساسیت ها و اختالالت تنفسی از جمله آسم و 
همچنین افزایش آمار سکته های قلبی هستیم.

مریم طباطبائی با اشاره به اینکه در این سال ها به دنبال آلودگی هوا، آمار تنگی نفس رو به افزایش است، بیان داشت: 
احتمال اینکه تنگی نفس در صورت تشدید به سرطان مبدل شود، وجود دارد. مسئول ثبت سرطان در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اعالم کرد: به دلیل اینکه سرطان ریه دیر تشخیص داده می شود، آمار دقیقی از مبتالیان سرطان 
ریه در اصفهان نداریم یا اینکه تشخیص داده نمی شود.وی ادامه داد: آماری که از سرطان ریه در اصفهان وجود دارد 
کمتر از آمار واقعی است.طباطبایی با بیان اینکه سرطان ریه جزو شایع ترین سرطان ها نبوده اما در حال افزایش 

است، ادامه داد: عوامل بسیاری از جمله آلودگی هوا، دخانیات و غیره تاثیر باالیی در این بیماری دارد.

 مدیرکل اوقاف استان
 اصفهان:

اصفهانی ها بیش از ۲۵هزار 
جلد قرآن اهدا کرده اند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

افزایش سکته های قلبی در 
روزهای آلودگی شدید هوا

شهردار اصفهان در اجالس شهرداران استان اصفهان با بیان اینکه 
وضعیت اقتصادی کشور، تعامل بیشتر دولت و شهرداری ها را می 
طلبد، اظهارکرد: در جلسه شهرداران کالنشهرها که آبان ماه در 
شهر مشهد برگزار شد، قرار بر این شد که شهردار تهران به عنوان 
نماینده شهرداران در هیئت دولت شرکت کند و جلسه کالنشهرها 
برای بیان مشــکالت نیز به طور دوره ای تشکیل شود.قدرت ا... 
نوروزی افزود: اکنون که در فصل بودجه بندی مجلس شــورای 

اسالمی قرار داریم، باید شهرداران با نمایندگان خود در مجلس 
جلسه داشته باشند تا توجه آنها را به مسائل شهری جلب کنند.
شــهردار اصفهان ادامه داد: رابطه شهرداری اصفهان با شهرهای 
استان اصفهان پیش از این کمرنگ بوده درحالی که نقاط مشترک 
بسیاری با شهرهای دیگر داریم که باید از آنها استفاده کرد.نوروزی 
تاکید کرد: آالیندگی در شهر اصفهان بدون توجه به منبع آن و 
تعامل با دیگر شهرداری ها قابل کنترل نیست بنابراین از استاندار 

درخواست می شــود که در برقراری تعامل بین شهرهای استان 
تالش کنند، البته حقوق هر شهری که بیشتر آسیب می بیند، باید 
رعایت شود.وی با بیان اینکه توسعه گردشگری مهم ترین محور 
فعالیت شهرداری در این دوره است، اضافه کرد: توسعه گردشگری 
محقق نمی شــود، مگر با ارتباط و تعامل درست بین شهرهای 
استان؛ زیرا جاذبه های زیادی در شــهرهای استان وجود دارد و 
قرار نیست شهر اصفهان به تنهایی به موضوع گردشگری بپردازد.

شهردار اصفهان:
توسعه گردشگری، تنها با تعامل شهرهای استان محقق می شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه ویژه برنامه 
یلدای موسیقی اصفهان، با اشاره به برنامه های شورای اسالمی شهر در راستای 
حمایت از هنرمندان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای شهر اصفهان 
در جهت خواســت هنرمندان و نخبگان گام بر می دارد، اولویت ما حمایت از 

هنرمندان، نخبگان و آموزشگاه های هنری است.
فریده روشن با اشاره به اینکه نخبه پروری و هنرپروری چراغ راه شورای شهر 
است، افزود: چهارباغ عباسی پس از پیاده راه شــدن به گذری فرهنگی بدل 
می شــود، ســعی داریم تا با مدیریتی واحد این مکان ارزشــمند به حوزه ای 

فرهنگی و هنری تبدیل شود، این خیابان می تواند زیرساختی برای تبادالت 
فرهنگی و هنری باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اصالت 
اصفهان به هنر و هنرمند آن است و امیدواریم شرایطی در شهر پیش آید که به 
مباحث هنری ازجمله موسیقی، تئاتر، شعر و ادب بیشتر پرداخته شود. هنر و 
هنرمند در اصفهان باید شکوفا شوند، از این رو به دنبال آن هستیم که آنچه از 
گذشتگان به ما رسیده را ارج نهاده و حافظ آن باشیم و برای آیندگان میراثی 

گران بها به یادگار بگذاریم.

روشن، به ادغام سازمان فرهنگی تفریحی، سازمان ورزش و معاونت فرهنگی 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: ادغام این  ۲ سازمان نباید موجب نگرانی هنرمندان 
شود، بسترها فراهم آمده است تا نخبگان و هنرمندان در امور شهر مشارکت 

داشته باشند، دفاتر تخصصی نیز تقویت خواهند شد.
وی در ادامه حمایت از بخش خصوصی را بســیار مهم دانســت و یادآور شد: 
مشــارکت بخش خصوصی در مباحث فرهنگی و هنری بیشتر خواهد شد. از 
مراکز تخصصی با مشــارکت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی و 

آموزشگاه ها حمایت بیشتری صورت می گیرد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه خاطرنشان 
کرد: باید به دنبال این باشیم که در جهت تقویت مباحث فرهنگی هنری گام 
برداریم تا عالوه بر جذب گردشگر، بتوانیم فرهنگ اصیل ایرانی را به آنها معرفی 

کنیم و برای رسیدن به این هدف باید برخی رخدادها در شهر به اجرا درآیند.
وی تاکید کرد: تئاتر و موسیقی خیابانی باید افزایش یابد تا گردشگری که وارد 
اصفهان می شود بتواند شب ها از این فضا استفاده کند و بتوانیم بیشتر به صنایع 
خالق خود بپردازیم، باید روی این صنایع خالق تکیه کرده و به صنایع فرهنگی 

روی آوریم تا شهر را از رکود خارج کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

 اجرای موسیقی خیابانی در شهر افزایش یابد
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امام علی  عليه  السالم :
همنشينی نکنيد مگر با کسی که دیدارش، شما را به یاد خدا بيندازدو 
گفتارش برعمل شما بيفزاید و کردارش شما را به آخرت متمایل کند. 
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چگونه درست دعوا کنید
برای مدیریت درست بحث ها و مناقشاتی که در 
رابطه  شما پیش می آیند، باید واکنشی سازنده، 
توأم با عشق و منطق از خود نشان دهید و سعی 
کنید از عکس العمل های بدون فکر و ناشــی از 

ترس اجتناب کنید.
تضاد و بحث، اجتناب ناپذیر است. به  جای آنکه 
منتظر بمانید تا بحث و اختــاف پیش بیاید و 
بدون فکر و آمادگی با آن برخــورد کنید، باید 
از رویکردی آگاهانه و کنش گــرا برای مقابله با 
چنین وضعیتی استفاده کنید. شما نمی توانید 
ماهیت بحث را پیش بینی کنیــد، با این حال 
می توانید از قبــل برای یک پاســخ )واکنش( 
تاکتیکی برنامه ریزی کنید. در اینجا به شــما 
می گوییم کــه چگونه در بحث با همســرتان، 

برخورد سازنده ای داشته باشید:
۱. سعی کنید واکنش تان را کنترل کنید

به  جای آنکه ناگهان از کوره در بروید و خشم خود 
را سر همســرتان خالی کنید، یک لحظه برای 
بررسی احساســات و متمرکز کردن افکارتان 
وقت بگذارید. هنگامی که خشمگین هستید و 
بعد سروکله  سایر احساسات منفی پیدا می شود، 
وقفه ای در بحث تان ایجاد و خود را آرام کنید. 
شما مجازید که احساســات تان را لمس کنید. 
احساسات شما معقول و درســت هستند، اما 
لزوما به این معنا نیست که باید در همان لحظه 
بیان شوند. احساسات شــما تغییر می کنند و 
دچار نوسان می شــوند، بنابراین مهم است که 
قبل از بحث کردن، حداقل تا حدی درک کنید 
که احســاس واقعی تان چیســت و چرا چنین 

احساسی دارید.
۲. مراقب حرف هایتان باشید

پــس از اینکــه بــرای درک و طبقه بنــدی 
احساسات تان به قدر کافی به خود زمان دادید، 
وقت آن اســت که آنها را با همسرتان درمیان 
بگذارید.درهنــگام بحث کــردن درمورد یک 
مسئله، احساسات تان را صادقانه و صریح بیان 
کنید. از عبارت »من احساس می کنم« استفاده 
کرده و ســعی کنید از به  کار بردن عبارت های 
منفی که با »تو« شروع می شوند، اجتناب کنید. 
توضیح دهید که چرا چنین احساسی دارید و به 
همسرتان اجازه دهید سواالتی از شما بپرسد که 

به روشن شدن بیشتر مسئله کمک می کنند.

مهارت زندگی

 مشاجره بدون دعوا)3(

 امام حسن و مردشامی
 روزی امام حسن علیه السام سواره بودند و مردی از اهل شام ایشان را 
ماقات کرد و پی در پی او را لعن و ناسزا گفت. امام)ع( هیچ نفرمود تا 
مرد شامی از دشمنام دادن فارغ شد. آن گاه امام روبه مردشامی کرد، 
سام نمود و خنده ای کرد؛سپس فرمود: ای آقا، گمان می کنم غریب 
باشی و گویا بر تو مشتبه شده؛ اگر از ماطلب رضایت می جویی از تو 
راضی می شویم، اگر چیزی سوال کنی عطا می کنیم، اگر طلب ارشاد 
کنی ترا ارشاد می کنیم، اگر گرسنه باشی ترا سیر می  کنیم، اگر برهنه 
باشی تو را می پوشانیم ، اگر محتاج باشی بی نیازت می کنیم. اگر رانده 
شده ای ترا پناه می دهیم. اگر حاجت داری حاجتت را بر می آوریم. 
اگر بار خود را بر خانه ما فرود آوری و میهمان ما باشــی تا وقت رفتن 
برای تو بهتر خواهد بود؛ زیرا خانه ما وسیع و از امکانات برخوردار است. 
چون مرد شامی این سخنان را از آن حضرت شنید، گریست و گفت: 
شهادت می دهم که تویی خلیفه ا... در روی زمین و خدا بهتر می داند 
که خافت و رسالت را در کجا قرار دهد. پیش از آنکه تو را ماقات کنم 
تو و پدرت دشمن ترین خلق نزد من بودید و االن محبوب ترین خلق 
نزد من هستید. پس بار خود را به خانه حضرت فرود آورد و تا در مدینه 

بود میهمان ایشان بود و از محبان و معتقدان اهل بیت)ع( گردید.
شیخ جعفر کاشف الغطاء  

 از علمای بزرگ و حکیم، یکی شــیخ جعفر کاشف الغطاء بوده است. 
روزی شیخ مبلغی بین  فقرای اصفهان تقسیم کرد و پس از اتمام پول، 
به نماز جماعت ایستاد. بین دو نماز که مرد م مشغول خواندن تعقیبات 
بودند، سیدی فقیر آمد و با بی ادبی مقابل امام جماعت ایستاد و گفت: 
ای شــیخ، مال جدم )خمس( را به من بده. فرمود: قدری دیر آمدی، 
متاسفانه چیزی باقی نمانده است. ســید با کمال جسارت آب دهن 
خود را به ریش شیخ انداخت! شــیخ نه تنها هیچ گونه عکس العمل 
خشونت آمیزی از خود نشان نداد، بلکه برخاست و درحالی که دامن 
خود را گرفته بــود درمیان صفوف نمازگزاران گــردش کرد و گفت: 
هرکس ریش شیخ را دوست دارد به این سید کمک کند. مردم که ناظر 
این صحنه بودند اطاعت نموده، دامن شیخ را پر از پول کردند. سپس 
همه این پول ها را آورد و به آن سید تقدیم کرد و به نماز عصر ایستاد. 

باغ 
کاغذی

 رمان» آقا جالل« اثر مرحوم محمود گالبدره یی، از سوی               
دفتر نشرمعارف روانه بازار کتاب شد. این کتاب یکی از 
آثار این نویسنده انقالب است که مدت ها اثری از چاپ 
آن نبود که به همت دفتر نشر معارف دوباره  منتشر شد. 
گالبدره یی شاگرد جالل آل احمد در مقطع دبیرستان 
بود و دوستی دیرینه ای با او داشت؛ لذا منبع خوبی برای 
شناخت بیشتر جالل اســت. وی در خصوص آثار جالل 
برخوردهــای لفظی نیز با او داشــته و نقدهای جدی را 

مطرح می کرده است که خود آنها را درکتاب داستانی آقا 
جالل نوشته است. 

اگرکسی بخواهد زندگی خصوصی جالل را در برخورد با 
اطرافیانش به طور دقیق ارزیابی کند، خواندن این کتاب 

به او کمک خواهد کرد.
کتاب آقا جالل که روایت های محمــود گالبدره یی از 
جالل آل احمد است، با قیمت 7 هزار تومان توسط دفتر 

نشر معارف روانه کتاب فروشی ها شده است.

 آقا جالل
حلم )2(

خانه تابستانی
یک خانه تابســتانی در فاتــی واقع در اســکاندیناوی 
ساخته شده اســت. Mats Fahlander، ایــن خانــه 
ییاقی افقی را به صورت شــناور روی محوطه ای سنگی 
با شمع ریزی هایی به جای حفاری برای ساخت پایه های 
ساختمان، ساخته است. Fahlander تصمیم گرفت تا 
از تخته و الوار پوششی برای ایجاد این ساختمان استفاده 
کند تا هزینه های تعمیر و نگهداری آن کم شود؛ همچنین 
در قسمت هایی از ورق های فلزی راه راه استفاده شده است. 
تراسی هم در ســمت ســاحل در نظر گرفته شده که با 
الوارهای چوب روکش شده است و منظره غروب خورشید 
را به خوبی برای ســاکنان این خانه به نمایش می گذارد.

این خانه دارای مساحتی حدود ۹۰ مترمربع )۹۷۰ فوت 
مربع( بوده و خانه دیگری هم به همین شکل در نزدیکی 
این خانه واقع شده اســت که دارای فضــای پذیرایی از 

میهمانان بوده و سونا هم دارد.

کلبه ای در مرداب
در قسمتی از یک مرداب خارج از شــهر بوستون، آقای 
Keith Moskow و Robert Linn بــا اســتفاده از 
مصالحی که در دســت داشــتند، یک خانه روســتایی 
ســاختند، چرا که در این مکان هیچ راه دسترسی برای 
تردد وســایل نقلیه و کامیون های بزرگ وجود نداشت. 
درعوض، در این مرداب برای ساختن پایه های نگه دارنده 
جامد، از یک پلتفورم به جای تخته و الوار استفاده کردند و 
به جای ساختن یک واحد، مجموعه ای از کلبه های کوچک 
را ایجاد کردند. این کلبه ها هر کــدام دارای عملکردی 
متفاوت هســتند؛ مانند محل خواب، غذاخوری، حمام 
و سرویس بهداشــتی. یک محوطه باز هم وجود دارد که 
برای فضــای غذاخوری در نظر گرفته شده اســت و میز 
ناهارخوری در آنجا قــرار دارد و احاطه طبیعت بر ارزش 
این کلبه ها می افزاید. ســقف این کلبه هــا از ورق های 

پلی کربنات سبک وزن ساخته شده است.

بهترین خانه های سبک وزن! )3(
دانستنی ها

حرف حساب

زندگی بدون روزهای بد نمی شود
عزیز من!»زندگی بدون روزهای بد نمی شــود«، 
بــدون روزهای اشــک و درد و خشــم و غم؛ اما 
روزهای بد، همچون برگ های پاییزی، باور کن 
که شــتابان فرو می ریزند و در زیر پاهای تو، اگر 
بخواهی، استخوان می شکنند! و درخت استوار و 

مقاوم برجای می ماند.
عزیز مــن! برگ های پاییزی بی شــک در تداوم 
بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به 

تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند...
»چهل نامه کوتاه به همسرم«

نادر ابراهیمی  

سیره بزرگان

در نشست اعضای هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه غیردولتی اشرفی اصفهانی مطرح شد:

دانشگاه غیردولتی اشرفی اصفهانی؛ پیشرو در فعالیت های پژوهشی و فناوری

دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، یکی از 
دانشگاه های سطح یک کشور است که به دلیل فضای فرهنگی، 
فیزیکی و علمی، تعداد مقاالت علمی و پژوهشــی وبه کارگیری 
اساتید برجسته، در ارزیابی های وزارت علوم جزو بیست دانشگاه 
برتر بوده و از بین 368 مرکز غیردولتی در کشور برگزیده شده 

است.
در نشســت اعضای هیئت علمی و معاونت پژوهشــی دانشگاه 
غیردولتی اشرفی اصفهانی با خبرنگار روزنامه زاینده رود، دکتر 
رضا انشائی معاون آموزشی پژوهشی، با اشاره به سابقه 21 ساله 
فعالیت علمی و پژوهشی این دانشگاه، از حضور حدود پنج هزار 
دانشجو و 63 عضو هیئت علمی و 3۰۰ استاد مدعو در 64 رشته 
تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، 
کارشناسی ارشد و دکترا در چهار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، 
فنی و مهندسی، حقوق و الهیات و علوم و فناوری زیستی طبق 
قوانین و مقررات وزارت علوم خبرداد و افزود: دانشــگاه اشرفی 
اصفهانی بدون بودجه های دولتی، توانســته اســت به جایگاه 
 برتر علمی در زمینــه تحقیق، پژوهش و ارائــه مقاالت علمی 
دســت یابد. وی بخشــی از فعالیت پژوهشی دانشــجویان در 
مقاطع ارشــد و دکتری را انتخاب موضوعات علمی با همکاری 
اســتاد راهنما عنوان کرد و گفت: برخی از موضوعات مربوط به 
بیرون از دانشگاه، در ارتباط با ســازمان ها یا صنایع مختلف یا 
پیشنهادهایی مربوط به طرح های پژوهشی )از سوی وزارتخانه، 

بخش خصوصی و سازمان ها( هستند.
 دکتر انشائی با اشاره به تاش های به عمل آمده برای دسترسی 
به منابع علمی روز، اظهار کرد: طبق قراردادی که با دانشــگاه 
اصفهان منعقد شده است، اســاتید و دانشجویان به کلیه منابع 
الکترونیک و کتابخانه ها دسترســی دارند. در این جلسه، دکتر 
ترابیان استاد گروه برق، مدیرگروه کامپیوتر و مدیر امور پژوهشی 
دانشگاه اشرفی اصفهانی، با سابقه فعالیت های پژوهشی گسترده 
و دارای رتبه اول مقطع دکتری از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
هدف از انجام پژوهش را حل مشکات کشور اعام کرد و افزود: 
هر هفته نشســت های علمی- پژوهشــی با دانشجویان برگزار 
می کنیم، آموزش های الزم به آنها ارائه می شود و سپس براساس 
پروژه های دانشــجویی در مقاطع مختلف، به پروژه های مرتبط 
 با صنایع مختلف که بتوانند راهگشــای مشکات باشند اشاره 

می کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: جلســات آموزشــی در حوزه پژوهش، 
دوره های کارآفرینی، مقاله نویســی و آینده پژوهی به صورت 
رایگان و با تمرکــز بر مهارت آمــوزی و ارتقــای قابلیت های 
کارآفرینی دانشــجویان برگزار می شــود. عاوه بــر این، همه 
ســاله در هفته پژوهش، همایش هــا و کارگاه هایی با موضوع 
مدیریت تکنولوژی برگزار می شود که با توجه به نوع رشته ها، 
جهت آشــنایی با آخرین تکنولوژی روز در هر رشته، دوره های 

مقاله خوانی و تهیه مقاالت علمی و تخصصی صورت می گیرد. 
ترابیان، عضو بنیاد ملی نخبگان، از ارائه بیش از 12۰ مقاله علمی 
در سال های اخیر در مقاطع کارشناســی ارشد و دکترا توسط 
اعضای هیئت علمی دانشگاه اشــرفی اصفهانی خبر داد که در 
مجات معتبر، همایش ها و کنفرانس ها مطرح شده اند. از دیگر 
فعالیت های دانشگاه اشرفی اصفهانی در حوزه پژوهش که وی به 
آنها اشاره کرد، عبارت اند از: برنامه ریزی برای راه اندازی گروه های 
پژوهشی مختلف در دانشکده ها، تشکیل گروه پژوهشی انرژی 
و مطالعات سیســتم های قدرت، راه اندازی شرکت های دانش 
بنیان و ارتباط با مراکز رشــد و نهایت اســتفاده از پتانسیل ها، 
ارتباط گروه های مختلف آموزشــی و فعالیت های پژوهشــی 
به صورت تحقیق های بین رشته ای که اساتید و اعضای هیئت 
علمی از رشــته های مختلف می تواننددر این زمینه با یکدیگر 
تبادل اطاعات داشته باشــند. ترابیان همچنین گفت: تفاوت 
اصلی این دانشگاه با سایر دانشگاه های غیرانتفاعی، اهمیت دادن 
مدیریت دانشگاه به فعالیت های پژوهشی و امتیازهای ویژه به 
پژوهشگران با تعداد بیشتر مقاالت علمی است. وی با اذعان به 
اینکه دانشگاه های غیرانتفاعی، هیچ گونه بودجه دولتی ندارند، از 
تاش های این مراکز برای تامین بودجه های خود از طریق انجام 
فعالیت های پژوهشی برای سازمان ها سخن راند و گفت: یکی از 
این سازمان ها، شرکت توزیع برق استان است که براساس اولویت 
های پژوهشی شــرکت توزیع برق و اعام به دانشگاه، درصورت 

تصویب، پژوهش انجام می شود. 
همین طور در مسائل حقوقی، قراردادهای پژوهشی با سازمان 
زندان ها و تعاماتی با ارگان های دیگر داریم.  دکتر ترابیان، ایجاد 
حلقه توسعه پایدار پژوهشی را مهم ترین اقدام برای نهادینه شدن 
حوزه پژوهش در دانشگاه اشرفی دانست و توسعه پایدار را اداره 
و بهره برداری صحیح از منابع پایه مالی، نیروی انسانی )اعضای 

هیئت علمی با سابقه فعالیت های پژوهشی و دانشجویان( برای 
نیل به الگوی مناسب پژوهشــی و ارتقای دانشگاه تعریف کرد و 
گفت: وقتی توسعه پایدار در حوزه های مختلف دانشگاه تحقق 
یابد، بقای دائمی دانشگاه شکل خواهد گرفت و بقای دائمی به 
معنای عدم نیاز به بودجه های دولتــی و تامین اعتبارات صرفا 
براساس پتانسیل های دانشگاه است؛ بنابراین، نهایتا به توسعه 
پایدار در کل کشور کمک می کند. مدیرگروه برق و کامپیوتر در 
دانشگاه اشرفی اصفهانی، فضای بســیار مناسب دانشگاه برای 
تحصیل در مقاطع مختلف و انجام کارهای پژوهشی را با تمرکز 
بر تبدیل علم به ثروت در راســتای اقتصاد مقاومتی و محصول 
محورشدن فعالیت های دانشــگاه عنوان کرد که دانشجویان و 
 اساتید می توانند برای رسیدن به اهداف خود، با این مرکز مرتبط 

شوند.
وی یادآور شد:  در این زمینه، 2۰ نخبه در حوزه استارت آپ ها 
فعال شده اند. سه نشــریه تخصصی در این دانشــگاه فعالیت 
می کنند: نشــریه آب مربوط به گروه عمران، نشریه تحقیقات 
و توســعه اقتصادی که به بازارهای مالی تغییر نام داده و توسط 
گروه اقتصاد ارائه می شود و نشریه حقوق. همچنین برنامه ریزی 
برای راه اندازی دو نشریه در رشــته مدیریت و برق که به عنوان 
زیرمجموعــه مدیریت پژوهشــی و فناوری هســتند، از دیگر 

فعالیت های پژوهشی دانشگاه اشرفی اصفهانی است.
در ادامه، دکتر قاسمی مدیرگروه زیست و فناوری در دانشکده 
علوم و فناوری زیســتی دانشگاه اشــرفی اصفهانی، با اشاره به 
اســتقبال خوبی که از بدو تاسیس این دانشــکده به عمل آمده 
است، از فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
دانشکده علوم زیســتی در تولید برق زیستی و سوخت زیستی 
خبرداد و از مطالعات و تحقیقاتی درباره تصفیه زیســتی پساب 
با استفاده از میکروارگانیســم ها، تولید ترکیبات ضدمیکروبی 
با اســتفاده از میکروارگانیســم ها ، تولید ســیمان زیستی و 
کاربرد ویروس ها و باکتری های مختلــف در تحقیقات متعدد 
ســخن راند. دکتر قاســمی با اشــاره به ارتقای ظرفیت علمی 
دانشگاه اشرفی اصفهانی، گفت: امســال توانسته ایم در مقطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های میکروبیولوژی، ژنتیک 
و بیوتکنولوژی دانشجو جذب کنیم و با برنامه ریزی انجام شده، 
در ســال های آینده به یکی از قطب های علوم زیســتی استان 

تبدیل خواهیم شد.

فرزانه افسرطه
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