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تلگرام رفع فیلتر می شود یا نمی شود؟

آزادی به قید شرط!
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وجود 300 هزار خودرو در سن فرسودگی
رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:
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تکمیل بازار عمده فروشان خشکبار تا پایان سال جاری
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد:
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 نشست هم اندیشی اولویت های زیست محیطی استان
در گفت وگو با کارشناس مذهبی مطرح شد: با تاکید بر وضعیت بحرانی آلودگی هوا در اصفهان برگزارشد؛

9
صلوات ؛ وسیله آزمایش بندگان 

در پذیرش والیت رسول ا...

اصفهان در صدر 
کم بــارش ها
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 اغتشاشگران بازداشت شده 
در اصفهان، اعتراف کردند
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حکایت کاپیتان های چرخشی 
در سپاهان !
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در قیاس با سال گذشته مشخص شد؛
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان :

توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار 
نمایشگاه های بین المللی است

دستیابي به رشد اقتصادي پایدار و توسعه همه جانبه، نیازمند  
پیروي از الگوهاي مناسب توسعه اقتصادي است. تجربه کشورها، 
به خصوص شرق آسیا، بیانگر این موضوع است که این کشورها از الگوي 

توسعه صادرات به نحو درست بهره برداري کرده اند تا...

تلگرام رفع فیلتر می شود یا نمی شود؟

آزادی به قید شرط!

یک منبع آگاه می گوید تلگرام به صورت »دائم« فیلتر می شود و چند دقیقه بعد وزیر ارتباطات توئیت می کند که »شایعه است.« خبر اول را »ایلنا« به نقل از یک منبع 
آگاه آورد؛ منبعی که گفته بود: »فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل وجود نداشتن نمونه مشابه داخلی، موقتی است و انتظار می رود محدودیت های ایجادشده 
برای اینستاگرام تا چند هفته آینده از بین برود و اینستاگرام در وضعیت نرمال قرار گیرد. البته فیلترینگ هوشمند برای این شبکه اجتماعی به صورت جدی دنبال و 
درنظر گرفته می شود. مسئوالن مجموعه تلگرام با مقامات ایرانی همکاری نکرده اند و مشکل در  عبور از خطر قرمز ایران توسط یک پیام رسان بیگانه با تعداد زیاد کاربر 
ایرانی است. انتظار بر این است که پیام رسان تلگرام با وجود نمونه های داخلی مناسب و امن و حتی نمونه های خارجی، به صورت دائمی فیلتر و از دسترس خارج شود. 
توصیه می کنیم مردم از شبکه های اجتماعی داخلی مانند سروش استفاده کنند.« ساعتی بعد اما وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: » شایعه هایی که در خصوص قطع 

دائمی شبکه های اجتماعی مطرح می شود، صحت ندارد و به نظر می رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است.«
قرار بود فیلترینگ تلگرام »موقت« باشد. این فیلترموقت اما کمی طوالنی شد. با حرف های معاون سیاسی وزیر کشور هم آب پاکی روی دست همه آنهایی ریخته شد 
که منتظر رفع فیلتر بودند. پیام رسان محبوب ایرانی ها، در گیرودار اظهارات مســئوالن و منابع آگاه که در برخی موارد هم ضد و نقیض به نظر می رسید، فیلتر شده 
است. گفته می شود این مسدودسازی »موقت« است اما »فارس« دیروز گزارش داد که با طوالنی شدن محدودیت دسترسی به پیام رسان تلگرام،رفتار کاربران نشان 

می دهد مهاجرت از تلگرام آغاز شده و جست وجو برای یافتن جایگزین آن افزایش یافته است. 
دو گزینه جایگزین های داخلی و خارجی هم فعال مطرح شده است. در میان داخلی ها، »سروش« بیشترین طرفدار را داشته و اکثر تلگرامی ها به این پیام رسان نقل 
مکان کرده اند و همچنان منتظرند تا ببینند تکلیف تلگرام چه می شود. پیام رسان ایرانی »ویسپی« هم از دیگر پیام رسان هایی است که بیشترین طرفدار را داشته 
است؛ پیام رسانی که باوجود قابلیت های جذاب فراوانی که دارد، هنوز از یکسری آپشن های جذاب تر تلگرام بی بهره بوده و محیطی ساده و ابتدایی دارد که چندان 

چشمگیر نیست؛ آن هم برای چشم هایی که به فضای »تلگرام« عادت کرده است! 
آی گپ، بله و بیسفون پالس در رده های بعدی قرار دارند و »سیگنال« هم در میان خارجی ها طرفدارانی پیدا کرده است. با تمام این تفاسیر، به نظر می رسد »تلگرام« 

برای ایرانی ها چیز دیگری است و ترجیح می دهند هرچه زودتر وعده وزیر و رییس جمهور مبنی بر عدم فیلتر دائمی آن رنگ واقعیت به خود بگیرد.

سمیه پارسادوست

ویژه 

)دین و اندیشه(

ظرفیت اکولوژی استان 
اصفهان چقدر است؟

باید حقابه زیست محیطی 
اصفهان را مطالبه کنیم

 توجه مسئوالن صرفا  به 
جریمه های آالیندگی است

 اصفهان 
آلوده ترین شهر 

کشور

 مخاطرات 
محیط زیست 
جدی است
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 کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که تجمعات و اغتشاشات، نشانه 
پاسخ ندادن و یا نادرستی روش پاسخ دادن به مطالبات مردم است؛ چرا 
که در صورت حل شدن مشــکالت، مردم دلیلی بر آن نمی دانند که به 
خیابان ها بیایند؛ از این رو در این روزها بسیاری از مسئوالن معتقدند که 
این نوع روش از اعتراضات در شأن جمهوری اسالمی ایران نیست و باید 

از روش های جایگزین برای بیان مطالبات استفاده شود.
در همین رابطه  به ســراغ دبیر سیاســی اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان مستقل رفتیم و نظر او را در این رابطه جویا شدیم.
قانون شکنی و ضربه به حیثیت عمومی قطعا محکوم است

پیام مرادی در گفت و گو با زاینده رود اظهار کرد: قانون شکنی، ساختار 
شــکنی و ضربه زدن به اموال و حیثیت عمومی قطعا محکوم اســت و 

هیچ کس هم از آن حمایت نمی کند جز یک عده شکست خورده سیاسی 
در جمهوری اســالمی که با اتکا به آرا و حضور مردمی در اتفاقاتی مانند 

سال 88 ،کنار زده شدند.
وی با بیان اینکه این افراد شکســت خورده سیاسی از مطالبات عمومی 
مردم سوء اســتفاده می کنند تا به مقاصد خود برسند و اهداف سیاسی 
شــان را دنبال کنند، افزود: طبیعتا باید یک سری جایگزین هایی برای 
اتفاقات تدارک دیده شــود، به نظرم در اولین فرصت باید رســانه های 
رسمی کشور و خصوصا صدا و سیما نســبت به پوشش دادن مطالبات 

قانونی مردم اقدام کند.
صدای مطالبات مردم شنیده شود

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اســالمی دانشجویان مستقل گفت: 
مردم پیش از اینکه بخواهند مشکل شان حل شود، حداقل انتظار دارند 

که مطالبه شان شنیده شود که این باعث دلگرمی همان کسانی که است 
مشکالت اقتصادی و معیشتی دارند.

وی با تاکید بر اینکــه باید صحبت واقعــی مردم و کســانی که بدون 
غرض ورزی مطالبه ای دارند توسط تمام رســانه ها پوشش داده شود، 
گفت: طبیعتا باید چارچوب قانون رعایت شــود و ســردادن شعارهای 
 رادیکال و پیگیری اهداف سیاســی، اصل مطالبات مردمی را به حاشیه 

می برد.
مرادی اضافه کرد: یک ســری حواشــی در این تجمعات با ســردادن 
شعارهایی ایجاد می شود که دور شدن مردم از مطالباتشان را در پی دارد 

و سرانجام مطالبات مردم دیده نمی شوند. 
 نظرات کارشناســان در ارائــه راهکارهای جایگزین برای بهتر شــدن

  بیان  مطالبات مردم متفاوت اســت به طور مثال حســام الدین آشنا، 
مشــاور رییس جمهور روز گذشته در صفحه شــخصی خود در شبکه 
اجتماعی توییتر متنی را در قالب یک نظر ســنجی در این رابط منتشر 
کرد و نوشت:» آیا به عنوان جایگزین اعتراضات کور خیابانی، با طراحی 
و اجرای یک برنامه کاربردی از طرف ریاســت جمهوری برای دریافت 
طومارهای مردمی شامل »درخواست های عمومی یا شکایات و اعتراضات 
جمعی« که در صورت اعالم حمایت بیش از مثال 100 هزار نفر مشخص، 
قابلیت طــرح در دولت یا مجلس را داشــته باشــد، موافقید؟« حدود 
 نیمی از دنبال کنند آشنا به او پاسخ داده بودند که این راهکار بی فایده

 است.
توجه دولت به مطالبــات مردمی از اعتراضــات خیابانی 

جلوگیری می کند
راهکارهای مختلفی ارائه می شوند، اما باید در گام اول توجه داشت که آیا 

این بار دولت به مطالبات مردم پاسخ خواهد داد یا خیر.
قطعا راهکارهای خوبی توسط مسئوالن و کارشناسان ارائه خواهد شد، 
اما دولتمردان باید توجه داشته باشند که آســتانه تحمل مردم در برابر 
اوضاع اقتصادی کاهش یافته و با برگزار شــدن این تجمعات و رخ دادن 
اغتشاشات ثابت شد که باید به فکر راه حلی جدی برای رفع آنها باشیم 
چرا که بر اساس نظر کارشناسان در صورت ادامه این تجمعات مطالبات 
مردم از مسیر خود بیشتر خارج شده و شــعارها برخالف قوانین و نظام 

حرکت می کنند. 

سعد حریری:
 نگران اوضاع امنیتی لبنان نیستم

به گزارش النشره؛ سعد حریری، نخست وزیر لبنان 
در جریان بازدید از واحدهای امنیتی در بیروت به 
مناسبت ســال نوی میالدی گفت: موفقیت های 
امنیتی، ما را ســربلند می کند. همه امکانات برای 
نیروهای امنیتی در آینده تهیه خواهد شد.وی افزود: 
درباره ثبات امنیتی نگران نیستم.نخست وزیر لبنان 
خطاب به نیروهای امنیتی این کشور بیان کرد: شما 
عامل امنیت و ثبات کشور هســتید و به فعالیت و 

تالش شما اعتماد داریم.

 فلسطین نماینده خود را 
از آمریکا فراخواند

»ریاض المالکی«، وزیر امور خارجه فلسطین گفت 
که تشــکیالت خودگردان فلسطین تصمیم گرفته 
است »حســام زملط«، رییس کمیته عالی سازمان 
آزادی بخش فلســطین در آمریکا را برای مشورت 
فرابخواند. مالکی اعالم کــرد که »زملط« به منظور 
مشورت فراخوانده شده اســت و از ارائه توضیحات 
بیشتر در این خصوص خودداری کرد. دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری آمریکا، 15 آذرماه شهر قدس را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت 

و خواهان انتقال سفارت آمریکا به این شهر شد.

کیم جونگ اون: 
کلید هسته ای روی میز من است

رییس کره شمالی در ســخنرانی خود به مناسبت 
ســال نوی میالدی اعالم کرد: فرآیند تبدیل این 
کشور به کشــوری دارای قوای کامل هسته ای به 
پایان رسیده است.»کیم جونگ اون« گفت: »سراسر 
خاک آمریکا در تیررس تسلیحات هسته ای ماست 
و دکمه هسته ای همیشــه روی میز من است. این 
یک واقعیت اســت نه یک تهدیــد.«  آمریکا هرگز 
قادر به آغاز جنگ علیه کره شــمالی نخواهد بود و 
کشورش به توانایی هدف قرار دادن هر نقطه از خاک 
آمریکا با استفاده از تسلیحات هسته ای خود دست 

یافته است.

هالکت سرکرده جدید داعش 
در بعقوبه

به گزارش ســومریه نیوز؛ صادق الحسینی، رییس 
کمیته امنیتی شورای استانداری دیالی اعالم کرد که 
گروه تروریستی داعش، امیر جدید خود را در منطقه 
نفت خانه واقع در ۹0 کیلو متری شمال شرق بعقوبه 
به دنبال یک عملیات مهم که توسط جنگنده های 
ارتش عراق صورت گرفت از دست داد. وی در ادامه 
افزود: تالش های اطالعاتی نیروهای عراقی باعث 
شده تا گروه تروریستی داعش طی چند ماه گذشته 

متحمل شکست های زیادی شود.

 روسیه با تدابیر شدید امنیتی
 وارد سال 2018 شد

شــهرهای بــزرگ روســیه بــه ویژه مســکو و 
سن پترزبورگ شاهد اجرای تدابیر شدید امنیتی، 
اســتقرار هــزاران مامور با ســگ هــای پلیس و 
دســتگاه های موادیاب در نقاط مختلف به منظور 
جلوگیری از بروز حوادث تروریستی در جشن های 
10 روزه آغاز سال 2018 هستند.در مناطق مختلف 
 شــهرهای بزرگ به ویژه نواحی مرکزی پایتخت و 
سن پترزبورگ گروه های ماموران پلیس و نیروهای 
گارد امنیتی گشت زنی می کنند و بر شمار آنان در 
اماکن عمومی به ویژه بیش از 200 ایستگاه مترو در 

مسکو افزوده شده است.

جایگزینی راه های بهتر به جای اعتراضات خیابانی در گرو توجه دولت؛

صدای مطالبات مردم شنیده می شود؟
ترامپ بار دیگر از اغتشاشات 

در ایران حمایت کرد
»دونالد ترامــپ«، رییس جمهــور آمریکا که 
ایــن روزها فرصــت اغتشاشــات پراکنده در 
برخی شــهرهای ایران را بهانه مناسبی برای 
ادامه رویکردهای غیرســازنده خود دیده برای 
چندمین بار در حمایت از این ناآرامی ها توئیت 
کرد. وی با تکرار اتهامات بی اســاس نوشــت: 
»ایران به عنوان کشــور شماره یک در حمایت 
از تروریسم دولتی، با سوابق متعدد نقض حقوق 
بشر که در هر ساعت رخ می دهد حاال اینترنت 
را تعطیل کرده تا معترضــان صلح  جو قادر به 

برقراری ارتباط نباشند. خوب نیست.« 
»ایوانکا ترامپ«، دختر دونالــد ترامپ هم در 
حســاب کاربری خود در توئیتر از نا آرامی های 
اخیر در کشــور حمایت کــرد؛ همچنین وزیر 
خارجه ســابق آمریــکا گفت کــه اطالعات 
زیــادی از اتفاقــات داخــل ایران نــدارد، اما 
 از برگــزاری اعتراضــات صلح آمیــز حمایت 

می کند.

نقش آمریکا در حوادث اخیر 
ایران به روایت سناتور روس

»کنستانتین کاســاچوف« رییس کمیته امور 
بین الملل شــورای فدراسیون )سنای( روسیه 
در گفت وگو با خبرگزاری »نووســتی« یادآور 
شــده اســت که عامل خارجی در اعتراضات 
چند روز اخیــر در ایران موثر بوده اســت. این 
ســناتور روس گفت: »در خصوص این حوادث 
قطعا نفوذ خارجی بی تاثیر نبوده اســت. من 
نمی خواهم بگویم واشنگتن نفوذ زیادی بر روند 
اوضاع داخلی در ایران دارد ولی در حال حاضر 
جمهوری اسالمی نامزد مناسبی برای دخالت 

خارجی است.«
کاساچوف یادآور شد: واکنش مقامات واشنگتن 
و ســخنان مســتقیم »دونالد ترامپ« رییس 
جمهوری آمریکا درباره اعتراضات خیابانی در 
ایران، »تحریک آشکار« معترضین است. ترامپ 
سعی دارد به این افراد نشان دهد که آنها از سوی 

آمریکا مورد حمایت قرار دارند.

روحانی سالگرد پیروزی 
انقالب کوبا را تبریک گفت

رییس  جمهــور در پیامی به رییس شــورای 
حکومتی و وزرای جمهوری کوبا، فرارســیدن 
پنجاه و نهمین ســالگرد پیــروزی انقالب این 
کشور را به وی و مردم انقالبی کوبا تبریک گفت.
متن پیام تبریک روحانی به »کاسترو« این شرح 
است: فرارسیدن پنجاه و نهمین سالگرد پیروزی 
انقالب کوبا را به جنابعالــی و مردم انقالبی آن 

کشور صمیمانه تبریک می گویم.
امیدوارم در پرتو تالش های مشــترک مقامات 
دو کشور، شاهد توسعه و تعمیق بیش از پیش 
روابط در همه عرصه ها و در راستای تامین منافع 
متقابل باشیم.ســالمتی و موفقیت آن جناب 

و بهروزی و نیکبختی مردم کوبا را آرزومندم.

نشست طراحان سوال از 
رییس جمهور با الریجانی

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه اخیرا برخی از 
نمایندگانی که طرح ســوال از رییس جمهور 
را مطرح کرده اند نشســتی با علی الریجانی، 
رییس  قوه مقننه داشــته اند، گفــت: در این 
نشست مقرر شد برای تعیین تکلیف سواالت 
مطرح شــده از رییس جمهور هماهنگی های 

الزم انجام شود. 
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 4 ســوال از 
رییس جمهور در موضوعــات مختلف تقدیم 
هیئت رییسه پارلمان شده اســت، ادامه داد: 
در جلســه ای که در چند روز آینده طراحان 
سوال از رییس جمهور با علی الریجانی، رییس 
مجلس خواهند داشــت این طرح ســواالت 

تعیین تکلیف می شوند.

عباس عبدی
فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

حجت االسالم رضا اکرمی، رییس شورای فرهنگی 
نهاد ریاست جمهوری درباره اتفاقات اخیر در برخی 
نقاط کشور، اظهار داشــت: حادثه ای که در چند 
شهر رخ داده را نباید کشوری کرد و باید در همان 

حدودی که رخ داده مطرح کنیم.
 اکرمی خاطرنشــان کرد: اینکه در کشور تبعیض ، 
رشوه، اختالس و بیکاری وجود دارد مطلب درستی 
اســت، اما راه حل آن در کف خیابــان و آتش زدن 
اموال عمومی نیســت بلکه راه آن این است که از 
مسئوالن اجازه تجمع بگیرند و قانونی خواسته شان 
را بگویند و مطلب خــود را منصفانه وعاقالنه بیان 
کننــد. وی با بیان اینکــه ما هم قبــول داریم که 
نقدینگی سرگردان وجود دارد، اظهار داشت: باید 
برای این مشکالت راه حل  پیدا کرد و سرمایه داران 
در شهرک های صنعتی، ســرمایه گذاری کنند تا 

ایجاد اشتغال شود. 
بایــد از ظرفیت ها اســتفاده کرد و بــرای اقتصاد 
مقاومتی که رهبر معظم انقالب چندســال است 

نام گذاری کرده اند، همت کرد.

 راه حل بیکاری
 در کف خیابان نیست

رییس شورای فرهنگی نهاد 
ریاست جمهوری:

روحانیت

کافه سیاست

عکس  روز 

 زحمتی که اغتشاشگران
 بر دوش پاکبانان گذاشتند

فضا را برای مردم بازتر کنیم

پیشنهاد سردبیر:

عباس عبدی با اشاره به تجمعات و اغتشاشات 
در ایران اظهار کرد: نباید شرایط را به گونه ای 
شکل داد که افراد از روی ناچاری بدون اجازه 
و هماهنگی با پلیــس و مامــوران اقدام به 
تظاهرات اعتراضی کنند. باید شرایط اعتراض 
افراد را خیلی ساده فراهم کرد ولی در مقابل 
مســئولیت پذیری و رفتار مدنی را الزمه آن 
دانست. حکومت ها بیشترین بهره را از آزادی 

اعتراض ها خواهند برد.
وی افزود: هنگامی که دولت این وجه اعتراض 
را به رسمیت شــناخت، آنگاه حق دارد و نیز 
موظف است که با هرگونه رفتار اغتشاش گونه 
و تخریبی طبق قانون برخــورد کند و اجازه 
ندهد که حقوق جامعــه از این طریق ضایع 

شود. 

باید شرایط اعتراض را 
فراهم  کرد

امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

کابینه

محمدجواد کولیوند درخصوص تجمعات اعتراضی 
اخیر در برخی شــهرهای کشــور،اظهار داشــت: 
اعتراضات مردمی در ابتدا پیرامون موسســات مالی 
بود که مجلس شورای اســالمی نیز تالش بسیاری 
کرد تــا در همکاری با بانک مرکــزی این موضوع را 
ســاماندهی کند و از طریق سیستم بانکی مطالبات 

مردم را بپردازد. 
رییس کمیســیون شــوراها و امورداخلی کشور در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: آرام آرام در پشت 
این اعتراضات دشمنان طراحی هایی را انجام دادند 
که عده ای بر اعتراضات ســپرده گذاران موج سواری 
می کنند که در نتیجــه تجمعات غیرقانونی به اموال 

عمومی نیز ضربه می زند.
کولیوند متذکر شد:حســاب ســپرده گــذاران از 
افراد اخالل گر جداســت؛زیرا ایــن اخاللگران در 
فتنه ســال 88 نیز همین گونه عمــل کردند و روی 
یک موج نارضایتی ســوار شــدند و اهداف خود را 
 دنبال کردند که باید توجه ویــژه ای به این موضوع 

داشته باشیم.

حساب سپرده گذاران از 
افراد اخالل گر جداست 

رییس کمیسیون شوراهای کشور:

پارلمان

امیر حاتمــی در واکنش به حــوادث اخیر 
در کشــور گفت: در شــرایط کنونی تمامی 
دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی 
ایران، کمر همت خود را برای تحریک مردم و 
تهییج آنها به تجمع و ایجاد ناآرامی بسته اند.

امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع با اشاره 
به حوادث چنــد روز اخیر در کشــور اظهار 
داشت: باید با همبســتگی، اتحاد و انسجام 
ملی، توطئه ها و فتنه های بیگانگان را ناکام 
بگذاریم. وی با بیان اینکه با آرامش، امنیت 
و نظم در چارچوب قانون می توان مطالبات 
را پیگیری کرد، افزود: مــردم عزیزمان طی 
چهار دهه گذشته به خوبی نشان داده اند که 
همواره با تاکید بر روش های قانونی، پیگیر 

حقوق حقه خود بوده و خواهند بود.

باید در چارچوب قانون 
مطالبات را پیگیری کرد

پیشخوان

بین الملل

 رییس جمهور روز گذشته در جلســه ای با رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی سخنرانی کرد.  در ادامه گزیده ای 

از سخنان روحانی را می خوانید:
 30 ماه مذاکره خط به خط برای برجام، برای این بود که به آمریکا 

اعتماد نداشتیم.
  نزدیک به 200 هزار میلیارد از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمال 

در اختیار دولت نیست.

 اینکه بعضی ها می گویند ما نگوییم کشور ما گل و بلبل است، بله 
درست است. گل و بلبل نیست، مشکل داریم.

 شما می گویید بودجه اشتغال را از جای دیگری بیاورید. اهال و سهال، 
شما نمایندگان مجلس هستید. شما می گویید این بودجه را از اینجا 

نبریم، خوب بگویید از کجا بیاوریم، هر جا بگویید ما حرفی نداریم.
 معتقدم آنچه که ایــن چند روز اتفاق افتاده ، همه اینها کســانی 
نیستند که از خارج دستور گرفته باشند بلکه عده ای از آنها به خاطر 

مشکالت شان به خیابان ها آمده اند.
 من برنامه دادم و مردم به این برنامه رای دادند. به مردم قول دادم و 
گفتم فقر مطلق را می خواهم از بین ببرم و می خواهم مشکل اشتغال 
را درســت کنم. بر این مبنا مردم به من رای دادند. من باید به مردم 

چه بگویم؟ 
 مردم تنها به خاطر مشکالت اقتصادی به خیابان نیامده اند، یکی از 

خواسته های مردم این است که فضا را بازتر کنیم.

رییس جمهور در جلسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس:
فضا را برای مردم بازتر کنیم

 سعودی ها رکورددار 
هشتگ سازی دعوت به 

آشوب در ایران

 به نام مردم علیه مردم

 روحانــی: هوشــیار 
باشید

روحانــی: انتقــاد و 
اعتراض حق مردم است

روحانی:  نــا امنی و 
خشونت راه بهبود نیست

داعــش بــه انتخاب 
واشنگتن

مرتضی لطفی، مدیر عامل »شستا« در گفت وگوی تلفنی 
با برنامه »پایش« در پاسخ به این سوال که سرنوشت انتقال 
دفاتر شــرکت ها به تهران در چه حالی است، گفت : برخی 
شرکت ها متاسفانه در دولت های نهم و دهم حتی سه دفتر 
در تهران تاسیس کردند که ما می خواهیم با کار کارشناسی 

دفاتر تهران این شرکت ها را تعطیل کنیم  و من نیز موافقان انتقال دفاتر به محل کارخانه هستم.در این بین مجری 
برنامه پایش با افشای حقوق نجومی دو عضو هیئت مدیره پتروشیمی فن آوران گفت: اکنون دو عضو موظف هیئت 
مدیره پتروشیمی فن آوران هر کدام ماهانه بیش از 17 میلیون تومان حقوق می گیرند و به محل کارخانه نمی روند، 
چرا وضعیت این گونه است .لطفی در واکنش به این گفته های مجری با تایید دریافتی و دور کاری این دو عضو هیئت 
مدیره گفت: مدیر عامل این شرکت مقیم خوزستان است و دریافتی اش کم است، اما در حال تغییر دو عضو هیئت 
مدیره پتروشیمی فن آوران هستیم و به زودی این افراد برکنار می شوند و وضعیت حقوقی آنها را بررسی می کنیم.

مشــرق: عده ای از آشوبگران در شهرســتان دورود، یک 
دستگاه خودروی آتش نشانی را در میدان هفده شهریور 
ربودند. آشوبگران، آتش نشان را از خودرو پیاده و سوار آن 
می شــوند و روی پل هوایی راه آهن دورود رها می کنند 
سپس در ســرازیری، خودروی پرایدی که پدر و فرزندی 

سرنشین آن بودند را زیر گرفته و هر دو سرنشین در دم جان باختند.این خودرو پس ازانجام ماموریت در حال 
بازگشت به ایستگاه آتش نشانی بود که آشوب طلبان، عوامل امدادی آتش نشانی را با فشار و تهدید از خودرو 
پیاده کردند و ماشــین را از حدفاصل پل هوایی امام خمینی)ره( به ســمت میدان منوچهری رها می کنند. 
متاسفانه این خودرو پس از برخورد با دو دستگاه سواری پراید و سمند، موجب مرگ سرنشینان سواری پراید 
)پدر و فرزند( شد. همچنین اخباری مبنی بر کشته شدن دو نفر در ایذه در پی اغتشاشات اخیر مطرح شده بود 

که این خبر هم توسط نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس تایید شد.

افشای فیش های 
 حقوقی نجومی 
روی آنتن زنده

 جنایت آشوبگران در »دورود«
 و ایذه؛

 چهار نفر کشته
 شدند

حمید  وکیلی
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 دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه همه جانبه، نيازمند پيروي از 
الگوهاي مناسب توسعه اقتصادي است. تجربه كشورها، به خصوص شرق 
آسيا، بيانگر اين موضوع است كه اين كشورها از الگوي توسعه صادرات به 
نحو درست بهره برداري كرده اند تا به رشد اقتصادي باال و پايدار دست 
يابند. حضور در نمايشگاه هاي بين المللي يکي از مهم ترين ابزارهاي 
بازاريابي و به خصوص بازاريابي بين الملل است وحتي در مواردي تنها 

ابزار دستيابي به يک بازار حضور در نمايشگاه بين المللي است. 
در كشــور ايران براي رهايي از وابســتگي به نفت، سياست جايگزيني 
صادرات غيرنفتي جهت تامين ارز مورد نياز كشور يعني صنايع داخلي 
را تشــويق به توليد كاالهاي وارداتي و صدور كاالها به ديگركشــورها 
، بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفته اســت. در اين زمينه  
هر آنچه كه بتواند به توســعه صادرات غيرنفتي كمک كند مي  بايست 
مدنظر سياست گذاران، برنامه ريزان و فعاالن اقتصادي قرار گيرد و شايد 
بتوان نمايشــگاه های بين المللی را يکی از اين گزينه ها دانست كه در 

ارتقای آموزش و همچنين آشنايی با زمينه های مختلف اقتصادی تاثير 
بسيار زيادی دارد.علی يارمحمديان، مدير عامل شركت نمايشگاه های 
بين المللی اســتان اصفهان می گويد: نمايشــگاه هاي بين المللي به 
عنوان يکي از مجاري و كانال هاي معرفي كاالهاي توليد شده و انتقال 
تکنولوژي در دنيا مي تواند نقش بســيار موثري را در فرآيند توســعه 
صادرات غيرنفتي داشته باشد. با وجود روش ها و متدهاي علمي بازاريابي 
حضور در نمايشگاه، يکي از  روش هايــی است كه همچنان مدنظر 
صادركنندگان بزرگ دنياست . يکي از بزرگترين مزاياي نمايشــگاهها 
حضور مشتريان بالقوه هنگام بازديد از نمايشگاه اســت موضوعــی كه 
به گفته يارمحمديان نقطه قوت نمايشگاههای بين المللی در اصفهان 
و همچنين پاويون های كه به همين منظور در ســاير كشورها برگزار 
ميشود به حساب می آيد اين در حالی است كه كشورهای توسعه يافته 
 كه صادرات غير نفتی سهم بســيار زيادی در اقتصاد آنها دارد به تاثير 
بی بديل اين موضوع دست يافته اند. وی در ادامه به حركت های مطلوب 
در خصوص ارتقای جايگاه نمايشگاههای بين المللی در صنعت و اقتصاد 
اصفهان طی سال های اخير اشاره كرد و گفت: در موضوع اعزام هيئت 
های تجاری از اصفهان به ساير كشورها با تســهيل  روند دريافت ويزا 
حمل و نقل و مسائل مربوط به اخذ غرفه برای صادركنندگان توانسته 
ايم گامی موثر در اين خصوص برداريم و برای پيشبرد اهداف خود سه 
سياست حفظ، تقويت و گسترش پاويون ها در دستور كار قرار داده ايم.

شركت نمايشگاههای بين المللی استان اصفهان در سال 95 در بخش 
خارجی خود توانسته است با برگزاری نمايشــگاههايی در حوزه های 
مختلف از جمله نفت و پتروشــيمی و مواد غذايی و پزشکی و نساجی و 
طال در بيش از 7 كشور دنيا روندی رو به رشد داشته باشد و اين حركت 

را در سال جاری با رويکردی مطلوب تر ادامه دهد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان :

توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار نمایشگاه های بین المللی است

 جاری شدن دائمی ۵۰ میلیون مترمکعب آب
 در زاینده رود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

تمکین مالیاتی
يکــی از ويژگی های نظــام مالياتــی مطلوب، 
تامين رضايت افرادی است كه اقدام به پرداخت 
ماليات می كنند. در اين ميان يکی از مهم ترين 
مسائل مرتبط با مقوله رضايت افراد در پرداخت 
ماليات ها، تمکين مالياتی مؤديان اســت. تعيين 
ســطح تمکين مؤديان و عوامل موثر بر آن برای 
ســازمان امور مالياتی همانند اندازه گيری سود 
خالص در بخش خصوصی اســت؛ زيــرا هر دو، 
شاخص هايی خالصه شده از كارايی و اثربخشی 
عمليات يک سازمان هستند.يکی از تعاريف ارائه 
شــده برای مفهوم تمکين، مبتنــی بر تکاليف و 
تعهدات مؤديان مالياتی اســت كه در چهار گروه 
عمده شامل ثبت نام در سيستم مالياتی، تنظيم و 
تسليم به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد 
و مدارک مورد نيــاز مراجع مالياتی و پرداخت به 
موقع ماليات طبقه بندی می شــود. اگر مؤدی 
به هريک از وظايف و تعهــدات خود عمل نکند 
رفتار وی بــه نوعی عدم تمکيــن مالياتی تلقی 
خواهد شد.بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در 
كشورهای مختلف جهان حکايت از اين امر دارد 
كه رابطه مستقيم و تنگاتنگی ميان رضايت مندی 
و جلب اعتماد مؤديان از يکسو و تمکين مالياتی از 
سوی ديگر وجود دارد. اين موضوع در كشور ما نيز 
مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيری 
سازمان امورمالياتی كشور، مؤدی مداری و جلب 
اعتماد و رضايت مندی آنــان يکی از مهم ترين و 
اساسی ترين طرح ها و برنامه های اين سازمان بوده 
است.متوليان و دست اندركاران نظام مالياتی به 
خوبی به اين موضوع واقف اند كه هر چه مؤديان 
رضايت مندی بيشــتری از سيستم های مالياتی 
داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتی 
افزايش پيدا می كند و در نتيجه وصول درآمدهای 
مالياتی افزايش می يابد .جهت دریافت مجموعه 
مدون گزارش هاي تحلیلــي با محوریت 
مباحث مالیاتي به اداره روابط عمومي امور 

مالیاتي استان اصفهان مراجعه فرمایید.

بازار

دستگاه اره پروفیل

تشریح وضعیت تجارت خارجی اصفهان 
تا آخر پاییز؛

چین، در صدر کشورهای 
واردکننده کاال به اصفهان

مدير كل گمــرک اصفهان در خصــوص ميزان 
درآمد گمرک  تا آخر پاييز، اظهار كرد: در راستای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و استفاده 
از  سامانه پنجره فرا مرزی، درآمد گمرک استان ۳5 

درصد افزايش يافته است.
اســدا... احمدی ونهری افزود: گمركات اســتان 
اصفهان در 9 ماهه نخســت امســال، بالغ بر يک 
تريليون و ۳۶7 ميليارد و 757 ميليون ريال درآمد 

كسب و به خزانه واريز كرده است.
وی ماشــين آالت مکانيکــی را بــا ۳۸ درصد، 
ماشــين آالت برقی را با ۱9 درصد، اجزا و قطعات 
منفصله ماشين آالت را با ۱۱ درصد، كاغذ و مقوا  را 
با ۳ درصد و پنبه را با ۳ درصد از مهم ترين كاالهای 
وارداتی به گمرک اصفهان اعالم كرد و يادآور شد: 
بيشــترين واردات به گمرک اصفهان به ترتيب از 
كشورهای چين با ۲۳ درصد، آلمان با ۱7 درصد، 
كره جنوبی با ۱5 درصد، ايتاليا با ۱5 درصد است. 

در قیاس با سال گذشته مشخص شد؛
اصفهان در صدر کم بارش ها

از ابتداي مهرماه تا ۲۸ آذرماه سالجاري در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشــته،  ۲4 استان كشور با 

كاهش بارش مواجه بودند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(، 
شــركت مديريت منابع آب ايــران در اطالعات 
ارسالي خود بر اســاس آخرين آمار ثبت شده در 
ايستگاه هاي باران سنجي كشــور اعالم كرد: در 
سه ماهه پاييز امســال يعني از ابتداي مهرماه تا 
۲۸ آذرماه سالجاري در مقايســه با مدت مشابه 
سال گذشته،  ۲4 استان كشور شامل استان هاي 
آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربــي،  اردبيل، 
اصفهان،  البرز، تهران، چهارمحــال و بختياري، 
خراســان شــمالي، جنوبي، رضوي،  خوزستان، 
زنجان، ســمنان، قزوين، قم، كردستان، كرمان، 
كهکيلويه و بويراحمد، گيالن، لرستان، مازندران، 
مركزي، همدان و يزد با كاهش بارش مواجه بودند. 
در مقايسه با سال گذشته، اســتان هاي اصفهان 
با ۸۸ درصد، قم با 79 درصد و خراســان جنوبي 
با 7۳ درصد بيشــترين ميزان كاهــش بارش را 
داشته اند. براساس اين گزارش، ميزان بارش ها در 
سه ماهه پاييز امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته در هفت استان ايالم، بوشهر، سيستان و 
بلوچستان، فارس، كرمانشاه، گلستان و هرمزگان 
با افزايش روبه رو بوده است. استان هاي خراسان 
جنوبي با يک ميليمتر، سيستان و بلوچستان و يزد 
با دو ميليمتر و اصفهان نيز با ســه ميليمتر بارش 
جزو كم بارش ترين استان هاي كشــور در پاييز 

سالجاري بوده اند.

همزمان با ششمین همایش طالی سبز؛
 نمایشگاه بین المللی »اصفهان 

فارما« برگزار می شود
نمايشگاه بين المللی اصفهان فارما، به عنوان اولين 
نمونه برگزاری نمايشگاه ايران فارما در كالنشهرها، 
بهمن ماه ســال جاری در مركز نمايشــگاه های 

بين المللی استان اصفهان برگزار می شود.
توسعه بازارهای صادراتی و معرفی توانمندی های 
صنعت داروســازی كشــور، ارتقای سطح دانش 
تخصصی، ايجاد بازارهای جديد دارويی در كشور، 
افزايش دسترسی به بازار های منطقه ای، آموزش 
مخاطب متخصص، معرفی توانمندی های صنايع 
دارويی اصفهان، جذب مشاركت سرمايه گذاران و 
ارتقای شاخص های صادرات در داروسازی استان 
اصفهان به عنوان دومين قطب داروسازی كشور از 
جمله اهداف اساسی نمايشگاه اصفهان فارماست 
كه طی روزهــای ۱۸ الی ۲0 بهمــن همزمان با 
نمايشگاه » طالی ســبز« در مركز نمايشگاه های 

بين المللی استان اصفهان برگزار می شود.

فوالدشهر درســت ۳0 سال اســت كه به عنوان  
شهری جديد معرفی شــده است؛شهری كه پيش 
از اين در كنار كارخانه ذوب آهن و با هدف اسکان 
كاركنان و خانواده آنها احداث شــد، اما رفته رفته 
با افزوده شــدن جمعيت تبديل به شهری جديد 
در حاشيه كالنشــهر اصفهان شــد؛ اما آنچه كه 
فوالدشــهر را پر اهميت تر جلوه داد اجرای  پروژه 
مسکن مهر در اين شــهر بود به طوری كه در حال 
حاضر با احداث ۳۲ هزار واحد مسکن مهر در اين 
شــهر، چهره آن دگرگون شــده و البته اقدامات 
موثری كه توســط شــركت عمران فوالدشــهر 
در اين شــهر و به ويژه پروژه مســکن مهر انجام 
 گرفته باعث شده تا هر روز اين شهر بارورتر جلوه

 كند.
 110هــزار نفر در فوالدشــهر ســاکن

 هستند
به دنبال بازديد از پروژه مسکن مهر در فوالدشهر 
كه حاال جمعيت قابل توجهی در آن ساكن هستند 
و هر روز نيز بر اين تعداد افزوده می شود و البته در 
كنار اين واحدها، مجتمع های تجاری و خدماتی 
شکيل و زيبا ساخته شــده و مراكز آموزشی و هر 
آنچه كه ســاكنين اين منطقه بــه آن نياز دارند 

نيز افتتــاح و نواقــص نيز در حال تکميل اســت 
،به دعوت مديرعامل شــركت عمران فوالدشــهر 
در يک نشســت خبری حضور يافتيم تــا با روند 
پيشرفت پروژه مســکن مهر و همچنين  اقدامات 
ويژه ای كه در اين شــهر انجام شــده بيشتر آشنا 
شــويم.حميدرضا شــيروانی، مديرعامل شركت 
عمران فوالدشــهر گفت:  طبق آمار سرشــماری 
سال ۱۳95 جمعيت فوالدشهر حدود هشتاد هزار 
نفر بوده و طبق آمار غيررسمی كه در اختيار داريم 
 جمعيتی بالغ بر ۱۱0هزار نفر در اين شــهر ساكن 

هستند .وی با اشاره به روند احداث پروژه مسکن 
مهر در اين شــهر، افزود: اگر چــه در ابتدا قرار بر 
اين بود تا ۶۳ هزار واحد مســکونی  در اين شــهر 
احداث شود، اما در نهايت نزديک به ۳۲ هزار واحد 
مسکونی در قالب پروژه مســکن مهر در اين شهر 

ساخته شد.
 مسکن مهرها اجاره 99 ساله است

وی در ادامه با تاكيد بر اينکه تمامی مسکن مهرها 
اجاره 99 ساله است و به مرور از ارزش آنها كاسته 
 می شــود گفت به همين خاطر شــرايط بســيار 

ويــژه در نظــر گرفتــه شــده تــا عرصــه های 
مســکن مهرفوالدشــهر را بــه ســاكنين پروژه 
ها واگــذار كنيــم؛ از هميــن رو ســاكنان اين 
واحد هــا می تواننــد مالــک زمين واحدشــان 
نيز بشــوند و با مراجعه به ما با توجه به شــرايط 
 ويژه در نظر گرفته شــده، خــود را مالک واقعی

 بدانند.
صد میلیارد ریال آگهی مناقصه در مرحله 

انتخاب پیمانکار
فوالدشــهر  عمــران  شــركت   مديرعامــل 
 همچنيــن بــا تاكيــد بــر اينکه بــا توجــه به 
ركود اقتصادی و شرايط سختی كه شاهد هستيم 
تنها با مديريت و عزم جهــادی می توان كام مردم 
را با اتمــام پروژه های متعدد شــيرين كرد ادامه 
داد: در ســال گذشــته بالغ بر ۲۸0 ميليارد ريال 
قرارداد اجرايی با پيمانکاران منعقد شد و در حال 
حاضر مازاد بر آن قرار دادها تاكنون ۱۶5 ميليارد 
ريال قــرارداد اجرايی با پيمانکاران منعقد شــده 
و همچنين صــد ميليارد ريال آگهــی مناقصه در 
مرحله انتخاب پيمانکار بوده و 440 ميليارد ريال 
 در حال تکميل اسناد مناقصه تا پايان سال جاری

 است.

معاون بهبود توليدات دامی جهادكشــاورزی گفت: در طــرح حمايتی توزيع تخم مرغ هرشــانه تخم مرغ 
بسته بندی شده با قيمت ۱۲ هزار تومان در اختيار مراكز عرضه قرار می گيرد و برای مصرف كننده به قيمت ۱۲ 
هزار و 500 تومان عرضه می شود. اميرحسين افيونی تصريح كرد: قيمت تخم مرغ در بازار عرضه به بنکداری 
نيز كاهش قيمت پيدا كرده و تا ۱۲ هزار تومان در هر كيلوگرم كاهش قيمت داشته است. وی افزود: در طرح 
ياد شده، تخم مرغ در اتحاديه های خواربار فروشان، مراكز عرضه فروشگاه های زنجيره ای رفاه، اتحاديه تعاونی 

مصرف كاركنان دولت، كارگران، فرهنگيان و اتکا عرضه می شود.

طرح حمایتی توزیع 
تخم مرغ در اصفهان 

آغاز شد

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،440،000
تومان

730،000نیم سکه
تومان

426،700ربع سکه
تومان

277،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

136،525
تومان

      قیمت سکه و طال

اره پروفیل بر برندکو 
BCM3554 مدل

 480,000
تومان

AC2135B اره پرفیل بر اکتیو مدل

 435,000
تومان

اره پروفیل بر ماکیتا 
LW1401 مدل

 645,000
تومان

 بازار سنتی بندرعباس

عکس روز

مسکن

رييس اداره امــور بيابــان اداره كل منابــع طبيعی و 
آبخيزداری اســتان گفت : در بيــش از ۲0كيلومتر از 
اراضی بيابانی شــرق اصفهان طرح باد شکن غير زنده 

اجرا شده است .
حســينعلی نريمانی هزينه اجرای اين طرح را بيش از  

۸00ميليون ريال از محل اعتبارات استانی بيان كرد و افزود : در اين دشت با استفاده از مواد طبيعی موجود 
در بيابان  ، شامل ماسه،  بادشکن هايی طبيعی ساخته می شود تا از ورود ريزگردها در اطراف مناطق بيابانی 
جلوگيری شود.  وی هدف از اجراي اين طرح ، را كاهش چشمه های ايجاد ريزگرد ،كاهش مهاجرت روستاييان، 
كمک به حفظ و پايداری محيط زيست انسانی و جانوری و  نيز كاهش بيماری های تنفسی و چشمی در مناطق 
بيابانی عنوان كرد. نريمانی پيش بينی كرد اين طرح تا پايان امسال ، در ۲00كيلومتر از اراضی بيابانی شهر 

ستان های نايين ،اصفهان و آران و بيدگل اجرا شود . 

جهت  جلوگیری از ورود ریزگردها؛

مقابله با فرسایش بادی در 
اصفهان اجرا می گیرد

نماينده مردم اصفهــان در مجلس گفت: موضوع جاری شــدن 
دائمی 50 ميليون مترمکعب آب در بســتر رودخانه زاينده رود 
را پيگيری می كنيم.حجت االسالم احمد ســالک موضوع آب را 
مهم ترين مسئله مورد بحث جلسه با استانداری اصفهان بيان كرد 
و افزود: با انتصاب استاندار اصفهان نخستين جلسه با نمايندگان 
در مجلس برگزار شد و استاندار طرحی در راستای جريان دائمی 
آب در رودخانه زاينده رود مطرح كرد. نماينده مردم اصفهان در 

مجلس بيان كرد: در حال پيگيری هســتيم با طرح پيشنهادی 
استاندار اصفهان بتوانيم به طور دائمی 50 ميليون مترمکعب آب 
در بستر روخانه زاينده رود داشته باشيم.وی گفت: در اين جلسه از 
طرف نمايندگان سوال شد كه طرح پيشنهادی جريان دائمی آب 
در بستر رودخانه زاينده رود تاكنون چه ميزانی پيشرفت داشته 
است، استاندار بيان كرد كه جلسات و كميسيون ها تشکيل شده 
و اقدامات بسياری مطلوبی را پيش برده اند.وی اظهار داشت: طی 

برگزاری جلسه مواردی از جمله اشتغال، بيکاری، ازدواج، بحث 
ركود و ماليات، سخت گيری ها برای سرمايه گذاران در اصفهان، 
روند تسهيل كسب و كار و موانع رفع رشد توليد ملی مورد بحث 
قرار گرفت.نماينده مــردم اصفهان در مجلس گفت: سياســت 
اســتاندار اصفهان برطرف كردن موضوع آب با تعامل است و در 
همين زمينه ارتباط  های مطلوبی انجام شــده و اميدواريم نتايج 

خوبی حاصل شود.

نمایندگان مردم اصفهان در مجلس  پیگیری می کنند؛
جاری شدن دائمی ۵۰ میلیون مترمکعب آب در زاینده رود 

رييس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تشکل های اقتصادی 
اســتان از ظرفيت شــورای گفت وگو برای حل مسائل 
و مشــکالت واحدهای توليدی و خدماتی اعضای خود 
اســتفاده كنند. سيد عبدالوهاب ســهل آبادی  تصريح 
كرد:برخی از مسائل شركت های ريخته گری را می توان 

در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان برطرف و برخی مسائل در  سطح ملی را در شورای 
گفت وگوی  ملی طرح  و پيگيری كرد.  وی با اشاره به پيامدهای نادرست اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده 
 گفت:دولت برای دريافت ماليات از مصرف كننده نهايی بايســتی اصناف را از ماليات عملکرد معاف كند و

 بر دريافت ماليات بر ارزش افزوده تشويق كند .
وی تصريح كرد:واحدهای توليدی در اجرای ماليات بر ارزش افزوده به دليل موظف نبودن اصناف مجبور به 

پرداخت اين ماليات شدند و بسياری از اين واحدها با مشکل روبه رو هستند.

تشکل های اقتصادی 
ظرفیتی برای حل 
مسائل و مشکالت

شرایط ویژه برای واگذاری عرصه مسکن مهر فوالدشهر

فاطمه کاویانی
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معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی:
ساخت هتل صرفه اقتصادی 

ندارد
معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی اصفهان 
بیان داشــت: امروز به غیر از آثار تاریخی جایی 
برای بازدید گردشگران وجود ندارد و الزم است 
که با ایجــاد جاذبه های گردشــگری جدید در 

اصفهان، این صنعت را رونق دهیم.
حمید امینی با اشاره به اینکه امروز نیاز به ساخت 
هتل های جدید در استان وجود دارد، ادامه داد: 
به علت قیمت باالی زمین در اصفهان، هتل سازی 
در آن صرفه اقتصادی نــدارد به طوری که برای 
تبدیل یک زمین مناســب به هتل، باید هزینه 

گزافی پرداخت شود.
امینی ادامه داد: این درحالی است که بخشی از 
زمین ها هم که ارزش سرمایه گذاری برای هتل 
را دارد و در نزدیکی شــهر و کانون گردشگری 
است دارای مالکین با توان مالی ضعیفی است که 
قدرت ساخت هتل را ندارند یا کسی به آنها برای 

سرمایه گذاری مراجعه نمی کند.

 اجرای گروه »سرمست« 
در هنرسرای خورشید

گروه موســیقی »سرمست« نخســتین اجرای 
خود را با خوانندگی »پارســا حسن دخت« در 
هنرسرای خورشید به صحنه می برد. سرپرست، 
تنظیم کننده و نوازنده کمانچه در گروه موسیقی 
»سرمســت« اظهار کرد: این گروه در دو بخش 
به اجرای قطعاتی از گروه موســیقی دســتان 
می پردازد. در بخش نخست قطعات عینا مطابق 
با نحوه اجرا و تنظیم گروه دستان اجرا می شود، 
ولی در بخش دوم، این اجرا با تنظیمی جدید و 
متفاوت صورت می گیرد. مهران نساج پور افزود: 
در بخش دوم اشعاری حماســی برای این اجرا 
انتخاب شــده و پایان بخش برنامه نیز قطعه ای 
حماســی و پرشور اســت. وی خاطرنشان کرد: 
عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به سایت 

www.navayemehr.ir مراجعه کنند.

تهیه کننده اصفهانی:
 در فیلم»بعدازظهر«  

علیه فتنه موضع گیری نمی شود
تهیه کننده اصفهانی فیلم، در خصوص اکران 
فیلم »بعــد از ظهــر« در جشــنواره عمار در 
پایتخت اظهــار کرد: با توجه بــه اینکه اکران 
دومی هم پیش بینی شده است و اکران دوم در 
روز آخر و شب جمعه که روز قبل از اختتامیه 
قرار دارد، قطعا با استقبال بیشتر مردم مواجه 

خواهد شد.

جواد اســماعیلی افزود: جــدا از اینکه موضع 
ما در مورد فتنه 88 به چه شــکل اســت، در 
این فیلــم موضع گیــری خاصی علیــه فتنه 
صــورت نمی گیرد.    وی با اشــاره بــه اهداف 
ســاخت فیلــم گفــت: در ایــن فیلــم این 
پرســش مطرح شــده که چرا مردم ما باید به 
حرف یک دشــمن دیرینه اعتمــاد کرده و بر 
مبنای جوسازی یک رســانه انگلیسی، اعالم 
موضع کننــد؛ همچنین بــه مخاطب آگاهی 
داده می شــود که به گفتــه امیرالمومنین)ع( 
در فضای فتنه بچه شــتر باشــید که نه پشت 
 دارد که بر آن ســوار شوند و نه شــیر دارد که

 بدوشند.
تهیه کننده اصفهانــی فیلم »بعــد از ظهر«، 
خاطرنشــان کرد: از االن نمی تــوان گفت که 
فیلم در جشنواره جایزه کســب می کند یا نه، 
اما صحبت های کارشناســانی مثل ابوالقاسم 
طالبی، نــادر طالــب زاده و... انتظــار گرفتن 
 جایزه را در ما زیاد کرده اســت؛ چرا که فیلم 

قوی است.

سالن رایگان، برنامه جشنواره 
موسیقی فجر را تغییر داد

همه اهالی موسیقی، زمانی که جدول اجرای 
کنسرت ها در سی و سومین جشنواره موسیقی 
فجر را دیدند، متوجه شدند که دیگر اجراهای 
پاپ در سالن میالد نمایشگاه بین المللی انجام 

نمی شود.

حمید رضا نوربخش، دبیر جشنواره، دو دلیل را 
در این باره ذکر کرد و گفت: »بخشــی از اجراها 
را به ســالن ایرانیان منتقل کردیم؛ چرا که این 
سالن استاندارد های الزم را دارد و بسیار سالن 
جدید و خوبی است. عالوه بر این، بودجه ما برای 
جشنواره زیاد نیســت. محدودیت های مالی از 
سوی وزارت ارشاد اســالمی در حوزه مصارف 
مالی وجود دارد. باید صرفــه جویی کنیم.« از 
صحبت های نوربخش مشخص است که سالن 
ایرانیان رایگان یا حداقل با قیمتی بسیار کمتر 
از سالن میالد نمایشــگاه بین المللی در اختیار 
مسئوالن برگزاری جشــنواره قرار گرفته است. 
در اینکه سیاســت های مالی باید به شــکلی 
باشــد که با کمترین هزینه برنامه ها با کیفیت 
استاندارد برگزار شوند، شکی نیست. البته از نظر 
نوربخش سالن ایرانیان هم استانداردهای اجرای 
کنسرت را  دارد، اما تغییر ناگهانی برنامه ها، همه 
را متعجب کرده است. یک منبع آگاه از نمایشگاه 
بین المللی در این باره گفت که در مرداد ماه از 
سوی ستاد برگزاری جشنواره و انجمن موسیقی 
نامه ای به نمایشگاه ارسال شد که در آن برنامه 
10 روزه جشــنواره در نمایشگاه بین المللی در 
نظر گرفته شده بود. طی این برنامه، نمایشگاه 
بین المللی، سالن میالد را از روز 20 تا 30 دی 
ماه برای جشــنواره رزرو کرده است. همه چیز 
مانند سال گذشــته پیش می رفت و مسئولین 
نمایشــگاه تصور می کردند که برنامه ها مانند 
دوره قبل اجرا می شود.این منبع آگاه همچنین 
مدعی شد که پس از چند ماه متوجه شده است 
هیچ اقدامی از طرف مقابل برای ارسال مجوز 
خوانندگان حاضر در جشــنواره برای اجرای 
کنسرت صورت نگرفت. مسئوالن نمایشگاه بین 
المللی، خودشان پیگیری کردند و متوجه شدند 
که مسئوالن برگزاری جشنواره موسیقی مکان 
دیگری را برای اجرا در نظر گرفته اند و اجرا در 
سالن میالد نمایشگاه به کلی منتفی است. در 
حال حاضر ده سانس خالی برای جشنواره کنار 

گذاشته شده است.

منتقد سینما در بررســی دالیل موفقیت این سریال گفت: چند سالی 
اســت که تولید و پخش مجموعه های طنز تلویزیونی در رسانه ملی به 
دلیل جداشدن بخشی از طنازان تلویزیونی از سیما و همچنین اهتمام 

کم مدیران رسانه ملی به این مهم، جایگاهی خالی داشت.
»لیسانسه های2«،جایگاه مجموعه های طنز تلویزیونی را پر 

کرد
جبار آذین ادامه داد: از همین رو فعال بودن هنرمندانی چون ســروش 
صحت که دانش آموخته مکتب طنز مهران مدیری هســتند تا حدی 
توانسته در دوران غیبت آثار طنز درجه یک در تلویزیون نظر قشرهایی 
از بینندگان را با خود همراه سازد. گرچه در میان آثار این بازیگر نویسنده 
و کارگردان، آثــار طنز اجتماعی و تولیدات مختلــف و متنوعی از نظر 
قابلیت های هنری و مضمونی در سطوح خوب، متوسط و زیر متوسط 
وجود دارد، ولی تولید طنز لیسانسه ها توانسته است نظر گروه هایی از 
مخاطبان تلویزیون را با خود همراه ســاخته و تا حدی پاسخ نیازهای 
مخاطب را بدهد.آذین اظهارداشت: از همین رو فصل نخست لیسانسه ها 
باوجود کاســتی هایی در نگاه سطحی به مســائل و مشکالت جوانان، 
خانواده ها و فارغ التحصیالن لیسانسه، توانست با تکیه بر طنز آفرینی ها 
و شوخی های خنده ساز مناسب با اقبال بینندگان میلیونی روبه رو شود.

وی افزود: البته صحت در فصل دوم این سریال به اندازه فصل اول موفق 
نبوده است و در میان غیبت طنازانی مانند مدیری و آثار طنز او، به دلیل 
امتیازهای خوبی از جمله شــخصیت  پردازی های مناسب، سوژه های 
ملموس و ساختار هنری و تصویری باالی متوسط خود، توانسته است 
مورد اقبال بینندگان قرارگیرد. سازنده این سریال با پیشینه ای مقبول 
نشــان داده که توانایی و قابلیت تولید آثار طنــز در تلویزیون را دارد و 
چنانچه بر غنای مضمونی و ساختاری لیسانسه ها بیفزاید، این سریال 

طنز می تواند فصل سوم هم داشته باشد.
بازیگری برایم جدی است 

در ادامه این گزارش، سروش صحت،کارگردان این مجموعه، از چگونگی 
شکل گیری شخصیت هایش حرف می زند.

شخصیت پسری که تا این حد به دنبال ازدواج باشد، تاکنون در 
مجموعه ای به تصویر کشیده نشده بود؛ شما چگونه به شخصیت 

حبیب رسیدید و داستان لیسانسه ها در ذهنتان جان گرفت؟
من و ایمان صفایی سال هاســت مجموعه هایمان را باهم می نویسیم و 
از آنجا که هر دو باهم برای کار کردن و مطالعــه به کتابخانه می رویم، 

در اطرافمان جوان هــای مختلفی را می بینیــم؛ جوان هایی که عموما 
تحصیالت عالیه دارند و با این حال مشکالتی هم در زندگی شان وجود 
دارد. عده ای دلشــان می خواهد ازدواج کنند و شرایط برایشان فراهم 
نیســت، عده ای ازدواج کرده اند و با مشکل کار و مســکن مواجه اند و 
خیلی ها هم تصمیم به مهاجرت دارند و شرایط برای این عده هم سخت 
است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که سه شخصیت جوان را در 

کنار هــم بگذاریم 
که یکی  از آنها 
وضــع مالــی 

خوبی  نســبتا 
ولــی  دارد 

نــد  ا نمی تو
مناسب  آدم 
زندگی اش را 

پیدا کند؛ دیگری مشکل مسکن 
و کار دارد و آن یکی، هم در داخل 
کشور کار پیدا نمی کند و هم به ناگاه 
درگیر نوعی بیماری می شــود که 
برایش به منزله قوز باال قوز اســت! 
در واقع توانســتیم برای هر دسته 

از مشــکالت، نماینده ای در قصه مان 
بگذاریم و داستان را پیش ببریم.

از وقتی سراغ کارگردانی رفتید، 
فاصله ای میان شــما و بازیگری 

ایجاد شد، دلتان برای بازیگری 
تنگ نمی شود؟

دوست ندارم در آثار خودم 
بــازی کنم. مــن جزو آن 
دسته از بازیگرانی هستم 
کــه ترجیــح می دهــم 

کارگــردان حتمــا باالی 
می خواهد تا حدی که در سرم باشــد و همان چیزی را که از من 

توانم هست، انجام دهم. به همین دلیل در کارهای خودم بازی نمی کنم، 
امــا در کارهایی که بقیه به من پیشــنهاد می کنند، چنانچه دوســت 

داشته باشــم فعالیت می کنم. با این حال بازیگری برایم جدی است و 
سختگیرانه انتخاب می کنم.

»فوق لیسانسه ها« هنوز در دستور ساخت هست؟
صحبت هایی شده و شــبکه هم مایل به ادامه ســاخت کار است. ولی 
منتظرم اول پخش این سری تمام شود و ببینم که آیا مردم اصال کار را 
دوست داشته اند یا نه. اگر دوست داشته باشند و شرایط هم فراهم باشد، 
سراغ ساخت »فوق لیسانسه ها« خواهیم رفت. امید است این مجموعه 
طنز اســتاندارد و قابل دفاع که در میان دیگر ســاخته های نمایشی 
تلویزیونی نمره قبولی گرفته و شــوخی هایش مقبول افتاده اســت، 
بتواند تاثیرات زیادی در عرصه های مختلف 

فرهنگی بگذارد.اجتماعی، 

»لیسانسه«های کارگردان اصفهانی با استقبال مخاطب روبه رو شده است؛

این روزها همه لیسانس دارند!
مجموعه تلویزیونی »لیسانسه ها 2«، نام مجموعه تلویزیونی اســت که در شب های پاییزی و زمستانی، برای دومین بار و  در ادامه قســمت اول این مجموعه، میهمان خانه عالقه مندان به 

سریال هایی در ژانر طنز اجتماعی شد.

چهرهها

این روزها همه لیسانس دارند!

پیشنهادسردبیر:

درشهر

فرهاد فرج نظام:
»عمودی ها« طنازانه به شبکه 3 می آیند

تهیه کننــده ایرانی گفــت: با تهیه مجموعــه »عمودی ها« قصــد داریم در قالب یــک اثر نمایشــی طنز، فرهنگ 
آپارتمان نشــینی را به مخاطبان آموزش دهیم. به نظرم الزم اســت شهروندان با این حقوق آشــنایی داشته باشند 
تا با رعایت آن زندگی مســالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشته باشــند. فرهاد فرج نظام، درباره اپیزودیک بودن این 
مجموعه عنوان کرد: گرچه این سریال بازیگران ثابت دارد، اما اپیزودیک است و در هر قسمت به یکی از موارد حقوق 
آپارتمان نشــینی می پردازیم. به عنوان مثال، آیین نامه آپارتمان نشینی، شارژ به موقع، سرقت در آپارتمان، مدیریت، 
اسراف نکردن در منابعی همچون آب و گاز و... از جمله مباحثی است که در این سریال به آنها پرداخته شده. وی درباره 
انتخاب محمدحجت ذیجودی برای کارگردانی این اثر توضیح داد: کارهای قبلی این کارگردان را دیده بودم و درباره اش 
شناخت داشتم و دوستان هم تاکید کرده بودند که کارگردان خوش ذوقی اســت. همه این موارد به انتخاب او برای 
کارگردانی این اثر منجر شد. فرج نظام درباره انتخاب بازیگران این سریال عنوان کرد: با توجه به اینکه تم این کار طنز 
و فکاهی است، باید بازیگرانی انتخاب می شدند که بتوانند طنز موقعیت را به خوبی اجرا کنند. به همین دلیل با توجه 

به امکانات مالی، من و کارگردان به انتخاب بازیگران سریال عمودی ها رسیدیم.
مجموعه تلویزیونی عمودی ها، کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیماست که در 25 قسمت 30 دقیقه ای به قلم فرهاد 
نقدعلی، نگارش شده است. این سریال از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 از شبکه سه پخش می شود و بازپخش آن 

ساعت2:15 بامداد است.

عکسی از دوران جوانی
رضا فیاضی، بازیگر و صداپیشه سینما، رادیو و تئاتر، این 
عکس از جوانی هایش را به اشــتراک گذاشت؛ عکسی 
که از جای مهر روی آن مشــخص است که از روی یک 

مدرک، شناسنامه یا دفترچه بیمه جدا شده است.

12
دی

طبــق نوشــته روزنگارهــاي بیــن المللــي، »ســیبویه 

 
Sibbuyeh«، زبان شناس معروف ایراني در نخستین هفته ژانویه 

سال 793میالدي در شیراز درگذشت. وي در زماني که هنوز دقیقا 

به دست نیامده است، در شهر بیضاء در استان فارس به دنیا آمده 

بود. اهمیت تاریخي سیبویه از آن جهت است که نخستین فردي 

بود که براي زبان عربي، صرف و نحو )گرامر( نوشت و صداها را در 

این زبان مشــخص کرد. بنابراین، عالمات ضمه، فتحه، کسره و 

تنوین ها اختراع و کار سیبویه ایراني است. وي با این عمل عنوان 

»ســیبویه نحوي« را به خود اختصاص داد. بدون کار سیبویه که 

در آن زمان یک شاهکار بود، پیشــرفت زبان عربي میسر نبود و 

استحکام این زبان به این صورت باقي نمي ماند. به این ترتیب، این 

ایرانیان بودند که براي اعراب، دستور زبان )صرف و نحو( نوشتند.

سیبویه در لغت به معناي کسي است که بوي میوه سیب مي دهد. 

تلفظ عربي آن چیز دیگري است.

زدرگذشتزبانشناسمعروفايراني
سالرو

؟؟؟؟

 به نقل از روابط عمومی رســانه ملی، معاون ســیما در احکامی جداگانه، آقایان مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و 
مستندساز، ارد عطارپور مستند ساز و عضو هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان سینمای مســتند ایران، محمد علی فارسی تهیه کننده و مستندساز، مهدی یادگاری 
مدیر کل تامین برنامه خارجی و رسانه های بین الملل و محمد صدری تهیه کننده و کارگردان را به عنوان داوران بخش مستند جشنواره تلویزیونی جام جم منصوب 
کرد.دکتر مرتضی میرباقری از داوران بخش مستند خواست تا با نگاهی تیزبین و کارشناسانه، آثار پخش شده در شبکه های سیما را ارزیابی کنند. در این بخش عالوه 
بر بهترین کار پژوهشی در زمینه مستند، به برترین کارگردانی مستند نیز جوایزی اهدا می شود. گفتنی است در این بخش 53 اثر پخش شده در شبکه های سیما که 

در مقطع زمانی زمستان 92 تا پاییز 96 روی آنتن رفته اند، ارزیابی می شوند.
از ویژگی های این دوره جشنواره، بررسی آثار توسط دست اندرکاران و کارشناسان مجربی است که سال ها در حوزه مستند کار کرده و تجربه اندوخته اند.

اسامی داوران بخش 
مستند جشنواره 

تلویزیونی جام جم 
اعالم شد

تند
س
م

جشنوارهفجر

رويدادهایفرهنگی
برگزاری کارگاه»روایت، 

جست وجو، نهایت«

عالقه منــدان مــی توانند 

امروز ســاعت 16به خانه 

هنرمندان واقــع در بلوار 

پــارک  آیینه خانــه، 

ایثارگران مراجعه کنند.

کارگاه نقد و بررسی 

فیلم کودکان ابری

این کارگاه در تاریخ 1۴ 

دی ماه رأس ساعت 16 

به میزبانــی کتابخانه 

مرکزی برپا می شود. 

نیمه پنهان شهر به 

روایت عکس

نمایشــگاه عکس محیط 

پنهان تا فــردا در گالری 

اکنون واقــع در خیابان 

خاقانی، کوچه افشین، 

پالک2 برپاست.
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قابلیت جدید واتس اپ که لو رفت!
طراحان برنامه واتس اپ از روی تصادف قابلیتی را که قرار اســت در آینده به این برنامه گپ موبایلی افزوده شود، 

برای ویندوز برنامه لو دادند. قابلیت یادشده که پاســخ خصوصی نام دارد در به روزرسانی آزمایشی این 
فون در دسترس قرار گرفت. این قابلیت به کاربران حاضر در یک 

گروه امکان می دهد بدون آنکه اعضای دیگر متوجه 
شوند به فردی پیام خصوصی دهند.

منابع خبــری از مدتــی قبل از 
برنامه ریزی واتس اپ برای 
ارائه چنیــن خدماتی 
خبــر داده بودند، 
اما افزوده شدن 
نــی  گها نا
ت  مــا خد

ر  کــو مذ
بــه نســخه 

ویندوزفون این 
برنامــه نشــان داد که 

واتس اپ به طور جدی به دنبال چنین اقدامی است.

 ویژگی جذاب ترین گوشی های
سال ۲۰۱۸

درحالی که ۲۰۱۷ ، سال عرضه گوشی هایی با عمر باتری بیشتر، 
دوربین های دوگانه و نمایشگرهای فراگیر و دقیق تر بود، پیش 
بینی می شــود که سال ۲۰۱۸، ســال باهوش تر شدن تلفن های 

همراه باشد.
ناظران بازار و کارشناسان عرصه فناوری بر این باورند که در سال جدید 
میالدی شــاهد به بازار آمدن گوشــی هایی خواهیم بود که از امکاناتی 
همچون فناوری شناسایی چهره برخوردارند و با بهره گیری از برنامه های 
مبتنی بر »واقعیت مجازی- واقعیت افزوده« می توانند خدمات متنوعی را به 
کاربران ارائه کنند. در سال ۲۰۱۸ روند شخصی ســازی گوشی ها باز هم شتاب 
خواهد گرفت. این روزها کمتر کســی از گوشــی برای تماس گرفتن صرف استفاده 
می کند و همه با اســتفاده از دوربین های قدرتمند، خدمات پخش موسیقی و ویدئوی 
درخواستی، برنامه های موبایلی متعدد و غیره در این گوشی ها، امور حرفه ای و شخصی خود 

را پیگیری می کنند.
کاهش وزن گوشی ها و کمتر شدن قیمت این محصوالت هوشمند، در عین ارائه خدمات بهتر، روند دیگری 
است که در سال ۲۰۱۸ رخ خواهد داد. همچنین پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ تعداد بیشتری گوشی با نسبت 

تصویری ۱۸ به ۹ عرضه شوند که مشاهده تصاویر را با کیفیت بیشتری ممکن می کند.
در میان شرکت های بزرگ سازنده گوشی نیز پیشتازی سامسونگ و اپل کماکان حفظ خواهد شد، اما بازیگران چینی این عرصه 

مانند شیائومی، هواوی، ویوو و لنوو هم می توانند عالقه مندان را شگفت زده کنند.

ت جهانی در مورد تاثیرات آنتن های موبایل بر سالمت جامعه
ش سازمان بهداش

گزار

از  بیش 
۸۵ میلیون ســیم کارت فعال 
در ایــران وجود دارد که برای ســرویس دهی به 
آنها، اپراتورهای مخابراتی از BTS ها یا ایستگاه های پایه که 
آنتن های فرستنده و گیرنده موبایل هستند در مناطق مسکونی شهری 
استفاده می کنند. اگرچه این روزها سرویس  مخابراتی و اینترنتی بسیار بهتری 
را دریافت می کنیم اما آیا وجود چنین آنتن هایی در نزدیکی محل زندگی و کار ما امری 

طبیعی است یا می تواند برای سالمت ما خطرساز شود؟
تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با تشعشعات آنتن های موبایل و خود دستگاه موبایلی که به آن 
عالقه زیادی داریم منتشر شده اند که نظراتی تقریبا نزدیک به هم را در این باره ارائه داده اند. با این حال 
معتبرترین منبع برای دریافت اطالعات در همین خصوص، »سازمان بهداشت جهانی« نام دارد که یکی 
از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد است و نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت جامعه 

جهانی ایفا می کند.
سازمان بهداشت جهانی مقاالت مختلفی در رابطه با تشعشعات موبایل  و آنتن های موبایل منتشر کرده است اما جهت 
یافتن پاسخی برای پرسش مطرح شــده، یعنی خطرناک بودن یا نبودن آنتن ها، به سراغ یکی از آخرین تحقیقات این 
سازمان می رویم. سازمان بهداشت جهانی در این فایل PDF، توضیحات جالبی در مورد نحوه کارکرد ایستگاه های پایه 

ارائه داده و تالش کرده تا به شکل خالصه، به برخی از نگرانی ها پاسخ دهد.
آیا زندگی و کار کردن در نزدیکی ایستگاه های پایه خطرناک است؟

اجماع عمومی جامعه علمی جهانی بر این است که قدرت ایستگاه های پایه و آنتن های آن برای آسیب به سالمتی بسیار پایین 
است، مخصوصا تا زمانی که افراد در مواجهه مستقیم با آن قرار نگیرند. الزم است تا تفاوت دکل مخابراتی و آنتن در دکل را بدانید. 
آنتن  در این دکل ها باید در فاصله مناسبی از افراد قرار گیرد. همچنین باید از طراحی های متفاوت در ایستگاه های پایه مطلع 
باشید؛ از جمله نوع دسته بندی و سطح قدرت  آنها که می تواند نقش موثری در قرار دادن افراد در معرض تشعشع RF داشته باشد.

 نگرانی در مورد سالمتی
اما در مقاله ای دیگر در سایت سازمان بهداشت جهانی، در مورد »سالمت عمومی و  میدان های مغناطیسی« نکات بیشتری قابل مشاهده است. بخش هایی از این مقاله را می خوانیم:

»بخشی از نگرانی درباره ایستگاه های پایه و آنتن ها در شبکه  وایرلس محلی مربوط به اثرات بلند مدت آنها به خاطر قرار گرفتن افراد در معرض تشعشع RF است. تا امروز، تنها اثری که از میدان تشعشع RF توسط دانشمندان کشف شده، افزایش دمای بدن 
)کمتر از یک درجه سانتی گراد( بوده است که در زمان مواجهه با میدان های الکترومغناطیس شدید در برخی کارخانه ها دیده شده است. سطح تشعشع RF منتشر شده از ایستگاه های پایه و شبکه های بی سیم به حدی پایین است که دمای بدن را تا حد 
بسیار ناچیزی افزایش می دهند و تاثیری بر سالمت انسان ندارند. قدرت میدان های RF در هسته اصلی در باالترین نقطه است و با افزایش فاصله، قدرت آنها نیز به سرعت کاهش پیدا می کند. بررسی های اخیر نشان می دهد که تشعشع RF از ایستگاه های 

پایه و فناوری های بی سیم در مکان های عمومی )مانند مدارس و بیمارستان ها( معموال تا هزاران بار پایین تر از استانداردهای جهانی هستند.«
آیا آنتن های موبایل باعث سرطان می شوند؟

سازمان بهداشت جهانی در این باره می نویسد: باید توجه کرد که از لحاظ جغرافیایی، انواع سرطان به شکل غیریکسانی در جامعه دیده می شود. این درحالی است که ایستگاه های پایه حضور گسترده ای در محیط زندگی ما دارند. برآورد 
می شود در صورت بروز برخی انواع سرطان در نزدیکی آنتن های موبایل، این مسئله اتفاقی بوده باشد. عالوه بر این، سرطان های گزارش شده در این دسته بندی معموال کلکسیونی از انواع مختلف سرطان هستند که مشخصه یکسانی 

ندارند و بعید به نظر می رسد که یک عامل مشترک داشته باشند.
از ۱۵ سال گذشته، تحقیقات علمی در مورد امکان رابطه فرستنده های RF با سرطان انجام و منتشر شده است. در این تحقیقات شواهدی عنوان نشده است که قرار گرفتن درمعرض تشعشع فرستنده های RF باعث بروز 

سرطان می شود. آزمایش های دراز مدت روی حیوانات نیز باعث اثبات این فرضیه نشده است؛ حتی در سطوحی بسیار باالتر از حد استانداردی که در آنتن های موبایل مورد استفاده است.
نتیجه گیری

سازمان بهداشت جهانی در بخش نتیجه گیری می نویسد: »با در نظر گرفتن تحقیقاتی که تاکنون در این حوزه انجام شده و همچنین سطح پایین تشعشعات، شواهد علمی متقاعدکننده ای 
وجود ندارد که نشان دهد سیگنال های ضعیف RF ساطع شده از ایستگاه های پایه و شبکه های بی سیم، سبب بروز اثرات نامطلوب بر سالمتی می شود.« البته نکته ای که باید به 

آن توجه کرد این است که نتیجه این تحقیقات تا زمانی معتبر است که آنتن موبایل در نزدیکی محل زندگی ما، استانداردها را رعایت کند. در ایران نهادهای خاصی 
مسئول نظارت بر رعایت همین استانداردها هستند و به شکل دوره ای، آنتن های موبایل را بررسی می کنند.

  با این حال پس از هر بار بررســی، خبر می رســد که سطح تشعشــعات آنتن های موبایل، پایین تر از اســتانداردهای تعیین
 شده هستند.

بهترین گوشی های 
سال ۲۰۱۸

پرچمداران گوشی ۲۰۱۸ بدون شک از آخرین 
تکنولوژی و فناوری های زمان تولید خود برخوردارند و 

شرکت های تولید گوشی به دلیل محبوبیت این گجت ها تمام 
تالش خود را می کنند که پرچمداران خــود را با قابلیت های کاربردی 

و انحصاری قوی تری نسبت به رقیبان بســازند تا کاربرهای بیشتری را به خود 
جذب کنند؛ در نتیجه دست به تولید چند مدل از هر پرچمدار می زنند تا سلیقه 

هر کاربر را تامین کنند.

تافته جدا بافته دنیای گوشی را شــرکت اپل تولید می کند 
که با سیستم عامل اختصاصی اپل یعنی IOS ارائه می شود. 
سری آیفون همیشه دارای نوآوری و خالقیت های جدید بوده 
و انتظار می رود همین رویه ادامه داشــته باشد . امسال اپل ، 
آیفون ۸ را معرفی می کند که با صفحه تقریبا بدون حاشــیه 
ارائه می شود و شایعاتی پیرامون اسکنر عنبیه چشم و حذف 
اثر انگشت از این گوشی به گوش می رسد که حاکی از جرأت 
و خالقیت زیاد این شرکت است اما کسی نمی داند آیفون ۹ به 
چه شکلی طراحی می شود. در هر صورت قابلیت های جدید 

و سخت افزارهای قوی در این گوشی وجود خواهد داشت.

 ) Apple ( 2. اپل
 یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه گوشی، 
سامسونگ است که با تنوع زیاد و تکنولوژی های 
جدید حکمران دنیای گوشی محسوب می شود. 
این شــرکت چندی پیش پرچمداران ۲۰۱۷ 
 Note8 , S8 , S8+ خود را معرفی کرد که شامل
Plus بودند و انتظار می رود سری s این شرکت 
به پرفروش ترین گوشــی جهان بدل شود ولی 
برای سال آینده ۲۰۱۸ می خواهد دست به تولید 
چه نوع پرچمداری بزند؟ پیش بینی می شود که 
سری بعد S9 نام بگیرد که به احتمال زیاد دارای 
دوربین دوگانه خواهد بود و با صفحه ای بزرگ تر 

از لحاظ نسبیت با بدنه تولید خواهد شد.

) SAMSUNG ( ۱. سامسونگ

 شارژ دستگاه های الکترونیک 
از فاصله ۲۴ متری!

یک شرکت فناوری تصویری از شارژری رونمایی 
کرده کــه همزمان مــی تواند ۳۰ دســتگاه را از 
فاصله ۲۴ متری و در یک شب شارژ کند. شرکت 
Powercast از یک فرستنده رادیکال جدید  به 
نــام Powerspot رونمایی کــرده که می تواند 
چند دســتگاه را از فاصله ۲۴ متری شــارژ کند. 
این دســتگاه در نمایشــگاه محصوالت مصرفی 

الکترونیکی )CES( رونمایی می شود.
Powerspot با فراهم کردن پوششی مشابه وای 
فای دســتگاه ها را به طور خودکار شارژ می کند. 
این بدان معناست که دستگاه بدون نیاز به سیم 
یا صفحه خاص شارژ می شود. تنها کاربر باید 
از فعال بودن دســتگاه در حوزه مشخص شده 
اطمینان حاصل کند. به گفته شــرکت سازنده، 
دستگاه Powerspot طی یک شب دستگاه ها 

را شارژ می کند.   ) Huawei ( 3. هواوی
 p9 یعنی p هواوی در چند ســال اخیر با تولید گوشی سری

حــی انقالبی در تولید گوشــی های خود ایجاد کــرده و زبان  طرا
که یک شرکت خود را بهبود بخشــیده اســت . هواوی نشان داده 

میدان رقابت را ترک قدرتمند از لحاظ طراحی و ســخت افزار اســت و 
رقیــب را متوجه حضور نمی کند . بلکه کار را به جایی رسانده که شرکت های 

که معرفی شد و Mate 10 قدرتمند خود کند ، پرچمداران امسال، هواوی p10 است 
به پرچمدار پیشــین خود دارد؛ که در تاریخ ۲۴ مهر معرفی می شود. p10 طراحی مشابهی نسبت 

گوشی شده است . اما Mate 10 طبق ضمن بهینه سازی سخت افزاری و نرم افزاری که باعث افزایش قدرت 
اســت که به گفته هــواوی دارای پردازنده شایعات کامال متفاوت و دارای صفحه نمایش بدون حاشیه و CPU اختصاصی 

گرافیکی داخلی است و از هوش مصنوعی یادگیرنده بهره می برد.

خشک کن سریع دستکش و چکمه هم رسید
یکی از جنبه های آزاردهنده فعالیت در ســرمای زمستان و شــرایط برفی، خیس شدن و یخ کردن 
دستان و پاها به علت آسیب پذیری چکمه ها و دستکش هاست. اما حاال برای حل این مشکل دستگاه 
منحصربه فردی توسط شرکت درای گای ابداع شده است. این دستگاه که »فورس درای دی ایکس« 
نام دارد، می تواند به طور همزمان چکمه و دستکش های شما را با سرعت باالیی خشک کرده و آماده 
استفاده مجدد کند. دستگاه یادشده چهار ستون دارد که می توان از آنها برای آویزان کردن چکمه ها، 
دستکش ها، کفش ها و غیره به طور همزمان اســتفاده کرد. پس از آویزان کردن این وسایل باد گرم از 
داخل محفظه های تعبیه شده روی این ستون ها و همین طور ســتون مرکزی دستگاه دمیده شده و 

سرعت خشک شدن وسایل مختلف را افزایش می دهد.

پیشگیری از آلزایمر با بازی های ویدئویی 3بعدی 
محققان کانادایی در آخرین پژوهش خود دریافتند که انجام 
بازی های ویدئویی ۳بعدی می تواند موجب جلوگیری از ابتال 

به زوال عقل در افراد شود.
محققان دریافتند انجام بازی های ویدئویی ۳بعدی مانند سوپر 
ماریو در یک دوره ۲ ماهه اختالالت شناختی جزئی و به طور 

بالقوه دمانس را محدود می کند. 
»گرگوری وست« یکی از محققان این مطالعه، توضیح می دهد 
که بازی های ویدئویی ۳بعــدی، هیپوکامپ را بــرای ایجاد 

نقشه های شناختی یا تصاویر ذهنی که توسط بازیکن ایجاد می شود، تشویق می کند.کسانی که معما حل 
می کنند یا بازی فکری انجام می دهند، باعث تحریک بیشــتر این نواحی مغز، تشویق فعالیت و رشد ماده 

خاکستری می شوند.

هک شدن اسپیکرهای بی سیم
محققان شرکت امنیتی »ترندمیکرو« آسیب پذیری خطرناکی 
را در بلندگوهای بی ســیم سونوس شناســایی کرده اند که 
به هکرها امکان می دهد از این بلندگوها به اشــکال مختلف 
سوءاستفاده کنند. ضعف امنیتی یادشده به گونه ای است که با 
اسکن کردن آنالین شبکه های وای.فای می توان بلندگوهای 
بی سیم سونوس را شناسایی کرد و سپس از همین طریق آنها 
و همین طور شبکه وای.فای متصل به آنها را مورد سوءاستفاده 
قرار داد. هکرها با کنترل بلندگوهای بی سیم یادشده می توانند 
به وسایل سازگار با گوگل هوم و الکسا نیز دسترسی پیدا کنند 

و فرامین مد نظر خود را روی آنها هم اجرا کنند. از ایــن روش می توان برای پخش صداهای آزاردهنده از 
طریق بلندگوهای هوشمند مانند صدای گریه بچه یا شکسته شدن شیشه در نیمه های شب استفاده کرد 

و ساکنان یک خانه را به وحشت انداخت.

خشک کن سریع دستکش و چکمه هم رسید
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شهردار اردستان خبرداد:
بازگشایی مسیر اولیه  قنات 

دوطبقه در اردستان
شهردار اردســتان اظهار کرد:  اردستان
اردستان شهری تاریخی با اصالت مذهبی است 

که نتوانسته ایم آن را درست حفظ کنیم.
محسن حیدری افزود: طرح های باز آفرینی اجرا 
شــده تا بتوانیم از آثار تاریخــی حفاظت کنیم. 
وی گفت: برای نگهداری این آثار نیازمند موتور 
متحرکه هستیم و این امر تنها با مشارکت مردم و 
دیگر کمک های مردمی برای حفظ تاریخ و هویت 
خودمان امکان پذیر است. حیدری با بیان اینکه 
طرح گردشگری اردســتان آماده شده و نیاز به 
گسترش دارد، تصریح کرد: اردستان 250هکتار 

بافت تاریخی و فرسوده ثبت شده دارد.
وی تاکید کرد: اردســتان در ســطح استان بعد 
از شــهر نایین باید پیشرو باشــد و با استفاده از 

مشاوران باز آفرینی خود را به اثبات برساند.
شهردار اردستان خاطرنشان کرد: برای شروع کار 
شش کارگروه تشکیل شده که قرار است راه های 

توسعه گردشگری اردستان را بررسی کنند.
حیدری تصریح کرد: مجموعه گردشگری امامزاده 
اســماعیل، مســجد جامع، مقبره پیرمرتضی و 
اراضی داخــل آن که23هکتار اســت، به عنوان 
بزرگ ترین مرکز گردشــگری اردســتان تهیه 
شده اســت. وی همچنین با اشــاره به قنات دو 
طبقه اردستان که ثبت جهانی شده است، افزود: 
الزم است مسیر اولیه قنات بازگشایی شده و در 
ادامه رختشورخانه و آســیاب آبی برای بازدید 

گردشگران مهیا شود.

فرماندار سمیرم مطرح کرد:
زلزله ها؛ هشداری برای سطح 
آمادگی دستگاه های امدادی

فرماندار ســمیرم بــا توجه به  سمیرم
زلزله های پی در پی چند روز گذشته و موقعیت 
زلزله خیز شهرســتان، گفت: همه مســئوالن و 
ســازمان های دولتــی و به ویژه دســتگاه های 
امدادرســان و اورژانس، باید آمادگی الزم برای 
مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله را داشته 

باشند.
وی تاکیــد کــرد: شــهرداری ها بــا همکاری 
ســازمان هایی از جملــه راه و شهرســازی و 
بخشداری ها و دهیاری ها، موضوع بافت فرسوده 
و مقاوم ســازی را پیگیری و عملیاتــی کنند تا 
شاهد کاهش مشکالت در این بخش باشیم. این 
مسئول تصریح کرد: نهادها و ادارات شهرستان، با 
برگزاری کارگروه هایی، سناریوی ستاد بحران و 
آمادگی و تجهیزات خود را هرچه زودتر در قالب 

یک فایل، به فرمانداری سمیرم اعالم کنند.
نصرتی با بیان اینکه در چند روز گذشته بیش از 
سه زلزله نقاط مختلف شهرستان را لرزانده است 
افزود: این خود هشــداری اســت برای ادارات و 
مسئوالن که خود را تجهیز و آماده کنند؛ هر چند 

این زمین لرزه ها بدون خسارت بوده اند.

نماینده مردم دهاقان در مجلس خبرداد:
 ccu پیگیری راه اندازی بخش

و icu در بیمارستان شهدا
بیمارســتان 32 تختخوابــی  دهاقان
شــهدای دهاقان در زمینی به مساحت یکهزار و 
700 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 
400 میلیون تومان در سال 92 افتتاح شد. پس 
از آن در سال 94 با توجه به اینکه سونوگرافی نیاز 
مردم شهر دهاقان بوده و  سال ها برای آن تالش 
کردند، گامی مثبت از ســوی مسئوالن این امر 
برداشته شده و بیمارســتان دهاقان به دستگاه 

سونوگرافی تجهیز شد.
در ســال 95 نیز با حضور نماینده شهرســتان 
و دیگر مســئوالن، از یک دســتگاه آمبوالنس 
جدید اضافه شــده به ناوگان حمل و نقل بیمار 
در این بیمارستان رونمایی شــد. نماینده مردم 
شهرســتان های دهاقان و شــهرضا بــه همراه 
مســئوالن شهرســتان به صــورت ســرزده از 
بیمارستان شــهدای دهاقان بازدید کرد.سمیه 
محمودی در این بازدید به بررســی مشــکالت 
بیمارستان و شنیدن نقطه نظرات مردم دهاقان 
پرداخت.وی پس از بررسی مشکالت بیمارستان 
با اشاره به اینکه وظیفه همه ما خدمت رسانی به 
شهروندان است گفت: تامین نیروهای متخصص 
در بیمارســتان در حال پیگیری است تا در حد 
امکان نیروهای متخصص برای خدمت رســانی 
به بیماران افزایش یافته و از متخصصان بیشتری 
اســتفاده کنیم.محمودی افزود: پس از پیگیری 
 icu و ccu نیروهای متخصص، اولویت با بخش

بیمارستان است که به زودی محقق خواهد شد.

عضو شورای اسالمی تیران:
بانک اطالعاتی بانوان تیران و 

کرون جمع آوری می شود
مسئول کمیته بانوان شهرداری  تیران
تیران گفت: معرفی توانمنــدی های بانوان و 
توان افزایی در این قشر، مســتلزم حفظ شأن 
بانوان و ارائه جایگاهی مناســب و بازگرداندن 
اعتماد به نفس به آنها در اجرای امور مختلف در 

سطح جامعه است.
بهاره دولت یار تصریح کــرد: مهم ترین برنامه 
کمیته بانــوان، بازگرداندن اعتمــاد به نفس 
بانــوان شهرســتان بــا برگــزاری دوره های 
آموزشــی و همایش های مختلف و در پی آن 
اشتغال زایی مناسب با شأن و جایگاه آنهاست. 
وی خاطرنشان کرد: حضور بانوان در عرصه های 

اجتماعی و ارگان های دولتی، کمک فراوانی به 
توسعه شــهر و تقویت برنامه های متناسب با 

بانوان خواهد کرد. 
عضو شورای اســالمی تیران ادامه داد: حضور 
موثر بانوان در جامعه و ایجاد اشتغال مناسب 
برای آنها، مستلزم جمع آوری بانک اطالعاتی از 
توانمندی و تحصیالت بانوان شهرستان است 
که اعضای کمیته فعالیت خود را در این زمینه 
آغاز می کنند و در این راه خواســتار همکاری 

مردم با این کمیته هستیم.
وی با بیان اینکه هر شــغلی مناســب شأن و 
جایگاه بانوان نیست، خاطرنشان کرد: حضور 
برخی بانوان در مکان های نامناسب برای کار، 
با آســیب هایی همراه اســت که باید با ایجاد 
زمینه های مناســب، تالش بــرای جذب این 
بانوان به شــغل های مناســب صورت گیرد و 
شــغلی بــرای دختــران فــارغ التحصیل از 

دانشگاه ها نیز فراهم شود.

دادستان کاشان خبرداد:
بازداشت60نفر به اتهام 

اقدامات مخرب
دادستان کاشــان با اشاره به  کاشان
اغتشاش و اقدامات خرابکارانه و سوءاستفاده از 
مطالبات مردمی در کاشــان اظهار داشت: روز 
شنبه پس از حضور نیروهای انتظامی و برخورد 
با هنجارشکنان حدود 60 نفر بازداشت شده اند 

که در حال تفهیم اتهام هستند.
محمد تکبیرگو در پاسخ به ســوالی پیرامون 
به آتش کشــیده شدن چند وســیله نقلیه  به 
دست اغتشاش گران افزود: خودروهایی که در 
حیاط دادسرای کاشــان آسیب دیده، از اموال 

دادستانی نبوده است.
دادستان کاشان با اشاره به عادی شدن شرایط 
پس از حضــور نیروهــای انتظامــی تصریح 
کرد: دادسرای کاشــان بدون هیچ مشکلی به 
فعالیت خود ادامه می دهــد. تکبیرگو درباره 
خسارت هایی که اغتشاش گران وارد کرده اند، 
خاطرنشان کرد: از میزان خســارت ها برآورد 
دقیقی وجود ندارد و باید منتظر جلسه شورای 

تامین باشیم.
 

رییس شورای اسالمی شهرضا:
۸0درصد اماکن شهری 
کدپستی۱0رقمی دارند

رییس شورای اسالمی شهرضا  شهرضا
اظهار کرد: در حال حاضر ۸0  درصد از اماکن 
شهری شهرضا دارای کد پستی ۱0 رقمی است.
مهدی صالح پــور تصریح کرد: در ســال های 
گذشته پیمانکاری برای نصب کدپستی اماکن 

شهرضا انتخاب شد که متاسفانه از آذرماه سال 
۱394 به تعهــدات خود عمل نکــرد و باعث 
ایجاد اخالل در اجــرای این پروژه شــد.وی 
گفت: حدود 20 درصد از اماکن شهری شهرضا 
فاقد کدپستی اســت، درحالی که این میزان 
در شهرســتان های دیگر اســتان کمتر از ۱0 

درصد است.
صالح پور با بیان اینکه بیشترین تعداد کدپستی 
نصب نشــده مربوط به بافت تاریخی و اماکن 
نوساز شــهری اســت، اظهار کرد: محله های 
منوچهر آباد و جرم افشار نیازمند نصب حدود 
سه هزار پالک پستی اســت؛ اما تاکنون هیچ 
پالک پستی برای این مناطق صادر نشده است.    

اجرای مقررات توسط دولت پیگیری شود
محمدجواد ابطحی با بیان اینکه مردم باید هوشیار باشند، عنوان کرد: 
من معتقد هستم آنچه باید مطرح شود، همان چیزی است که نمایندگان 
در مجلس نیز باید پیگیری می کردند و باید بکنند که آن اجرای مقررات 
توسط دولت است. ابطحی تاکید کرد: دولت پنج سال با تکیه بر برجام 
و گفتن اینکه اگر با برجام موافقت نکنیم روزی ۱00 میلیون دالر ضرر 
خواهیم کرد و اجرای این برجام برای بهبود وضعیت اقتصادی الزم است، 
وقت مردم را تلف کرد و هیچ گونه گشایشی ایجاد نشد. فشار بر مردم به 
سبب برطرف نشدن مشکالت زیادتر شده است. وی با بیان اینکه فشار 

بر مردم به سبب برطرف نشدن مشکالت زیادتر شده است، خاطرنشان 
کرد: دولت های زیاده طلب بر مسائل موشکی، حقوق بشر و بقیه مسائل 
فشار وارد می  کنند.نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: ملت ما وقتی 
می بیند که شخصی مانند مریم رجوی، رادیو اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو 
از این تظاهرات حمایت می کنند، عقب می کشــد. وی تاکید کرد: اگر 
کسی در صف اعتراضات شعاری علیه نظام داد و وارد خطوط قرمز شد، 
پای خود را عقب بکشد و مرز خود را جدا کند. همین که فتنه گران مرز 

خود را جدا کنند، فتنه شکست خواهد خورد.
اگر نمایندگان ملت به درســتی انجام وظیفه می کردند این مشکالت 

به وجود نمی آمد.ابطحــی با بیان اینکه در پیگیــری مطالبات و لزوم 
پاسخگویی دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شکی نیست، اظهار کرد: نمایندگان مجلس، نمایندگان ملت هستند و 
اگر به درستی انجام وظیفه می کردند و می گذاشتند که استیضاح ها به 
درستی رقم خورده و سوال ها از رییس جمهور و وزیران کلید بخورد و 

مصلحت اندیشی نمی کردند، این مشکالت به وجود نمی آمد.
بودجه 97 به جای محرومیت زدایی، محروم زدایی می کند

وی با بیان اینکه ما به جای محرومیت زدایی، باتوجه به بودجه سال 97 
محروم زدایی می کنیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در پیام تشکر 
خود به مناســبت راهپیمایی 22 بهمن، اعالم کردند ملت برای نظام 
آمده است و این موجب نشود که برخی از مسئوالن گمان کنند عملکرد 
مطلوبی دارند. مردم گله مند هستند و باید به آنها رسیدگی شود.عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: اگر شعارهای مردم 
که به نشانه اعتراض از مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی 
بیان شد، عملیاتی می شــد و حقوق های نجومی و بده و بستان ها، به 
اصطالح ماست مالی نمی شد و مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان ذوب 
آهن و فوالد پیگیری می شد و کارخانه ها به کار می افتاد، ما اکنون این 

اعتزاض ها را شاهد نبودیم.
مردم به دنبال رساندن حرفشان به گوش مسئوالن هستند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس، با بیان اینکه مردم ما مردم 
نجیبی هســتند، عنوان کرد: این مردم می خواهند فریادشان و حرف 
دلشان به مسئوالن برســد که درحال له شدن زیر فشارهای اقتصادی 

هستند و این حرف حقی است که الزم است پیگیری شود.
صداوسیما به وظایف خود در قبال مطالبه های مردم عمل 

کند
وی با اشاره به وظیفه صداوسیما در رابطه با مطالبات مردم و اعتراض ها، 
خاطرنشان کرد: صداوسیما نیز در این حرکت باید جدی وارد شود، اخبار 
را به طور صحیح و درست به دســت مردم برساند تا امثال بی بی سی و 

شبکه های مجازی سوء استفاده نکنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دهم:

مردم، مطالبه گران به حق را از سلطنت طلب ها جدا کنند

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دهم اظهار کرد: مردم باید حساب مطالبه گران به حق را از ایادی داخلی استکبار  خمینی شهر
جهانی، منافقان، سلطنت طلب ها، باند مهدی هاشمی، باند اشرافیت و کسانی که به نوعی پرونده های سنگین در دادگستری دارند و 

وابسته به برخی از مدیران هستند، جدا کنند.

اخبار

مردم، مطالبه گران به حق را از سلطنت طلب ها 
جدا کنند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شــهردار دهاقان با بیان اینکه  دهاقان
قنوات دهاقان از بافت فرسوده شهری می گذرند، 
گفت: در دهاقان قنات غلغله با 2 هزار و 500 متر و 
قنات خیرآباد با هزار و 500 متر مربع طول، از بافت 

فرسوده شهر می گذرند.
علی اصغر قاســمیان اظهار کــرد: آب از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و اولویــت خاصی دارد که 
همه مســئوالن باید تمام تالش خود را برای رفع 

مشکالت کم آبی و مدیریت آب به کار گیرند.
 شــهردار دهاقان افزود: بررسی قنوات سطح شهر 
دهاقان موضوعی حیاتی بوده که در دســتور کار 
قرار دارد و باید با اســتفاده از کارشناسان، قنوات 
شناســایی و ترمیم شــوند. وی از بررسی میزان 
آلودگــی قنوات خبــر داد و اذعان کرد: بررســی 
میزان آلودگی  قنوات، بررســی میزان تخریب و 

نقشــه برداری زیرزمینی و بازگشــایی قسمتی از 
قنوات در دســتور کار قرار دارد و بــه آن پرداخته 
شده است.وی حضور مالکان را در شناسایی و رفع 
مشکالت قنوات شهر موثر دانست و تصریح کرد: با 
همکاری مالکان قنوات، اصالح و مرمت آنها صورت 
گرفت و برای بررســی وضعیت و رفع مشــکالت 
قنوات، همچنان از وجود مالکان استفاده می شود.

 شهردار دهاقان خبرداد:
قنوات از بافت فرسوده شهری می گذرند

نماینــده مردم ســمیرم در  سمیرم

مجلس شوراي اسالمي گفت: برخوردهاي فیزیکي 
باعث حساسیت مردم و ناامیدي بیشتر آنها مي شود 
و این مشکالت را نباید به گردن یکدیگر بیندازیم. 
اصغر سلیمي اظهار کرد: مردم و حاکمیت، حقوقي 
بر گــردن یکدیگر دارند که باید از ســوي طرفین 
رعایت شود و قانون اساسي نیز بر این حقوق، تاکید 
داشته اســت.وي با بیان اینکه مسائل و مشکالت 
مربوط به یک دوره خاص نیست و این مشکالت در 
این دوره انباشته شده و باعث نارضایتي مردم شده 
اســت، بیان کرد: حــق طبیعي مــردم در اعالم 
مشکالت و مسائل اساسي کشور در قانون اساسي 
پیش بیني شده اســت.نماینده مردم سمیرم در 
مجلس شــوراي اســالمي با بیان اینکه مطالبات 
اقتصــادي و اجتماعي مردم باید پیگیري شــود، 
تصریح کرد: دولت نیز باید این مطالبات مردمي را 
مدنظر قرار دهد و براي آن راه چارهاي بیندیشد اما 
باید مراقب افرادي باشــیم که با اهدافي خاص در 
تجمعات صنفي مردم نفوذ کــرده و به دنبال این 

هستند که به خواســته هاي خود دست یابند. وي 
عنوان کرد: در بســیاري از کشــورهاي دنیا این 
تجمعات مدیریت مي شود و نماینده این تجمعات 
پیش از روز تجمع مجوزهاي الزم را کسب مي کند و 
در منطقه مشــخص که پلیس امنیت آن را تامین 
مي کند، مردم مطالبات خود را بیان مي کنند. وي 
افزود: حرف مردم را باید شــنید و اگر تجمعات به 
سمتي برود که طرح مسائل مردم در حاشیه قرار 
بگیرد و دشــمن بخواهد اهداف خــود را در این 

تجمعات پیش ببرد، روند دشوار خواهد شد.

 نماینده مردم سمیرم در مجلس:

برخوردهاي فیزیکي باعث حساسیت بیشتر مردم مي شود 
نماینده مردم کاشان و آران و   آران و بیدگل
بیدگل، با ابراز تاسف از آشــوبگری و هنجارشکنی 
برخی عناصر فرصت طلب تصریح کرد: مشــکالت 
اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم باید بررسی و 
رفع شــود اما در این میان نباید بــه عده ای عناصر 
خودفروخته اجازه داد از فرصت و شرایط پیش آمده 
سوء استفاده کرده و ضمن هتک حرمت مقدسات و 
ارزش ها، اقدام به تخریب اموال عمومی و آشوبگری 

کنند.
سید جواد ســاداتی نژاد تاکید کرد: مسئوالن باید 
مطالبات بجا و بحق مردم را به رســمیت شناخته و 
برای تحقق و انجام آن برنامه ریــزی و اقدام کنند.
وی ادامــه داد: در این میان مردم نباید به کســانی 
که اهداف شــوم و اغراض ســوء دارند اجازه دهند 
که بــه بهانه مشــکالت اقتصادی و دســتاویز قرار 
دادن مســائل معیشــتی مردم، اقدام بــه ناامنی و 
التهــاب آفرینــی کــرده و  مطالبــات اقتصادی 
 و درخواســت های معیشــتی مردم را به حاشــیه 

ببرند.

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
شورای اســالمی با یادآوری حماســه 9 دی مردم 
کاشــان، انتخاب این زمان از جانــب برخی افراد 
معدود برای آشــوبگری در شــهر کاشــان را قابل 
تأمل دانست و از دســتگاه های امنیتی و انتظامی 
درخواســت کرد در اسرع وقت بررســی های الزم 
را در این خصوص انجام دهند.ســاداتی نژاد مردم 
منطقــه کاشــان و آران و بیــدگل را در دفــاع از 
 انقالب اســالمی و ارزش های آن پیشرو و پیشتاز 

معرفی کرد.

نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس:

فتنه گران، مطالبات اقتصادی مردم را به حاشیه می کشند

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی کاشــان گفت:حادثه گازگرفتگی در یک ساختمان  کاشان
مسکونی شامگاه یکشنبه به سامانه آتش نشانی کاشان اطالع داده شد که آتش نشانان پس از حضور در محل 
با جسم بی جان مرد 30 ساله ای رو به رو شدند. روح ا... فدایی افزود: علت اصلی این حادثه پس از بررسی های 
کارشناسی بیشتر اعالم خواهد شد.مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان 
تاکید کرد: با توجه به استفاده از بخاری دیواری فاقد دودکش و بسته بودن راه های ورودی هوا، محتمل ترین 

علت جان باختن این فرد، انتشار گاز مونو اکسید کربن است.

 مرگ جوان 30ساله
 بر اثر گازگرفتگی

ثه
حاد

پارلمان

مدیرکمیته امــداد امام خمینی)ره(   آران و بیدگل
آران و بیدگل از پرداخت بیش از 20 میلیارد ریال تسهیالت 
خوداشتغالی به مددجویان زیر پوشش این کمیته از ابتدای 
ســال جاری تاکنون خبــرداد. مدیرکمیته امــداد امام 
خمینی)ره( آران و بیدگل با اشاره به اینکه ۱7 میلیارد ریال 

پرداختی از اعتبارات بانکی و حدود سه میلیارد ریال هم از منابع امدادی است، خاطر نشان کرد: این تسهیالت 
برای ایجاد ۱65 فرصت شغلی پرداخت شده است.حسن اسماعیلی  اشتغال های ایجاد شده  را در زمینه های 
مختلف دانســت و افزود: کارهای خدماتی با 57 فقره تسهیالت در رتبه نخســت قرار دارد و دامداری ها و 
قالی بافی ها نیز به ترتیب با 49 و 27 فقره تســهیالت در رتبه های بعــدی و فعالیت های صنعتی با ۱5 فقره 
تسهیالت در رتبه آخر قرار دارد.کمیته امداد امام خمینی )ره( در آران و بیدگل هم اکنون نزدیک به دو هزار 

و 300 خانوار این شهرستان را زیر پوشش دارد.

 پرداخت تسهیالت 
برای ایجاد ۱6۵ 
فرصت شغلی 

شهرضا فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا به هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که 
حامل هفت دســتگاه خودروی ســواری خارجی بود 

مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به اینکه کامیون کشنده، حامل 
سه دستگاه خودروی ام وی ام، یک دستگاه لکسوز و سه دستگاه تویوتا بود، افزود: راننده خودرو مدارک 
گمرکی خودروها را ارائه نداد و درنتیجه هر هفت دستگاه سواری و تریلر حامل آنها توقیف شد.به گفته 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، این خودروها از جنوب کشــور به مقصد تهران بارگیری شــده بود و 
کارشناســان ارزش آنها را 30 میلیارد ریال برآورد کردند. وی اضافه کرد: در ایــن رابطه راننده خودرو، 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.   

کشف محموله 
30میلیاردی قاچاق 
خودروی خارجي 
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ابالغ رای
10/279 خواهان : آقای مهدی نوروزپور فرزند زین العابدین با وکالت آقای محسن کمال 
آرانی فرزند رمضانعلی به نشــانی آران و بیدگل خیابان زینبیه مجتمع پاسارگاد طبقه دو 
واحد 12، خواندگان : آقای عباس شعاری نژاد فرزند شکراله.2- خانم اعظم رسولیان فرزند 
علی3-آقای نصرت اله اربابی فرزند شکراله 4- آقای فخراله قدیری فرزند امراله 5- آقای 
ابوالفضل رســولیان فرزند علی 6- آقای رضا نقلی فرزند احمــد 7- آقای ناصر پناهیده 
فرزند علی محمد 8- آقای علی سربلوکی فرزند اسماعیل 9 – آقای حسن قامتی فرزند 
 علی 10- آقای ماشااله سیفی زاده فرزند جعفرعلی 11- آقای حسن ایمانیان فرزند حیدر

 12- آقای محمد علیزاده فرزند حسن 13- آقای حسین رسولیان فرزند علی 14- خانم 
مرضیه ســلطان علیزاده 15-  آقای میرزا مشرقیان فرزند حســین 16- آقای حبیب اله 
علیزاده فرزند حســن 17- آقای علی نقلی فرزند احمد 18- آقای مهدی آبادیان فرزند 
عباس 19- آقای حسن دهقانی فرزند ماشااله 20- خانم زهرا سلطان علیزاده فرزند حسن 
21- آقای حسین نقلی فرزند احمد 22- آقای امراله قدیری فرزند قاسم 23- آقای محمد 
صادق کشــایی فرزند محمد 24- آقای علی سعیدی فرزند حســین 25- آقای عزیزاله 
آیتی فرزند عبداله 26- آقای سعید رســولیان فرزند علی 27- آقای علی اکبر نقلی فرزند 
احمد 28- آقای امراله ایمانیان فرزند عبداله 29- آقای حسن عسگر حکیمی فرزند علی 
30- آقای حسین علیزاده فرزند حسن 31- آقای صفر نوریان فرزند محمدعلی 32- خانم 
مهری خلیق آرانی فرزند محمد 33- آقای نعمت اله ســیاری فرزند حسین 34 – آقای 
مصطفی علیزاده فرزند حســن 35- آقای عباس قلی قامتی فرزند علی 36- آقای علی 
محمد آیتی فرزند عبداله 37- آقای علی اکبر کشایی فرزند محمد 38- آقای مجید علیزاده 
فرزند حسن 39 – آقای سید مسلم تکیه فرزند سید احمد 40- آقای عباس قامتی فرزند 
قربانعلی 41- آقــای محمد نقلی فرزند احمد 42- آقای علی اکبر علیزاده فرزند حســن 
43 – آقای محمدعلی حق جو فرزند قربانعلی 44- خانم مهری عابداف 45- آقای محمد 
قامتی فرزند قربانعلی 46- آقای ماشااله نقلی فرزند احمد همگی به نشانی 47- آقای حسن 
بذرافشان فرزند عباس به نشانی آران و بیدگل محله سرکوچه دراز جنب حسینیه فاطمه 
48- آقای علی دادگر فرزند ابراهیم 49- آقای حسین بذرافشان فرزند عباس 50- آقای 
حسین اکرمیان فرزند حسن خان 51- آقای جواد دادگر فرزند ابراهیم 52- آقای رحمت 
اله میرزازاده فرزند میرزا با وکالت آقای قاسم زارعی یزدلی فرزند علی اکبر به نشانی کاشان 
خیابان 22 بهمن خیابان سعادت خیابان حســینی پالک یک 53- آقای علیرضا علیزاده 
فرزند حسن به نشانی آران و بیدگل میدان سپاه خ فرهنگ خ شهیدان عبدالهی منزل پنجم 
دست چپ 54- آقای احمد رسولیان فرزند اسماعیل به نشانی آران و بیدگل محله سرکوچه 
دراز جنب نانوایی 55- آقای حسین نوریان فرزند محمد علی 56- آقای حسین بذر افشان 
فرزند علی همگی به نشانی آران و بیدگل اول جاده آران و بیدگل کاشان مزرعه طلق آباد 
57 – آقای مسعود رسولیان فرزند علی به نشــانی آران و بیدگل بل دانشگاه خ محبوبی 
کوچه چهارم 58- آقای جواد شکوری فرزند علی به نشانی آران و بیدگل خ نواب روبروی 
شورای حل اختالف 59- آقای حسین سربلوکی فرزند علی اکبر به نشانی آران و بیدگل 
خ ولی عصر کوچه شهید مشرقیان، خواسته ها : 1- خلع ید . 2 – قلع و قمع مستحدثات، 
 بتاریــخ 96/7/10 در وقت فــوق العاده شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان

 آران و بیدگل تشــکیل و پرونده شــماره 950474 تحت نظر اســت . دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای مهدی نوروزپور با وکالت 
آقای محسن کمال به طرفیت آقایان و خانم ها : 1- عباس شعاری نژاد 2- اعظم رسولیان 
3- نصرت اله اربابی 4- فخراله قدیری 5- ابوالفضل رســولیان 6- رضا نقلی 7- ناصر 
پناهیده 8- علی سربلوکی 9 –حسن قامتی 10- ماشااله سیفی زاده 11- حسن ایمانیان 
12- محمد علیزاده 13- حسین رسولیان 14- خانم مرضیه سلطان علیزاده 15-  میرزا 
مشــرقیان 16- آقای حبیب اله علیزاده 17- علی نقلی 18- مهدی آبادیان 19-  حسن 
دهقانی 20- زهرا سلطان علیزاده 21- حسین نقلی 22- امراله قدیری 23- محمد صادق 
کشایی 24- علی سعیدی 25- عزیزاله آیتی 26- سعید رســولیان 27- علی اکبر نقلی 
28- امراله ایمانیان 29- حسن عسگر حکیمی 30- حســین علیزاده 31- صفر نوریان 
32- خانم مهری خلیق آرانی 33- نعمت اله سیاری 34 -مصطفی علیزاده 35- عباس قلی 

قامتی 36- علی محمد آیتی 37-  علی اکبر کشایی 38- مجید علیزاده 39 -سید مسلم 
تکیه 40- عباس قامتی 41- محمد نقلی 42- علی اکبــر علیزاده 43 -محمدعلی حق 
جو 44- خانم مهری عابداف 45- محمد قامتی 46- ماشااله نقلی 47- حسن بذرافشان 
48- علی دادگر 49- حسین بذرافشان 50- حسین اکرمیان 51- جواد دادگر 52- رحمت 
اله میرزازاده - پنج نفر اخیر - با وکالت قاســم زارعی 53- علیرضــا علیزاده 54- احمد 
رسولیان 55- حســین نوریان 56- حسین بذر افشان 57 -مســعود رسولیان 58- جواد 
شکوری 59-  حسین سربلوکی ، دائر بر " 1- صدور حکم به خلع ید از پالک 354 فرعی 
از 2840 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به مساحت 18731 متر مربع در 
مزرعه طلق آباد 2- قلع و قمع بنای احداثی و آثار کشاورزی 3- مطالبه خسارات دادرسی 
" با این توضیح که خواهان مدعیست خواندگان به نحو غاصبانه در ملک تحت تملک او 
تصرف نموده اند و بر این اساس ، دعوی حاضر مطرح گردیده . صرفا تعدادی از خواندگان 
با حضور در جلسه رســیدگی یا اعزام وکیل ، منکر وقوع تصرفات خود در محدوده پالک 
تحت مالکیت خواهان شــده اند . نظریه کارشناسی اخذ شــده که مصون از تعرض موثر 
اطراف پرونده مانده ، موید تصرفات تعدادی از خوانــدگان در محدوده پالک ثبتی مورد 
اختالف و مالکیت خواهان نسبت به آن پالک ست . لذا از آنجا که خواندگان ، هیچگونه 
دلیلی که موید ماذونه بودن تصرفات خود باشند ارائه نکرده اند ، دعوی مطروحه را نسبت 
به خواندگان ردیفهای اول ، سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ، پانزدهم ، نوزدهم ، بیست و 
پنجم ، بیست و هشتم ، بیست و نهم ، سی ام ، سی و یکم ، سی و سوم ، سی و پنجم ، سی 
و ششم ، سی و نهم ، چهل و سوم ، چهل و هفتم الی پنجاه و دوم ، پنجاه و چهارم ، پنجاه 
و ششم ، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم ، وارد و نسبت به سایر خواندگان که دلیلی بر وقوع 
تصرفاتشــان در محدوده پالک متنازع فیه وجود ندارد غیر وارد دانسته ، مستندا به مواد 
197 ، 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی ، اوال : 
حکم به محکومیت خواندگان ردیفهای اول ، سوم، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ، پانزدهم ، 
نوزدهم ، بیست و پنجم ، بیست و هشتم ، بیست و نهم ، سی ام ، سی و یکم ، سی و سوم ، 
سی و پنجم ، سی و ششم ، سی و نهم ، چهل و سوم ، چهل و هفتم الی پنجاه و دوم ، پنجاه 
و چهارم ، پنجاه و ششم ، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم به خلع ید از محدوده پالک موضوع 
خواسته " مطابق نظریه کارشناســی " و به قلع و قمع مستحدثات و آثار کشاورزی ایجاد 
شده از سوی خواندگان و به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و به پرداخت 
مبلغ هشتاد میلیون و هفتصد هزار ریال بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی 
و تمبرهای الصاقی و هزینه کارشناســی در حق خواهان و ثانیا : حکم به بطالن دعوی 
نسبت به سایر خواندگان صادر و اعالم می گردد. رای صادره در رابطه با محکومیت آقایان 
: حسین بذرافشان فرزند علی، حسن بذرافشان ، حسن عسگر حکیمی ، عزیزآیتی ، ناصر 
پناهیده ، علی محمد آیتی ، نعمت اله سیاری، عباس قلی قامتی، رضا نقلی ، صفر نوریان 
، حسین سربلوکی ، حســن دهقانی، محمد علی حق جو ، امراله ایمانیان ، حسن قامتی و 
حسین علیزاده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان و در خصوص محکومیت سایر خواندگان و حکم بطالن دعوی حضوری 
و صرفا قابل تجدید نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد . م الف: 5/2/96/695 
 امیرحسین رزاقی رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل  ) 1377 کلمه، 

14 کادر(
نظر کارشناسی

10/287 شماره: 286 / ک-96/8/1 بازگشت به ابالغ ارسالی در خصوص کالسه پرونده 
کالسه 960300 موضوع تعیین نفقه خانم فرانک بویری فرزند محمد رحیم، به استحضار 
می رساند اینجانب در زمان مقرر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و ضمن مطالعه پرونده با 
خواهان )خانم فرانک بویری( مذاکره، لیکن به علت عدم دسترسی به خوانده) آقای بابک 
قنواتی( امکان مذاکره با وی میسر نگردید. خانم فرانک بویری فرزند محمد رحیم متولد 
1360 دارای مدرک تحصیلی لیسانس، اظهار می دارند در تاریخ 90/10/21 به عقد رسمی 
آقای بابک قنواتی )فرزند غالمرضا( در آمده اند. لیکن زوج از تاریخ 92/12/5 تاکنون فقه 
ای به ایشان پرداخت ننموده و در حال حاضر، نیز امکان دسترسی به ایشان وجود ندارد. 
به همین علت نیز درج آگهــی در جراید صورت گرفته  و حکــم کیفری نیز در خصوص 

عدم پرداخت نفقه برای زوج صادر گردیده اســت. اظهار نظر کارشناسی: نظر به مراتب 
فوق االشاره و همچنین رعایت شــئونات زوجه، میزان نفقه خانم فرانک بویری از تاریخ 
92/12/5 لغایت 96/8/30 به شرح ذیل برآورد و اعالم نظر می گردد: شرح مشخصات: 
1- 92/12/5-92/12/29 مبلغ ماهیانه 3/000/000 ریال، مبلغ سالیانه 25/000/000 
ریال 2- 93/1/1-93/12/29 مبلغ ماهیانه 3/600/000 ریال، مبلغ سالیانه 43/200/000 
ریال 3- 94/1/1-94/12/29 مبلغ ماهیانه 4/200/000 ریال، مبلغ سالیانه 50/400/000 
ریال 4- 95/1/1-95/12/29 مبلغ ماهیانه 5/000/000 ریال، مبلغ سالیانه 60/000/000 
ریال، 5- 96/1/1-96/8/30 مبلغ ماهیانه 5/500/000 ریال، مبلغ سالیانه 44/000/000 
ریا، جمع کل 200/100/000 ریال)دویست میلیون و یکصد هزار ریال(. لذا جمع کل نفقه 
خانم فرانک بویری از تاریخ 92/12/5 لغایــت 96/8/30 به میزان مبلغ 200/100/000 
ریال )دویست میلیون و یکصد هزار ریال( تعیین می گردد. بدیهی است در صورتیکه زوج 
مبلغی بابت نفقه پرداخت نموده باشد و برای آن ریاست محترم محقق گردد، از میزان نفقه 
اعالمی کسر خواهد شد. م الف:30858 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/149 کالسه پرونده: 960342 شــماره دادنامه:96/8/24-9609976805101417 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس محمدی نژاد 
به نشانی اصفهان بلوار آتشگاه مقابل اجرای احکام شــورای حل اختالف بنگاه انقالب 
با وکالت اصغر علیجانی به نشانی خمینی شــهر سه راه معلم اول خ جانبازان جنب قرض 
الحسنه باقرالعلوم)ص( طبقه فوقانی تیپاکس، خوانده: علی اصغر خطیب به نشانی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
 در خصوص دعوای آقای عباس محمدی نــژاد )با وکالت اصغــر علیجانی( به طرفیت 
آقای علی اصغــر خطیب به خواســته مطالبه مبلــغ 171/200/000 ریــال وجه چک 
بــه شــماره 286410-95/12/20 و 286404-95/12/10 بــه عهــده بانک ملی به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات 
در ید خواهان و گواهــی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این کــه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مــواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ یکصد و هفتــاد و یک میلیون و دویســت هــزار ریال بابت 
اصل خواســته و 2/230/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشــر آگهی تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)95/12/20-95/12/10(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه
 می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:30836 شعبه 51 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/153 کالسه پرونده: 960864 شــماره دادنامه:96/8/21-9609976793703012 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید امیدانی فرزند احمد 
به نشانی خیابان عباس آباد کوچه آزادی پالک 10، خوانده: سجاد کریمی فر  فرزند علی 
اکبر به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای مجید  امیدانی فرزند احمد به طرفیت آقای 
سجاد کریمی فر فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار 
ریال وجه چک به شماره 717697/40-94/6/29  به مبلغ 27/500/000 ریال به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 

چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/6/29(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30852 شعبه 7 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 298 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/154 کالسه پرونده: 960228 شــماره دادنامه:96/8/30-9609976795200733 
 مرجع رســیدگی: شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: ناصر مکاری 
به نشانی اصفهان خ هاتف کوی مشیر ساختمان پالسکو واحد 6، خوانده: علیرضا احمدی 
خوئی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه چک بانک رفاه شعبه شهرکرد 94/4/28 
به مبلــغ 9/000/000 ریال و چک صــادرات 94/3/28 به مبلــغ 8/000/000 ریال، با 
 عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و
  به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف: 
 در خصوص دعوای آقای ناصــر مکاری به طرفیــت آقای علیرضا احمــدی خوئی به 
خواسته مطالبه جمعًا به مبلغ 17/000/000 ریال )یک میلیون و هفتصد هزار تومان( وجه 
چک شماره 163289-922018/655087 به عهده بانک رفاه و صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
 نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ جمعــًا 17/000/000 ریال 
)معادل یک میلیون و هفتصد هزار تومان( بابت اصل خواســته و مبلغ 2/795/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/4/28-94/3/28 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30863 شعبه 22 حقوقی مجتمع

 شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  ) 327 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/268 نظر به اینکــه خواهان مهدی دادخــواه با وکالت علی رمضانی  دادخواســتی 
 به خواســته مطالبه وجه بــه طرفیت امیــن قربانیان الشــتری به مجتمع شــوراهای
 حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی  تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
سوم به کالســه 3/820/96   ثبت و برای تاریخ یکشــنبه  96/11/29   ساعت 18  وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ
  می گردد  که در وقت مقرر در جلســه دادرســی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلســه رســیدگی جهــت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم آن به 
دفتر شــورا مراجعه نماید انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده در صورت 
عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخــاذ خواهد نمود . م الــف: 5/2/96/694  
 عباسعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه ســوم آران و بیدگل  )152 کلمه، 

2 کادر(

مفاد آراء
10/253 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هــاي زاینده رود و اصفهــان امروزچاپ 
اصفهان آگهي میشودتادرصورتي که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت متقاضیان 
اعتراضي دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد

1 - راي شماره 139660302008005270 -  02 / 10 / 96 – محسن مجاهدي  فرزند 
رضا ششدانگ یک باب مغازه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

30 مترمربع 
2- راي شماره 139660302008005275 -  02 / 10 / 96 – مرضیه السادات بطحائي 
فرزند سیدمحمود ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 239 مترمربع 
3- راي شماره 139660302008005277 -  02 / 10 / 96 – محسن مجاهدي  فرزند 
رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 20 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 266 مترمربع 
4- راي شــماره 139660302008005334 -  03 / 10 / 96 – سمیه اسحاقي  فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزي مفروزي ازپالک 
20 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 10 / 266 مترمربع درازاء نصف مشاع از17 حبه 
وشصت ویک – یکصدوپانزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 20 . 2 انتقال عادي 

ازطرف محسن مجاهدي 
شماره 787 فرعي از 3 اصلي موغان

1- راي شماره 139660302008004624 -  27 / 08 / 96 – مسعوداسکندري شهرضا 
فرزند احمدرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 787 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 36 / 203 مترمربع
تاریخ انتشارنوبت اول  12 / 10 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  27 / 10 / 96

م الف: 893 سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مفاد آراء

10/91 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  
واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هــاي زاینده رود و اصفهــان امروزچاپ 
اصفهان آگهي میشودتادرصورتي که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت متقاضیان 
اعتراضي دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 1623 فرعي از 100 اصلي فیض آباد

1- راي شــماره 139660302008003923 -  26 / 07 / 96 – مهران پژوهش  فرزند 
مهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1623 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مســاحت ششــدانگ 50 / 124 مترمربع درازاء 5 / 62 ســهم مشاع 

از1500 سهم ششدانگ پالک 1263 ، 100 انتقال عادي بیواسته بالسویه ازطرف حبیب 
اله واحسان متوسل 

 2- راي شــماره 139660302008003924 -  26 / 07 / 96 – مهســاپژوهي  فرزند 
مهدي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1623 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مســاحت ششــدانگ 50 / 124 مترمربع درازاء 5 / 62 ســهم مشاع 
از1500 سهم ششدانگ پالک 1263 ، 100 انتقال عادي بیواسته بالسویه ازطرف حبیب 

اله واحسان متوسل 
تاریخ انتشارنوبت اول:   12 / 10 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم:  27 / 10 / 96

م الف:689  سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا   
مفاد آراء

10/280 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي

شماره: 139660302016000313-1396/10/06 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139660302016000261 مورخ 96/07/30 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم بصیرت آگاهی نجف 
آبادی فرزند هدایت اله به شماره شناسنامه 703 صادره از حوزه یک نجف آباد در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1261/15 متر مربع مجزی شده از پالک 20 
الی 30 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 
از مالکین رسمی با واسطه آقایان عباســعلی اقترافی، فضل اله فردوسیان و غیره محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 412 مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران و کرون

مفاد آراء
10/281 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
شماره: 139660302016000311-1396/10/03 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 

13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000262 مورخ 96/07/30 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای جهانگیر روحانی 
نجف آبادی فرزند عزیزاله به شــماره شناســنامه 383 صادره از حوزه یک نجف  آباد در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 394/32 متر مربع مجزی شده از پالک 10 فرعی 
از 136 اصلی واقع در روســتای هالب بخش دوازده ثبت اصفهــان خریداری از مالکین 
رسمی با واسطه از ناصر روحانی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
 در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 414 مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران و کرون

مفاد آراء
10/282 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
شــماره: 139660302016000313-1396/10/06 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و 
 ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد

 سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000260 مورخ 96/07/30 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون فردوســیان 
فرزند بهمن  به شماره شناسنامه 2 صادره از حوزه یک تیران در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ششدانگ 1261/15 متر مربع مجزی شده از پالک 20 الی 30 
فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالکین 
رسمی با واسطه از عباســقلی افتراقی، فضل اله فردوسیان و غیره محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
 م الــف: 413 مصطفــوی فروشــانی رئیــس ثبــت اســناد و امــالک

 تیران و کرون
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610106794201554 ابالغنامــه:  شــماره   10 /117
 9609986794200810 شــماره بایگانــي شــعبه: 960813  آگهــي ابــالغ وقــت 
رسیدگي و دادخواست وضمائم به آقاي ســید مجتبي تقوي فرزند سید اسداله، خواهان 
آقاي مصطفي عرفاني مقدم دادخواســتي به طرفیت خوانده آقاي سید مجتبي تقوي به 
 خواسته مطالبه چک  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شهداي مدافع حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794200810 
شعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 1396/11/24 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
 73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان

 مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 30879 شــعبه 12 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهداي

 مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

10/266 چون وراث معصومه کردگاری کردآبادی و رجبعلی سلمانی بالسویه و به قانون 
ارث  نسبت به 197 سهم مشاع از 862/5 سهم  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 30 اصفهان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت تمامت 197 سهم مشــاع از 862/5 ششدانگ 10285/2 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 265717 که در صفحه 279 دفتــر 486 به نام محمد 
سلمانی صادر و طبق ســند 61157-69/11/15 دفتر 82 اصفهان به نامبردگان انتقال 
گردیده و طبق گواهی دفتر امــالک معامله دیگری انجام نشــده  و در رهن وثیقه نمی 
 باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت
 المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

 نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و
 به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 31852 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/155 کالسه پرونده: 121/96 ) 960080(  شماره دادنامه :9609976805201404-
96/8/21 مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منوچهر نصر 
اصفهانی به نشانی خ آتشگاه خ زیتون بن سوم منزل نصر اصفهانی، خوانده: بهروز تاجی 
فرزند جهانگیری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک به شماره 247625-247624 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای منوچهر نصر اصفهانی 
به طرفیت آقای بهروز تاجی به خواســته مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال وجه چک  به 
شماره 247625-247624  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم  پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد  و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 
و 313 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/210/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
های موصوف 95/9/10- 95/11/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.   
 م الف:30872 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )302 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

10/228 کالسه پرونده: 960553 شــماره دادنامه:96/9/28-9609976793703235 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران اتحادی فرزند 
ناصر به نشانی اصفهان پل تمدن شهرک گل نرگس، نرگس 11، خوانده: حسن عامری 
خیرآبادی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 5/600/000 
ریال به شماره چک 327916 به تاریخ سررسید 96/4/5 و خســارت تاخیر تادیه و کلیه 
 هزینه های دادرســی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مهران اتحادی فرزند ناصر به طرفیت آقای حسن 
عامری خیرآبادی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون و ششصد ) 5/600/000 ریال( وجه 
چک به شماره 327916 مورخ 96/4/5 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار 
ریال )5/600/000 ریال( بابت اصل خواسته و دویســت و پنجاه هزار ریال ) 250/000 
 ریال( بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر
 در تادیه از تاریخ سررســید چــک موصــوف )96/4/5(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:31315 
 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان  )334 کلمه، 

4 کادر(
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محموله ميلياردي خودروهاي 
خارجي قاچاق به مقصد نرسيد

ماموران ايستگاه ايست و بازرســي شهيد امامي 
شهرستان شهرضا حين كنترل خودروهاي عبوري 
يک دســتگاه كاميون كشــنده را كه حامل هفت 
دســتگاه خودروي خارجي قاچاق بــه ارزش 30 
ميليارد ريــال بود، توقيف كردند.ســردار مهدی 
معصوم بيگی اظهار كرد: ماموران انتظامی مستقر 
در ايستگاه ايست و بازرسی شهيد امامی شهرستان 
شــهرضا حين كنترل خودروهای عبوری به يک 
دستگاه كاميون كشــنده كه حامل هفت دستگاه 
خودروی ســواری خارجی بود مشــکوک و آن را 
متوقف كردند.وی با اشاره به اينکه كاميون كشنده 
حامل سه دستگاه خودروی ام وی ام، يک دستگاه 
لکسوز و ســه دســتگاه تويوتا بود، افزود: راننده 
خودرو مدارک گمركــی خودروهــا را ارائه نداد 
كه هر هفت دســتگاه ســواری و تريلر حامل آنها 
توقيف شــدند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
اضافه كرد: در اين رابطه راننده خودرو دستگير و 
 پس از تشکيل پرونده جهت انجام اقدامات قانونی

 به مراجع قضائی تحويل داده شد.

سخنگوی اورژانس اصفهان خبرداد:
 انفجار کپسول گاز

 و سوختگی ۴ نفر  در اصفهان
سخنگوی اورژانس اصفهان گفت: انفجار كپسول 
گاز ال .پــی . جی داخــل ســاختمان در محدوه 
ملک شهر اصفهان منجر به ســوختگی چهار نفر 
شد.عباس عابدی با اشاره به اينکه هر ساله با آغاز 
فصل سرما و كاهش دمای هوا ميزان مسموميت ها 
افزايش پيدا می كند، اظهار كرد: در اين فصل  به 
دليل استفاده از وسايل گرمايشی غيراستاندارد و 
بی احتياطی در زمينه اســتفاده و نصب اين گونه 
وسايل در منازل، مسموميت با گاز سمی افزايش 
پيدا می كند.وی با اشاره به حادثه گاز گرفتگی در 
محدوده ملک شهر اصفهان تاكيد كرد: نشت گاز 
سمی منوكسيدكربن حاصل ازانفجار كپسول گاز 
ال.پی.جی داخل ساختمان در محدوه ملک شهر 

اصفهان موجب سوختگی چهار نفر شد.

 كمتر از ده ســال پيش بود كه پای شــركت های هرمی به ايران باز شد؛ 
شركت هايی كه در ابتدا با پرداخت سودهای باال، توجه بسياری از جمله 
جوانانی كه در صدد بودن يک شبه ره صد ســاله را بروند، وسوسه كرد و 
بعد از گذشــت مدتی كوتاه محتوای مجرمانه و به عبــارت ديگر ماهيت 
كالهبردارانه خود را نشان دادند و در اين بين خانواده های زيادی را به ورطه 
نابودی كشاندند.اين شركت ها اگر چه به طور كامل نابود نشدند و در گوشه 
و كنار و به صورت زيرزمينی به فعاليت خــود ادامه می دهند اما با آگاهی 

بخشی به جامعه سهم كمتری از اغفال را شاهد بوديم؛ اما اگر كمی از غلظت 
محتوای مجرمانه اين شركت ها كاسته شود و به آن فضای مجازی را هم 
اضافه كنيم با پديده نو ظهورتر به نام بازاريابی شبکه ای روبه رو خواهيم شد 
كه عمر آن به ده سال هم نمی رسد.در بازاريابی شبکه ای، شما تعدادی از 
اجناس را از يک شركت خريداری كرده و به هر كس، در هر جا كه می توانيد 
می فروشيد و بابت اين فروش، پورسانت دريافت می كنيد. تفاوت اين روش 
با ويزيتوری معمولی كه همه می شناسيم در اين است كه شما می توانيد 
چند نفری را )به عنوان زيرمجموعــه( انتخاب كنيد، تا آنها هم تعدادی از 
محصوالت آن شركت را بفروشند. شما بابت فروش زيرمجموعه های خود، 

به صورت جداگانه پورسانت دريافت می كنيد در اين بخش تفاوت با شركت 
های هرمی در اين واقعيت است كه كااليی برای خريد و فروش وجود دارد.

ما قصد نداريم در اين گزارش به تقبيح يا تمجيد اين دسته از بازاريابی ها 
بپردازيم بلکه تالش خواهيم كرد با آگاهی بخشی و استفاده از نمونه های 
موجود در جامعه، زمينه ای روشن برای شهروندان ارائه كنيم؛ چرا كه  بعضی 
مواقع ديده می شــود اگر چه اين نوع از بازاريابی ها هيچ مشکلی از لحاظ 
قانونی ندارند، اما دچار يک سری از سوء استفاده ها می شود كه تاثيرات آن 

تا سال ها جبران نخواهد شد.
از سوی ديگر بســياری از زنان خانه دار هم اين روزها برای كسب درآمد و 
كمک به خانواده به سمت اين نوع از فعاليت رفته اند كه اگر در چارچوب 
قانونی و طبق اصول باشد حركتی مطلوب اســت كه می تواند انگيزه ای 

دوچندان در ميل به مفيد بودن در اين 
قشر ايجاد كند.

به هر حال هر نوع فعاليت تجاری برای 
جامعه و اقتصاد بايد دارای دستاوردهايی 
هم باشــد، موضوعی كــه در اين ميان 
مغفول مانده اســت؛ چرا كــه به گفته 
كارشناسان اعمال نشدن ارزش افزوده 
و ماليات بر خريد و فروش های صورت 
گرفتــه، بزرگ تريــن تاثيــر نامطلوب 
اقتصادی اين مشاغل است .  بدون شک 
هر پديده دارای دو بعد تهديد و فرصت 
است ابتدا زاويه ديد و بعد  از آن پايبندی 
ما به اصول پايــدار از تهديدها، فرصت 
خواهد ساخت. به هر حال اين روزها جای 
خالی آموزش در بسياری از موارد بيش از 
پيش به چشم می آيد؛ موضوعی كه شايد 
با كمی توجه به آن بتوانيم از آسيب های 
احتمالی جلوگيری كــرد. اين در حالی 

است كه آموزش را تنها در مدارس خود خالصه كرده و فراموش كرده ايم 
 از همان راهی كه برای ما تهديدی ايجاد می شــود، مــی توان آموزش را

 ارائه داد.

فرصتی برای بازاریابی های شبکه ای؛

اشتغال های خانگی اینترنتی می شود

 زنان خانه دار هم 
این روزها برای 
کسب درآمد و 

کمک به خانواده 
به سمت این نوع 

از فعالیت رفته اند 
که اگر در چارچوب 

قانونی و طبق 
اصول باشد حرکتی 

مطلوب است

عکس  روز 

سالمندان اصفهان در معرض افسردگی هستند

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

رييس پليــس راهور اســتان اصفهان گفــت: برابر 
آمارها، نزديک به 19 ميليون خودرو در كشور تردد 
می كنند و در اســتان اصفهان حــدود يک ميليون 
تا يک ميليون و 500 دســتگاه خــودرو وجود دارد 
كه حدود 20 درصد اين خودروهــا يعنی به عبارتی 

 300 هزار دســتگاه خودرو در ســن فرسودگی قرار 
دارند.ســرهنگ رضا رضايــی بيان كرد: براســاس 
قانون تردد خودروهای فرســوده در كالنشهرهايی 
ماننــد اصفهــان ممنــوع اســت و در صــورت 
 مشــاهده، پليس از تــردد آنها جلوگيــری به عمل 

می آورد.وی ادامه داد: به دليــل عدم هماهنگی ها و 
اسقاط نشدن اين گونه خودروها متاسفانه در بعضی 
از انواع خودروها رقم فرســودگی فوق العاده باالست 
به طوری كه بيش از 50 درصــد ناوگان حمل و نقل 
باری فرسوده است.رييس پليس راهور استان اصفهان 
به ســهم خودروهای ســرويس برخی از شركت ها، 
ســازمان ها و كارخانجات در آلودگی هوا اشاره كرد و 
افزود: برخی از سازمان ها و دستگاه ها نيز از خودروهای 

فرســوده برای اياب و ذهاب كاركنان خود استفاده 
می كنند كه بايــد گفت با ايــن كار، از طرفی ايمنی 
كاركنان خود را با خطر مواجه می ســازند و از طرفی 
هم سبب آلودگی هوا می شوند. وی تصريح كرد: سن 
يک مينی بوس 16 سال اســت در صورتی كه برخی 
از ســازمان ها برای سرويس كاركنانشــان از مينی 
بوس هايی استفاده می كنند كه باالی 20و 25 سال 

عمر دارند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:
وجود 300 هزار خودرو در سن فرسودگی

 محله جلفای اصفهان 
در شب سال نوی ميالدی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
سالمندان اصفهان در معرض 

افسردگی هستند
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: سالمندان اصفهان به دليل پديده »سالمند 
فراموشی« در معرض افسردگی قرار دارند.سيد 
رضا اسحاقی بيان داشــت: ۴50 هزار سالمند در 
كشور داريم كه سرعت رشــد آن از سرعت رشد 
بقيه جمعيت بيشتر است به طوری كه در مابقی 
جمعيت، رشــد يک و نيم درصد اما در جمعيت 
 سالمندی، رشد ســه درصد اســت. وی گفت:
 بر اســاس آمار جهانــی بين ۷0 تــا ۸0 درصد 
ســالمندان دچار اضطراب و افسردگی هستند و 
اين در حالی است كه در ايران سالمندان به دليل 

فرهنگ غنی مذهبی، شادتر هستند.

اصفهان در نمایشگاه سوغات 
محلی کشور

نمايشگاه ســوغات و هدايای محلی با حضور 16 
استان كشــور در شهرســتان بن از توابع استان 
چهارمحــال و بختيــاری برگزار شــد.فرماندار 
شهرستان بن گفت: اين نمايشگاه در 60 غرفه با 
شركت استان هايی از جمله ،آبادان، كرمان، يزد، 
قم، زنجان، تبريز و اصفهان افتتاح شــد. اكبريان 
افزود: در اين نمايشگاه آثار محلی  شامل، صنايع 
دستی، صنايع چوب، انواع خوراكی های محلی، 
گياهان بومی و دارويــی، انواع لباس محلی برای 
عالقه مندان به نمايش گذاشــته شده است.به 
گفته وی حمايت از توليد كنندگان برتر و توليدات 

داخلی از اهداف برگزاری اين نمايشگاه است.

اخبار

فاطمه جبلی

تحدید حدود اختصاصی
10/89 شماره صادره : 1396/42/451661 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قسمتی 
از گل انداز جوی پالک 2966/32 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام سید منصور حســینی دزکی فرزند ســید اصغر و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
96/11/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 31867 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/304 شماره صادره : 1396/42/450986 - 1396/10/6 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره 1700/2 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نادر اعلمی فر فرزند رضا در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
96/11/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 31446 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/242 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  11518/181 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام کمال ولید مغربی فرزند حســین و 
غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده طبق رای 
شماره  139660302027002964 و 1396603020227002967- 96/3/17 مفروز 
گردیده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1396/11/8 ساعت 9 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد 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 دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
 م الف:30936 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)182 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/45 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  11516/1583 واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام فاطمه جعفری ســنجوانمره 
 فرزند علــی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده 
 طبــق رای شــماره  139660302027007722- 96/7/1 مفروز گردیــده با توجه به
  اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون

تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای  برطبــق  و   1390 ســال  مصــوب  ت  ت   
ســاعت   1396 /11 /8 مــورخ  یکشــنبه  روز  در  مرقــوم  ملــک  حــدود 
 9 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجب ایــن آگهــی به 
کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدید حــدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
 دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:30637 شــبان رئیس ثبت

 اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/95 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  6815/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به حســنعلی عابدی خوراســگانی فرزند محمد در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
13966030202705532- 96/5/16 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 1390 
و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1396/11/8 
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 30 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:30808 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/247 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 2091/96 ، وقت رسیدگی ســاعت 10/20 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1396/11/30، مشــخصات خواهان: محمد بابائی با وکالت نــدا چهارمحالی و 
مهدی هادی به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای خ حســین آباد مجتمع تجاری عسکری 
طبقه 3 واحد 7، مشخصات خوانده: غالمرضا منصف شادپور فرزند الیاس،  خواسته و بهای 
آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال خسارات قانونی و دادرسی 
تامین خواســته، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، کپی مصدق 
کارت ملی، وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6280 شــعبه 4 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظرخواهی

پرونــده:  شــماره   9610103633506455 ابالغنامــه: شــماره   10 /272
9609983633500594 شماره بایگانی شعبه:960608 ابالغ شونده حقیقی: زهرا کریمی 
فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان، مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی 
آقای نعمت اله جوالیی به طرفیت شما نسبت به دادنامه 9609973633501360 صادره 
از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ 
می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر 
ارسال می گردد. ضمنا به پیوست دادخواســت و ضمایم )غیر مکانیزه( ارسال می گردد.  
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 
نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به 
نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:6274 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر) 205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/248 شماره دادنامه: 9609973633501360 شماره پرونده: 9609983633500594 
شماره بایگانی شعبه: 960608  خواهان: آقای نعمت اله جوالئی فروشانی فرزند براتعلی 
به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر 3 راه معلم بلوار آزادگان کوی جانبازان 

ک معلم 5 پ 21، خوانده: خانم زهرا کریمی فرزند قربانعلی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور انشا رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت آقای نعمت اله جوالیی فرزند براتعلی به طرفیت خانــم زهرا کریمی فرزند 
قربانعلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طالق به علت ترک 
زندگی مشترک توسط زوجه دادگاه با عنایت به سند نکاحیه به شماره ترتیب 2762 مورخ 
21 تیرماه 1368 دفتر ثبت ازدواج رسمی شــماره 29 خمینی شهر زوجیت اصحاب دعوا 
مسلم و محرزست مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش موفقیت آمیز نبوده 
زوج به علت ترک زندگی مشترک توســط زوجه در مدت مدیدی تقاضای صدور گواهی 
عدم امکان سازش به منظور اجرای طالق دارد با عنایت به اظهارات زوج و استعالم از اداره 
آگاهی خمینی شهر و سایر اوراق منضمه که حکایت از صحت ادعای زوج در ترک زندگی 
مشترک توسط زوجه دارد تحقیقات محلی صورت گرفته نیز توسط کالنتری 12 خمینی 
شهر نیز موید این ادعا می باشد داوران انتخابی و انتصابی و نیز اعضای خانواده ایشان نیز 
که در جلسه داوری حاضر شده اند همگی صحت موضوع و توافق خود را برطالق اعالم 
نموده اند زوج مدعی پرداخت مهریه زوجه است ولی دلیلی جز بر فروش ملک موضوع سند 
نکاحیه توسط زوجه حسب سند شماره 17002 مورخ 1385/11/20 دفتر رسمی شماره 73 
خمینی شهر ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به کلیه محتویات و اوراق پرونده مستندا 
به مواد 26 تا 34 قانون حمایت خانواده و مواد 1144 و 1145 و 1155 قانون مدنی خواسته 
خواهان را وارد و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طالق نموده 
تا زوج با حضور در احد از دفاتر رسمی ثبت طالق مبادرت به مطلقه نمودن زوجه به طالق 
رجعی نمایند، دادگاه با عنایت به مدافعات خواهان، زوجه را مستحق دریافت حق تنصیف 
یا اجرت المثل و یا نحله، یا نفقه نمی داند که چرا طالق به علت ســو معاشرت زوجه می 
 باشد النهایه نسبت به موضوع جهیزیه و زندگی مشترک مدیدی که ایشان با هم داشته اند 
) حدود 28ســال( دفاع زوج در باقی نماندن اقــالم جهیزیه را وارد مــی داند لذا زوج در 
خصوص اقالم جهیزیه  و استرداد آن مواجه با تکلیفی نیست چرا که پس از 28 سال وسیله 
ای از جهیزیه باقی نمی ماند، لیکن نســبت به مهریه زوجه بغیرملک غیر منقول موضوع 
سند رسمی انتقال  آن توســط زوجه اظهارات و مدافعات زوج را غیر ثابت تشخیص داده 
زوج مکلف به پرداخت مهریه مندرج در ســند نکاحیه ) بغیر از غیر منقول موضوع ســند 
رســمی 17002 مورخ 85/11/20 دفتر 73 خمینی شهر( می باشــد. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه و سپس ظرف 20 
روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراســتان اصفهان می باشد.م الف:6272 
 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر) 518 کلمه، 

5 کادر(
حصر وراثت

10/273  خانم ایران برزگران دارای شناسنامه شــماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
468/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اکبر برزگران  به شناســنامه 12 در تاریخ 1396/5/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی برزگران فرزند اکبر به شماره 
شناسامه 2 پسر متوفی 2- هادی برزگران فرزند اکبر به شماره شناسنامه 218 پسر متوفی 3 
- معصومه برزگران فرزند اکبر به شماره شناسنامه 1 دختر متوفی 4- ایران برزگران فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه 3 دختر متوفی 5- نرگس برزگران  فرزند اکبر به شماره شناسنامه 
79 دختر متوفی 6- کفایت شواخ فرزند حسن به شماره شناسنامه 6 همسر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 527 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز)180 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اخطاریه

10/275 شماره ابالغیه:9610103734104964 شماره پرونده:9609983734100016 
شــماره بایگانی پرونده :960018 مشخصات ابالغ شــونده: روح ا... خاکی شماره ملی 
1239971869، نوع ابالغیه: ابالغ اخطاریــه/ احضاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری 
برای شخص ذی ســمت و مرتبط، مهلت حضور: 7 روز پس از درج در سامانه ابالغ، نوع 
علت حضور: تودیع هزینه نشر آگهی، متن ابالغیه: مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: 

تودیع هزینه نشر آگهی )ابالغ اجراییه( با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما 
ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 
خواهد شد.، م الف:522 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 

) 102 کلمه، 1 کادر(
اجراییه

10/274 شماره اجراییه:9610423734100121  شماره پرونده:9609983734100016 
شماره بایگانی شعبه:960018 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609973734100592 
محکوم علیهما 1- علــی اکبر ســلطانی 2- مهدی آتشــکار فرزند محمد اســمعیل 
به نشانی ســاری خ امیر مازندرانی خ وصال ک ســینا 5  آپارتمان ســرو ط 3 متضامنا 
محکوم انــد به: 1- پرداخــت مبلــغ 300/000/000 ریــال بعنوان اصل خواســته با 
احتســاب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجــرای حکم و 
پرداخت 9/420/000 ریال بعنوان خســارات دادرســی در حق محکوم لــه علی اکبر 
محمودی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرســتان نطنز شهرک صنعتی اوره 
کارخانه ســنگ بری صنایع ســنگ نطنز با وکالت  روح ا... خاکی فرزند غالمحسین به 
 نشــانی اصفهان نطنز  خ مطهری رهنی نرســیده به چهار راه افوشــته جنب بیمه رازی
 2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت، ضمنا رعایت 
تبصره 2 ماده 306 قانــون آ.د.م الزامیســت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام 
 مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکــور و کلیه اموالی که او بــه هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیــه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 523 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نطنز) 448 کلمه، 

5 کادر(
حصر وراثت

10/269 آقا علی صفری کاله مال  دارای شناسنامه شماره 1421 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/901/96  از این دادگاه  درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســین صفری کاله مال به شناسنامه 13 در تاریخ 96/9/12  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 - فاطمه 
ذاکری فرزند محمد به ش ش 283 همســر متوفی  2 – علی صفــری کاله مال فرزند 
حســین به ش ش 1421 فرزند متوفی 3 - ابوالفضل صفری کاله مال فرزند حسین به 
ش ش 125012783 فرزند متوفی  4 - مهدی صفری کاله مال فرزند حســین به ش 
ش 6190122442 فرزند متوفی  5 - ســمیه صفری کاله مال فرزند حسین به ش ش 
701 فرزند متوفی  6 - افســانه صفری کاله مال فرزند حسین به ش ش 619001171 
فرزند متوفی وراث قانونی مشار الیه می باشند و الغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد . م الف: 5/2/96/693 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف آران و بیدگل )198 کلمه، 2 کادر(
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 قرائت صحیح و توجه به معانی نماز 
مغفول مانده است

پیشنهاد سردبیر:

قرائت صحیح و توجه به معانی 
نماز مغفول مانده است

عضو کمیســیون قرآن و عترت حــوزه علمیه 
اصفهان با تاکید بر اینکه نمــاز مقدمه ای برای 
دستیابی به قرب الهی است، گفت: اغلب ما نماز را برای رفع تکلیف 
و بدون توجه به قرائت صحیح، توجه به باطن و معانی آن و اهمیت 

ندادن به حضور قلب به جا می آوریم.
حجت االسالم والمسلمین ســید ایمان مصلحی، عضو کمیسیون 
قرآن و عترت حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر اهمیت قرائت صحیح 
نماز، اظهار کرد: یکی از شــروط صحت نماز در رساله های عملیه، 
مسئله قرائت است که حروف و کلمات عربی را باید به نحو صحیح 
تلفظ و ادا کرد. از طرف دیگر، نماز باید با طمأنینه و آرامش خوانده 
شده و اذکار مربوطه در محل خود بیان شود که با درنظر گرفتن این 

موارد، هر رکعت نماز حداکثر یک دقیقه زمان می برد.
وی افزود: وقتی به مسائل دینی اهمیت داده نشود، متعاقبا نماز و 
قرائت صحیح آن نیز مغفول می ماند. بعضا عمل نمازگزاری که نماز 
خود را با بی اعتنایی و به صورت نادرســت به جا می آورد، این گونه 
توجیه می شــود که صرف به جا آوردن نماز، فارغ از چگونگی ادای 
آن، ستودنی ا ست و اگر به نمازگزار نکته ای گوشزد شود، با این بهانه 
که شــخص را از دین گریزان می کند، مسئله مسکوت می ماند که 
نشان می دهد مسائل دینی و اعتقادی در جامعه کم رنگ شده است.

حجت االسالم مصلحی با بیان اینکه قرائت صحیح، مرحله اول و رویه 
ظاهری نماز است، گفت: شخص نمازگزار ضمن ادای صحیح حروف 
و کلمات، باید به معانی آنها و نیز حضور قلب در نماز توجه داشــته 
باشد، ولی متاسفانه دین و مسائل اعتقادی در جامعه حالت سطحی 

به خود گرفته است.

اقتدا در ركعت چهارم نماز 
جماعت

سؤال: آیــا می توان در رکعت چهارم نماز که امام 
تسبیحات اربعه می خواند، اقتدا کرد؟

پاسخ: اگر امام در رکعت ســوم یا چهارم باشد و 
مأموم بداند که اگر اقتدا کنــد و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی رسد، 
بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع برود بعد اقتدا نماید 

ودر رکوع به امام برسد.
منبع: »کتاب آموزش مصور احکام« مطابق با فتاوای آیت ا...العظمی 

خامنــه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص 3

حكم پرداخت خمس شوهر بدون اجازه او 
چیست؟ 
پاسخ: آیت ا... خامنه ای: صحیح نیست. 

آیت ا... مکارم: این کار جایز نیست و کفایت از خمس شوهر نمی کند، 
مگر اینکه از طرف شوهر وکالت در پرداخت خمس داشته باشد. 

آیت ا... وحید: کسی که مالک پول است باید خمس را بپردازد یا دیگری 
را وکیل کند. برای پرداخت خمس و پرداخت خمس مال کســی به 
وســیله دیگری بدون اجازه او کافی نیست و چنانچه انسان بداند مالی 
متعلق به خمس است، تا صاحب آن مال خمس آن را ادا نکند تصرف 

در آن مال برای دیگران هم جایز نیست.
 استفتا از سایت مراجع عظام

احکام

مومن ، گناه خود را مثل تخته سنگ بزرگی بر باالی سرش می بیند که 

می ترسد به روی او بیفتد و کافر گناه خویش را مانند مگسی می بیند که 

از جلوی بینی اش رد شود.

فتونکته

 عضو مجلس خبرگان رهبری در جلسه شرح و تفسیر نهج البالغه:
 وحدت برای تشكیل  جامعه اسالمی الزم است 

اما كافی نیست
 عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت برای تشکیل یک جامعه الهی الزم است اما کافی 
نیست گفت: نکته بســیار ظریف و لطیفی که از نهج البالغه درمی یابیم آن است که برای رسیدن به 

حیات طیبه و تشکیل یک جامعه الهی، وحدت الزم است اما کافی نیست.
محسن اسماعیلی افزود: وقتی که ابوموسی اشعری نامه ای راجع به حکمیت به امام علی)ع( نوشت، 
حضرت در پاســخ تاکید کرد که باوجود همــه جفاها باز هم »حریص ترین فرد« نســبت به حفظ 
یکپارچگی مردم است، اما نه فقط وحدت؛ بلکه وحدت و الفت »َولَْیَس َرُجٌلـ  َفاْعلَْمـ  أَْحَرَص َعلَی 
ٍدـ  َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َوآلِِهَوَسلََّمـ  َوأُلَْفِتَها ِمنِّی«؛ بدان که هیچ کس نسبت به وحدت و  ِة ُمَحمَّ َجَماَعِة أُمَّ

الفت امت محمد صلی ا... علیه و آله و سلم حریص تر از من نیست.
تفاوت اجتماع و الفت

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اســالم، نه تنها به وحدت و جماعت، بلکه به »الفت« و 
»محبت« دعوت کرده و دستور داده است، خاطرنشان کرد: آرمان و آرزوی دنیای امروز، دستیابی 
به زندگی مسالمت آمیز است. در اسناد معتبر جهانی هم که مبنای روابط و حقوق بین الملل است، 
از »همزیستی مســالمت آمیز« به عنوان هدف اصلی نام برده شده است؛ در حالی که تئوری اسالم، 

دستیابی به »همزیستی الفت آمیز« است و این دو بسیار متفاوت هستند.
اسماعیلی در تشریح تفاوت اجتماع با الفت، اظهار داشت: »اجتماع و جماعت« به معنای در کنار هم 
بودن است، بدون آنکه پیوند و عالقه اجزا با یکدیگر شرط باشد؛ اما الفت، جمع شدن از روی میل و 
رغبت است. الفت جمع شدنی است که میان اجزای آن قبول و میل و الفت باشد. »اجتماع« مربوط به 
جسم ها و بر محور منفعت و مصلحت است؛ اما »ائتالف« مربوط به دل ها و بر محور محبت و رحمت؛ و 
آنچه ماندنی است همین است. الفت مانند مالطی است که آجرهای کنار هم را به هم پیوند می دهد و 
استوار و مقاوم می کند. این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نه تنها صالح دین، که صالح دنیای 
ما نیز در اجتماع است و اجتماع منهای الفت، همه آثار و برکات خود را نخواهد داشت. ما انسان ها به 
تنهایی قادر به تامین همه نیازهای خود نیستیم؛ حتی نیازهای مادی. پس به ناچار باید با یکدیگر 
مجتمع شویم تا از راه تعاون و تعامل، هر یک مکمل تالش دیگری باشیم. اما اگر همدل نباشیم و به 
یکدیگر محبت نورزیم، هر کس سعی می کند با پایمال کردن حقوق دیگران، بهره خویش را بیفزاید. 
اما در صورتی که میان مردم، الفت حاکم شود، اصوال بدی های یکدیگر را نمی بینند و اگر هم ببینند، 

به سادگی از آن درمی گذرند و ایثار می کنند.
دعوت و تشویق اسالم به الفت

اسماعیلی در ادامه درس شرح و تفسیر نهج البالغه، یادآور شد: خداوند به اجتماع قانع نیست و پس 
ِ َجمیًعا َوال  از نهی از تفرقه، یادآور نعمت الفت و اخوت می شود. ابتدا می فرماید:»َواعَتِصموا بَِحبِل اهلَلّ
ِ َعلَیُکم إِذ ُکنُتم أَعداًء َفأَلََّف بَیَن ُقلوبُِکم«؛ همگی با  قوا«، ولی بالفاصله می افزاید: »َواذُکروا نِعَمَت اهلَلّ تََفَرّ
هم به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت خدا را بر خود، به یاد آورید که چگونه دشمن 

یکدیگر بودید و او میان دل های شما، الفت ایجاد کرد.
وی افزود: تاکید و تشــویق بی اندازه روایات بر ارتبــاط محبت آمیز و برادرانه و دیدار و دلســوزی 
ما برای یکدیگر نیز بــرای ایجاد همین الفت اســت. پیامبر)ص( فرمود: »بهترین مومنان کســی 
اســت که مومنان به او الفت می گیرند و در کســی که با دیگــران الفت نگیرد و دیگــران نیز با او 
الفت نیابند، خیری نیســت«. کســی که با دیگران نمی جوشــد و از جوشــش دل دیگران برای 
 خود هم اســتقبال نمی کند، ســودی برای دیگران ندارد و خیرش به کســی نمی رســد؛ هر چند

 مومن باشد!

شرح حدیث

بودجه  فعالیت های قرآنی عادالنه توزیع نمی شود
سید محمدجعفرپروانیان، مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان 
اظهار کرد: وظیفه این اتحادیه، ایجاد وحدت و انسجام بخشــی میان دســتگاه حاکمیتی با مجموعه های قرآنی 

و موسسات و اساتید قرآنی در اســتان است.وی افزود: متاســفانه قبال به علت فقدان یک مجموعه مدیریتی واحد 
درحیطه فعالیت های قرآنی، موسسات قرآنی مجزا و رها بودند و غالبا موازی کاری صورت می گرفت، اما  اکنون سه مجموعه 

را بــر سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب یک تشکیالت و تفاهم نامه ، بنا 
برابری و وحدت رویه در انجام فعالیت های قرآنی گذاشته اند. پروانیان تصریح کرد: بودجه فعالیت های قرآنی پراکنده است و به صورت 
کارشناسی شده نیز پخش نمی شود، لذا موسســات قرآنی موجود باید براساس کارکردشان مشمول بودجه قرآنی شوند، موسسه ای 
که ظاهرا به یک تابلو اکتفا کرده و هیچ گونه فعالیت مفیدی ندارد، مسلما با موسسه ای که در عرصه فرهنگ قرآنی فعال است، نباید 

بودجه یکسان دریافت کند.

رونمایی از ترجمه  روان نهج البالغه در قم
کتاب »نهج البالغه با ترجمه روان و شرح واژگان« با حضور حجت االســالم والمسلمین ابوالفضل بهرام پور نویسنده این کتاب دینی 
در سالن حضرت خدیجه)س( کتابخانه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( رونمایی شد. نویسنده کتاب »نهج البالغه با ترجمه 
روان و شرح واژگان« در این مراسم با اشاره به اینکه در این کتاب به دنبال قابل فهم کردن مفاهیم نهج البالغه بوده است، اظهار داشت: 
این کتاب سه بار ویراستاری شده و بعد از چاپ توسط انتشارات آوای قرآن نیز با تخفیف های مطلوب در اختیار افراد قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه برای تهیه این کتاب نزدیک به دو سال به صورت شبانه روز وقت گذاشته ام، مطرح کرد: بخشی از این کتاب را در جوار 
بارگاه های حضرت علی)ع( و امام حسین)ع( نوشته ام. نویسنده کتاب »نهج البالغه با ترجمه روان و شرح واژگان« استفاده از معادل 
ضرب المثل های قدیمی را ویژگی های این کتاب برشمرد و خاطرنشان کرد: بنده طی 30 سال اخیر در حوزه قرآن فعالیت های بسیاری 
داشته و در این مدت توانسته ام تفسیر 30 جلدی نسیم حیات را تهیه کنیم که برخی از جلدهای آن 36 تا 45 بار چاپ داشته است.

الزم به ذکر است در این مراسم عالوه بر جمعی از دانشــجویان و طالب، حجت االسالم والمسلمین اسماعیل محمدی کرمانشاهی، 
مدیر کتابخانه و موزه و حجت االسالم سیدحجت کشفی رییس اداره موزه آستان مقدس کریمه اهل بیت)س( نیز حضور داشتند.

اندکی تامل

سمیه مصور 

زمانی که صلوات بر تو می فرستیم، عطر چهارده شاخه گل محمدی از ذهنمان 
عبور می کند. تو را می بینیم که از کوه ســرازیر می شوی؛ با سندی از حقانیت 
دخترکان زنده به گور شده؛ و چشم هایت، چقدر صبور، پاسخ نانجیبی های سنگ 
در دست کوچه را با لبخند می دهد! هنوز نیامده بودی که سقف دروغین بت ها 
ترک خورد و آتش آتشکده های شرم، خاموش شد.  امر به  صلوات بر تو شدیم تا 
بتوانیم بر خلوتت وارد شده وبه وسیله تو به معبودمان برسیم. درواقع خدا صلوات 

را برما واجب کرد تا کلید دروازه بهشت و رسیدن به خود را به ما داده باشد.
ذکر صلوات وآثار و فضایل آن ما را برآن داشت تا پای گفت وگوی طاهره جعفری 
استاد حوزه وپژوهشگر علوم دینی نشسته وصلوات را ازدیدگاه آیات قرآن کریم 

و روایات رسیده از ائمه اطهار بررسی کنیم.
بهتر است گفت وگورا با معنای لغوی واصطالحی صلوات  آغاز کنیم.
صلوات در لغت به معنی دعا واســتغفار ورحمت ومغفرت وثنای نیکوســت و 
دراصطالح همان درود ودعایی خاص است که درحق حضرت رسالت، محمد بن 

عبدا...)ص( ازخداوند خواستاریم.
به عبارت دیگر صلوات به معنای انعطــاف وعطف توجه خداوند ونزول رحمت 
الهی است که مسلمانان هنگام صلوات فرستادن وگفتن جمله اللهم صل علی 
محمد وآل محمد دعا می کنند واز خداوند می خواهند که عطف توجه ورحمت 
بیشتری بر پیامبر )ص( ومعصومان )ع( داشته باشد وآنان را به درجات باالتری 

از قرب الهی ارتقا دهد.
صلوات ودرود بر پیامبر خاتم)ص( از چه زمانی مطرح شد؟

زمانی که آیه 56 ســوره مبارک احزاب بر پیامبر اکرم)ص( نازل شد از مومنان 

خواسته شد تا همراه با خداوند وفرشتگانی که تدبیر جهان هستی از طرف حق 
بر گردنشان گذاشته شده بر حضرت محمد)ص( صلوات بفرستند وبا این پیام 
جهان هستی هماهنگ شوند که در واقع آیه »ان اهلل و مالئکته یصلون علی النبی 
یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما« نشان دهنده عالقه خاص پرودگار 
به حضرت محمد)ص( بوده وتکریم وتعظیمی که خداوند در این آیه به حضرت 
 ختمی مرتبت داشــته، باالتر از دستور سجده فرشــتگان به حضرت آدم)ع( 

است.
دراین آیه  با عبارت »یا ایها الذین امنوا« از مومنان خواسته شده  تا درود و صلوات 
خود را با عملشان همراه سازند ودرهرکاری از پیامبر اکرم)ص( پیروی کنند که 
پیروی وتبعیت از حضرت محمد)ص(، پیروی از دستورات خدا را به همراه خواهد 
داشت. مومنان با فرستادن صلوات، پنج اصل اعتقادی توحید،نبوت ،امامت ،عدل 
ومعاد  رانشان می دهند و خداوند با واجب کردن صلوات، آن را وسیله ای  برای 
امتحان وآزمایش بندگان در پذیرش والیت اهل بیت پیغمبر خویش قرار داده 

است.
آثار وبرکات صلوات چیست؟

صلواتی که ما بر پیامبر)ص( می فرستیم قطعا با درود وجواب از سوی آن حضرت 
همراه می شود چرا که خداوند در آیه 86 سوره نساءمی فرماید: واذا حییتم بتحیه 
فحیوا باحسن منها او رّدوها ) هرگاه کسی شما را ستایش کند شما نیز باید در 
مقابل به ستایشی بهتر ازآن یا مانند آن پاسخ دهید( وحضرت محمد)ص(، خود 

اولین وبهترین عمل کننده به آیات قرآنی هستند .
هر کس که صلوات می فرســتد  از این ابر رحمت زا به فراخور حالش بهره مند 
می شود. مگر نه این است که رحمت باران تمام زمین ها حتی زمین های خشک و 
بیابانی را نیز فرامی گیرد و حال که رحمت و درود پیامبر)ص( افزون بر هر رحمتی 

است که در کالم نمی گنجد و خیر و برکت را شامل حال تمام مخلوقات می کند؛ 
چرا که او پیامبر رحمت و رحمه للعالمین است.

در آثار وبرکات صلوات همین بس که صلوات افضل اعمال وســنگینی میزان  
نامیده می شود ودر روایات رسیده از ائمه آمده است که صلوات شرط استجابت 
دعا وقبولی نماز، کفاره گناهان، نور قبر وذخیره آخرت و بهره وافر الهی برخلق 

است.
کی وچه زمانی صلوات بفرستیم؟

صلوات بر پیامبر)ص( محدودیت زمانی و مکانی ندارد اما در احادیث و روایات 
تاکید شده است که مناسب ترین زمان برای درود و صلوات بر پیامبر)ص( روز و 

شب جمعه است.
پیامبر)ص( فرمودند: اذا کان یوم الجمعه و لیلَه الجمعه فاکثروا الصاله علی؛ چون 
روز جمعه و شب جمعه شود، بسیار بر من صلوات و درود بفرستید. همچنین در 
احادیث و روایات تاکید شده است که در تمام مکان ها )جز موارد محدود( زبان 

می تواند به ذکر صلوات مشغول باشد.
باز پیامبر)ص( در این زمینه فرموده انــد: حیثما کنتم فصلوا علی فإن صالتکم 
تبلغنی؛ هر کجا باشید برمن صلوات بفرستید زیرا صلوات شما در هر مکانی به من 
می رسد.در مواردی آغاز فعالیت با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( مورد توصیه 

و تاکید قرار گرفته است.
در ابتدای هر کالمی که دارای قدر وارزش است مثل خطبه ها وسخنرانی ها، ابتدا و 
انتهای وضو، هنگام ورود یا عبور از کنار مسجد، در تعقیب نمازها، قبل و بعد از دعا، 
در خطبه های نماز جمعه، عیدین و روز عید غدیر، ماه مبارک رجب به ویژه عید 
مبعث، در ماه های شعبان ورمضان، هنگام بوییدن گل و ریحان، از جمله مواردی 

است که صلوات بر محمد و آل محمد مورد سفارش قرار گرفته است.

در گفت وگو با کارشناس مذهبی مطرح شد:

صلوات ؛ وسیله آزمایش بندگان در پذیرش والیت رسول ا...

اخبار 
قرآنی 

تصویری ویژه  از نماز اول وقت 
نیروهای یگان ویژه در تهران

قاب روز

طعمه شیطان را از خود دور كنیم
مرحوم آیت ا... دستغیب می فرمایند:

»شاید تجربه کرده باشید، اگر سگی گرسنه رو به شما آورد و همراهتان نان یا گوشت 
باشد، آیا به گفتن چخ، رد می شود؟! چوب هم بلند کنی فایده ندارد، او گرسنه است و چشمش 

چوبش هم بزنند فایده ندارد و دست بردار نیست. اما اگر هیچ همراه نداشته باشی، با آن شامه قوی که به غذاست، 
دارد چون می فهمد چیزی نداری تا گفتی چخ فوری می رود. دل شــما نیز مورد نظر شیطان است؛ نگاهی به دل می کند، 

اگر آذوقه او مانند حب مال و زر و زیور و شهرت و مقام و حســادت و بخل و... در آن باشد، می بیند چه جای خوبی برای اوست، 
همان جا متمرکز می شود. اگر صدهزار بار هم »اعوذبا... من الشــیطان الرجیم« بگویی به این چخ ها رد نمی شود، چون این دشمن 

خیلی سرسخت است. »ان الشیطان لکم عدو - انه لکم عدو مبین«. بلی اگر طعمه اش را دور کردی، آن گاه می بیند وسیله ماندن ندارد 
و با یک استعاذه فرار می کند.«

برگرفته از »استعاذه« اثر آیت ا... دستغیب

راهكار آیت ا... بهجت)ره( برای تمركز حواس  در نماز
از آیت ا... بهجت سوال شد چه کنیم که در نماز حواسمان پرت نشود؟ گفت: حواستان را این طرف و آن طرف نبرید. چون 

ایشان خودشان این طور هستند که حواسشان را پرت نمی کنند، فکر می کردند که ما هم مثل ایشان هستیم. 
ولی ما تا نماز را شروع می کنیم حواسمان جای دیگر می رود. قبل از نماز سالمی خدمت حضرت ولی 

عصر)عج( بدهید و یک ابراز محبتی بکنید، آن  وقت ببینید که چقدر فرق می کند؛ تجربه 
کنید و مطمئن باشید که لذتش را خواهید چشید.

در محضر
 بزرگان
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مدیریت تراکتور علیه گل محمدی؛
جریمه 20درصدی یحیی 
برای کسب سهمیه آسیایی!

سایت باشگاه تراکتورسازی با انتشار خبری غیر 
منتظره در فاصله چند روز تا دیدار حساس این 
تیم برابر استقالل اعالم 
کرد کــه یحیی گل 
محمدی 20 درصد 
قــرارداد خــود را 
جریمه شده است.در 
بیانیه ای که روی سایت 
این باشگاه منتشر شده، آمده 
است:» پیرو شکست مقابل استقالل خوزستان و 
کنار رفتن از مسابقات جام حذفی که می توانست 
موجب کسب سهمیه برای تراکتورسازی شود؛ 
همچنین ارائه بازی ضعیف مقابل پرسپولیس در 
رقابت های لیگ برتر و مصاحبه سرمربی باشگاه 
که موجب تحقیر تیم محبوب آذربایجان شده20 
درصد از مبلغ قرارداد آقای یحیی گل محمدی 

سرمربی باشگاه، کسر می شود.«

آب هم ته نشین شد و قایق دراگون بوت پیدا نشد!

پیشنهاد سردبیر:
اتفاق روز

پیشنهاد چشمگیر رئال مادرید 
به چلسی برای خرید »هازارد«

نشــریه اســپانیایی مارکا گفته که باشــگاه 
رئــال مادریــد حاضر 
اســت برای خرید 
از  هــازارد  ادن 
چلســی پیشنهاد 
چشــمگیری ارائه 
کند. نشــریه ســان 
مدعی شد که باشگاه رئال 
ماردید از عالقه »ادن هازارد« به این باشــگاه 
آگاه است و قصد دارد این بازیکن را با پیشنهاد 
چشــمگیر 120 میلیون پوند در حالی که تا 
سال 2020 با چلسی قرارداد دارد، جذب کند. 
هازارد پیشــنهاد جدید چلســی که دستمزد 
هفتگی 300 هزار پوند در آن گنجانده شــده 
را رد کــرده و مصاحبه هفته گذشــته پدر او، 
عالقه ادن به رئال مادریــد را به گوش همگان 
رســاند. ســان گفته که ارزش هازارد دو سال 
دیگر کاهش پیدا می کند و چلسی مایل است 
با پیشــنهاد باالیی که رئال مادرید ارائه داده، 
هازارد را به فروش برســاند. پدر هازارد گفته 
بود: ادن منتظر پیشــنهاد رئال مادرید است. 
ادن از تمدید قرارداد خودداری کرد تا بتواند در 
صورت لزوم از عالقه رئال مادرید پیروی کند. او 
همچنین تایید کرد که هنوز هیچ ارتباطی بین 

پسرش با قهرمان اسپانیا وجود ندارد.

پیشنهاد روز

 روند برد های سپاهان
 قطع نمی شود

مدافع چپ ســپاهان از پیروزی پرگل تیمش 
مقابل پدیده و بازی اش 

می گوید.
مهــدی رحیمی، 
چــپ  مدافــع 
ســپاهان در مورد 
حضورش در ترکیب 
اصلی و رقابت  با سعید آقایی 
عنوان کرد: من با ســعید آقایی رقیب نیستم 
و با هم رفیق هستیم. ســعید از بهترین دفاع 
چپ های ایران است و اتفاق خوبی است که با 
او در یک پست قرار دارم. اینکه کدام بازیکن به 
میدان برود تصمیم کادرفنی است و برای همه 
ما موفقیت سپاهان مهم است. رحیمی با اشاره 
به بازی پارس جم گفت: بازی خیلی ســختی 
خارج از خانــه داریم ولی باید پیروز شــویم و 
نمی گذاریم روند پیروزی  که از این بازی شروع 
کردیم قطع شود و به امید خدا می رویم برای 

برد و امیدوارم دست پر از زمین خارج شویم.

پیش بینی روز

رئال مادرید 
پس از شکست اتلتیکومادرید در نیمه 

نهایی فصل 1۷-201۶ لیگ قهرمانــان به فینال صعود 
کرد. سفیدپوشــان در دیدار نهایــی در کاردیف بایــد به مصاف 

یوونتوس می رفتند. همه چیز آماده بود تا مادرید یک رکورد تاریخی به 
نام خود ثبت کند. با این حال تیم تورینی حریف کوچکی محسوب نمی شد 
و درون دروازه از دروازه بــان بزرگی به نــام »جانلوئیجی بوفون« بهره 

می بردند. تنها 20 دقیقه زمان برد تا کریســتیانو رونالدو دروازه 
یوونتوس را باز کند. در نهایت مادرید با پیروزی چهار بر 

یک قهرمان این رقابت ها شد .

دومین قهرمانی 
پیاپی رئال مادرید 
در لیگ اروپا

یتالیای محبــوب که با  ا
جیان لوئجی بوفون محبوب تر)!( شــده است شانس صعود 

مستقیم خود به جام جهانی را ازدست داد و به پلی اف راه پیدا کرد. 
بدترین قرعه در این مرحله برای آتزوری هــا افتاد. ایتالیا باید برابر 
ســوئد پرانگیزه قرار می گرفت. دیدار رفت با پیروزی زردپوشان در 
ســوئد پایان یافت. ایتالیا برای صعود، به پیروزی در دیدار برگشت 
نیاز داشت، اما نتوانست بازی درخشان و حتی قابل قبولی را به نمایش 
بگذارد و از صعود به جام جهانی بازماند. اشک های بوفون پس از پایان 
بازی از تلخ ترین لحظات سال 201۷ بود. شاید تا سال ها این اشک ها 
را فراموش نکنیم. بوفون با همین اشک ها از دنیای فوتبال خداحافظی 

کرد.

ناکامی تیم ملی ایتالیا در 

رسیدن به جام جهانی ۲۰۱۸

هفتم دسامبر)1۶ آذر( روزی به یاد 
ماندنی برای مهاجم پرتغالی بود. او توانست پنجمین 

توپ طالیش را در کنار برج ایفل دریافت کند. بازیکن شماره 
۷ مادرید پس از جایزه The Best توانست برای دومین سال پیاپی 

برنده توپ طال شــود. قهرمانی های مادرید در لیــگ قهرمانان اروپا، 
اللیگا، ســوپرجام اروپا و اسپانیا باعث شــد تا این عنوان به کاپیتان 

تیم ملی پرتغال برســد. رونالدو توانســت در این زمینه با لیونل 
مسی برابر شود. مهاجم پرتغالی پیش از این در سال های 

200۸، 2013، 201۴ و 201۶ این عنوان را 
به دست آورده بود.

پنجمین توپ طالی 
کریستیانو رونالدو

معجزه نیوکمپ

بدون شــک یکی از 
بهترین شــب های ورزشی در 

هشتم می در نوکمپ رخ داد. بارسلونا 
در حالی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان اروپا میزبان پاری ســن ژرمن بود که 
باید شکســت چهار بر صفر دیدار رفت را جبران 

می کرد. تاکنون تیمی در تاریخ این بازی ها نتوانسته 
بود این کار را انجام دهد. با این حــال آبی اناری ها باور 
داشتند می توانند به مرحله بعد صعود کنند. بارسا خیلی 
زود به گل رسید و در دقایق پایانی نیمه اول با گل به خودی 
کورزاوا نتیجه را دو بر صفر به نفع خود کرد. نیمه دوم تحت 
تاثیر قضاوت های جنجالی داور قرار گرفت. مسی در دقیقه 
۵0 از روی نقطه پنالتی اختالف را به ســه گل رســاند، اما 
گل ادینسون کاوانی شــرایط را برای بارسا سخت کرد. در 
لحظات پایانی، نیمار از روی نقطه پنالتی بازی را پنج بر 
یک کرد. داور ۶ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت و دوباره 
مهاجم برزیلی گلزنی کرد. پاریسی ها که باور 
نمی کردند چنین نتیجــه ای رقم بخورد 
دقایق پایانی را از هم گسسته بازی کردند 

و در این شرایط سرخی روبرتو با گلزنی اش 
معجزه نوکمپ را رقم زد و نام بارسا را 

در تاریخ فوتبال ثبت کرد.

سریع ترین مرد جهان قرار بود 
در مسابقات جهانی لندن از دنیای دو و میدانی خداحافظی کند. او 
تنها در دو رشته 100 متر و ۴ در 100 متر شرکت کرد و همه جهان 
انتظار داشتند مرد طالیی بهترین پایان را داشته باشد. دوی 100 متر 
برگزار شد، اما سریع ترین مرد جهان نه تنها توانست به عنوان نفر اول 
از خط پایان عبور کند و حتی دوم هم نشد. بولت مدال برنز این رقابت ها 
را بر گردن آویخت. آخرین فرصت برای دونده جامائیکایی دوی ۴ در 

طی کند. 100 متر بود. او قرار بود آخرین 100 متر را برای تیمش 
شروع بولت خوب بود، اما ناگهان دچار آسیب دیدگی 

شد و نتوانســت از خط پایان عبور کند. تصویر تلخ فرو 
ریختن بولت یکی از بدترین لحظات سال 201۷ بود.
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روسیه چهار سال پس از حکمرانی 
در المپیک زمستانی ســوچی، به عنوان میزبان 

اکنون اجازه ندارد در مسابقات سال آینده شرکت کند. 
دوپینگ ســازمان یافته در میان ورزشــکاران روسی باعث 
شــد کمیته المپیک آنها را از این بازی ها اخراج کند. روسیه 
نخستین کشوری است که نمی تواند در بازی های المپیک 

شــرکت کند. این بازی ها ســال آینده در پیونگ 
چانگ کره جنوبی برگزار می شود.
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6 اتفاق مهم جهان ورزش در سال ۲01۷ ؛

از رکورد رئال تا معجزه در نیوکمپ

از روز گذشته وارد سال نوی میالدی 
شدیم. سالی که قرار است شاهد 
رقابت های مهمی در عرصه ورزش از جمله جام 
جهانــی فوتبال باشــد که در روســیه برگزار 
خواهدشد؛ اما جهان ورزش در سال ۲01۷ شاهد 
اتفاقــات تلخ، عجیــب، باورنکردنــی و ثبت 
رکوردهای بی نظیری بود. اتفاقات مهمی در سال 
۲01۷ در جهان ورزش رخ داد که سهم فوتبال بیش 
از همه بود. یک انتقال، تاریخ این ورزش را عوض 
کرد؛ البته این موضوع به ضرر جهان فوتبال تمام 
شد. از طرفی چند اتفاق تلخ نیز در این سال رخ 
داد که همه دوستداران جهان ورزش را غمگین 
کرد؛ همچنین رکورد های بی نظیری شکسته شد 
و اتفاقات باورنکردنی و یا به عبارتی معجزه رخ داد 

که در ادامه به آنها اشاره می شود.

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان:

آب هم ته نشین شد و قایق دراگون بوت پیدا نشد!

رییس هیئت انجمن های ورزشی اســتان اصفهان گفت: تاکنون موفق 
به پیدا کردن قایق غرق شده دراگون بوت نشــده ایم و هر کسی من را 

می بیند، می پرسد که برای قایق دراگون بوت چه اتفاقی افتاده است!
حمیدرضا غزنوی در مورد ســرانجام قایق دراگون بوت زیر آب رفته در 
جریان جشنواره زاینده رود، اظهار کرد: روزی که قایق زیر آب فرو رفت، 
سعادتی، رییس کمیته دراگون بوت هیئت انجمن های ورزشی استان در 

محل حاضر بود و می توانید از او در مورد قایق سوال کنید.
وی در پاســخ به این سوال که اگر ادعا می شــود این قایق در جشنواره 

ورزشی- تفریحی زاینده رود که مدتی پیش برگزار شد، به دلیل برخورد 
با سنگ سوراخ شــده و به زیر آب رفته، پس چرا هیچ عکس و فیلمی از 
این حادثه منتشر نشده است، تصریح کرد: کشتی که نبوده است و این 
قایق در عرض دو دقیقه غرق شده و فرصتی برای گرفتن عکس و فیلم 
از آن نداشتیم.غزنوی در مورد اینکه پس چرا در همان روزهای نخست 
خبر غرق شدن قایق رسانه ای نشــد، گفت: امیدوار بودیم که قایق پیدا 
 شود. فردای همان روز، چند غواص به منطقه فرستادیم و پس از کمی

 جست وجو گفتند یک هفته دیگر برای جست وجو می آییم و باال بودن 

آب را بهانه و عنوان کردند که آب باید ته نشــین شود تا 
بتوانیم قایق را پیدا کنیم. صبر کردیم تا آب ته نشین 

شد، اما قایق باز هم پیدا نشد. حتی البه الی علف ها 
را هم گشتیم، اما باز هم قایق پیدا نشد.

رییس هیئت انجمن های ورزشــی استان افزود: 
نمی دانم چه کسی به شــما گفته ارزش این قایق 

200 میلیون تومان اســت و فکر نمی کنم این قایق 
این قدر ارزش داشته باشد.

باخت برابر پرسپولیس روند ذوب را تغییر داد؟

شکست پربرکت!
ذوبی ها بعد از شکست برابر پرســپولیس، روند متفاوتی را پشت سر می گذرانند.اســتحکام و ثبات در خط دفاعی یکی از 
شاخصه های تیم های موفق در فوتبال ایران طی فصول گذشته است. بعد از آنکه استقالل خوزستان در لیگ پانزدهم با خط 
دفاعی موفق خود به عنوان قهرمانی رسید، پرسپولیس نیز در لیگ شانزدهم عملکرد بسیار خوبی در خط دفاع داشت و در 
فصل جاری نیز بهترین خط دفاع لیگ برتر و البته صدرنشین است.استقاللی ها هم که این روزها روند خوب و رو به رشدی 
را طی می کنند، در خط دفاعی عملکرد خیره کننده ای با شفر دارند و بعد از حضور این سرمربی آلمانی تنها یک 
گل در لیگ برتر دریافت کرده اند.روند ذوب آهن در سه دیدار گذشته با امیر قلعه نویی نشان می دهد که 
این سرمربی با تجربه نیز که همواره ادعا کرده به فوتبال تهاجمی اعتقاد دارد، طی سه دیدار گذشته 
موفق به کلین شیت شده است. عملکرد خوب و سازماندهی قوی خط دفاعی ذوب آهن بعد از 
شکست سنگین این تیم برابر پرسپولیس آغاز شد و بعد از آنکه شاگردان قلعه نویی در 
تهران با چهار گل شکست خوردند، به سراغ ترمیم خط دفاعی خود رفته و بعد از 
شکست برابر پرسپولیس ضمن ثبت 3 کلین شیت، ۷ امتیاز کسب کردند تا 

به تیم های باالی جدول نزدیک شوند.
به نظر می رســد امیر قلعه نویی تصمیم دارد تا با اســتفاده از 
فرمول لیگ دوازدهم که با اســتقالل به قهرمانی رسید، 
سازماندهی خط دفاعی خود را نسبت به گذشته 
تغییر دهد و با سبکی متفاوت از آنچه پیش 
از این به دنبال آن بود شــانس خود 
برای نتیجه گیــری را افزایش 

دهد.

فوتبال
سوانسی - 

ساعت تاتنهام
۲3:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 
12 دی

منچسترفوتبال
سیتی

 - واتفورد
ساعت 
۲3:30

شبکه 
سه

چهارشنبه پخش  زنده مسابقات
13 دی

طالیی پوشان کاپیتان اول ندارند؛

حکایت کاپیتان های چرخشی در سپاهان !
طی برگزاری مسابقات لیگ هفدهم، بازیکنان مختلفی بازوبند طالیی پوشــان اصفهان را بر بازو بسته اند و عمال تشخیص 

کاپیتان اول این تیم دشوار است.
لیگ هفدهم برای سپاهان با کاپیتانی رسول نویدکیا آغاز شد، زیرا حسین پاپی که کسوت بیشتری نسبت به سایر همبازیانش 

دارد در ابتدا اعالم کرده بود که مایل به بستن بازوبند کاپیتانی نیست.
 هرچند که حسین پاپی خیلی زود در این تصمیم عجیب تجدید نظر کرد و در بیشتر مسابقات فصل جاری پیشاپیش 

سایر طالیی پوشان با بازوبند کاپیتانی وارد زمین شد. طی این مدت در دیدارهایی که حسین پاپی و رسول 
نویدکیا حضور نداشتند، جالل علی محمدی و حسن جعفری بازوبند را بر بازو داشتند.

 پس از بازگشت علی کریمی به سپاهان این هافبک ملی پوش در برخی دیدارها حتی  در حضور 
رسول نویدکیا بازوبند را به بازو بسته اســت، اما در دیدار با پدیده، نویدکیا پس از هفته ها 

مجددا با بازوبند کاپیتانی به ترکیب اصلی بازگشت.
 با ایــن وصف، به نظر می رســد که ســپاهان در فصل جــاری کاپیتان اول 

مشــخصی ندارد اما پاپــی، نویدکیــا و کریمی کاپیتان هــای نوبتی 
ســپاهان هســتند. در صورتی که هیچ یک از این سه بازیکن در 

زمین حضور نداشته باشــند هم بازوبند به حسن جعفری 
و جالل علی محمدی می رســد.گفتنی اســت که 

غیبت رسول نویدکیا در مقابل پارس جنوبی 
جم بــه احتمال فراوان بــار دیگر علی 

 کریمی را کاپیتان سپاهان خواهد
 کرد.
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برگزاری یادواره شهدای زرهی استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

خـبرچهره ها

 اغتشاشگران بازداشت شده 
در اصفهان، اعتراف کردند

فارس: متهمان دستگیرشــده در اغتشاشات 
روزهای گذشــته اصفهــان، در رابطــه با نوع 
ارتباطــات خود بــا شــبکه های ضدانقالب و 
خط گیری هــا از ســلطنت طلبان و معاندین 

اعترافات مهمی کردند.
یــک منبــع آگاه اظهــار کــرد: یکــی از 
دستگیرشدگان اغتشاشــات روزهای گذشته 
در اعترافات خود از رابطه با رادیو فردا ســخن 

گفته است.
وی در ادامه افزود: این متهم اعتراف کرده است 
که رادیو فردا سوژه هایی برای او ارسال کرده و 
وی نیز اقدام به تهیه و ارسال اخبار متناسب با 

این سوژه ها کرده است.
ایــن مقــام آگاه تاکیــد کــرد: در تلفن های 
همــراه بســیاری از متهمــان تصاویــر و 
کلیپ هــای زیادی از اغتشاشــات و ســران 
 ضــد انقــالب ســلطنت طلب یافت شــده 

است. 
به گفته وی تلفن های همــراه اکثر متهمان از 
نوع برندهای لوکس خارجی با قیمت های چند 
میلیونی بوده است؛ این در حالی است که این 
افراد به بهانه اعتراض به وضعیت معیشــتی و 
مسائل اقتصادی با سوءاســتفاده از مطالبات 
مردم بــه خیابان ها آمده و به امــوال عمومی 

خسارت زدند.

جاری شدن دائمی ۵۰ میلیون 
مترمکعب آب در زاینده رود 

پیگیری می شود
نماینده مــردم اصفهان در مجلس با اشــاره به 
جزئیات جلسه با استاندار اصفهان اظهار داشت: 
با استاندار اصفهان جلسه ای را برگزار کردیم که 
حدود 4 ســاعت به طول انجامید و نمایندگان و 
مدیران استان در جلسه حضور داشتند و نماینده 
هر شهرستان مشــکالت حوزه انتخابیه خود را 

بیان کردند.
حجت االســالم احمد ســالک موضــوع آب را 
مهم ترین مسئله مورد بحث جلسه با استانداری 
اصفهان بیــان کرد و افزود: با انتصاب اســتاندار 
اصفهان نخستین جلسه با نمایندگان در مجلس 
برگزار شد و اســتاندار در راستای جریان دائمی 
آب در رودخانه زاینــده رود طرحی  را ارائه کرد. 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس بیان کرد: در 
حال پیگیری هســتیم که با طرح پیشــنهادی 
اســتاندار اصفهــان بتوانیــم به طــور دائمی 
50 میلیــون مترمکعب آب در بســتر رودخانه 
زاینده رود داشته باشیم. وی گفت: در این جلسه 
از طرف نمایندگان سوال شد که طرح پیشنهادی 
جریان دائمی آب در بســتر رودخانه زاینده رود 
تاکنون چه میزان پیشرفت داشته است. استاندار 
بیان کرد که جلسات و کمیسیون ها تشکیل شده 
و اقدامات بسیار مطلوبی را پیش برده اند.سالک 
مسئله آب استان اصفهان و رودخانه زاینده رود 
را اولویت نخست و مهم جلسه با استاندار مطرح 

کرد .

دبیر یادواره شــهدای زرهی استان اصفهان گفت: 
یادواره شهدای زرهی استان اصفهان به یاد 500 
شــهید زرهی اســتان در بهمن ماه امسال برگزار 

می شود.
 علی حامدیان پور ضمن اشاره به برگزاری یادواره 
شــهدای زرهی اســتان اصفهان در بهمن ماه، در 
رابطه با جزئیات برگــزاری آن اظهار کرد: یادواره 
شهدای زرهی استان اصفهان، به یاد 500 شهید 
زرهی از واحدهای زرهی لشــکر امام حسین)ع(، 
لشکر 8 نجف اشرف، تیپ قمربنی هاشم، لشکر 30 
زرهی، تیپ 28 صفر و تیپ 5 رمضان که عمدتا از 
بچه های استان اصفهان و شهدای دیگر واحدهای 

زرهی استان بودند، برگزار می شود.
وی افزود: این شهدا اکثرا از شهر اصفهان و البته از 
شهرهای دیگر استان مثل نجف آباد، شاهین شهر، 
شهر ابریشم، میمه، کاشان و... هستند؛ این یادواره 
طبق برنامــه 26 بهمن ماه از ســاعت 9 تا 11:30 

برگزار می شود.
دبیر یادواره شهدای زرهی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه امســال چهارمین دوره یادواره شهدای 

زرهی برگزار می شــود، خاطرنشان کرد: فرم های 
دل نوشته ای در بین برخی مدارس توزیع می شود 

و افراد گفتمانی با شهید انجام می دهند که از بین 
این دل نوشته ها بهترین ها انتخاب شده و به نمایش 
گذاشته می شود و نام منتخبین عالوه بر نمایش در 

نمایشگاه یادواره، در مراسم قرائت می شود.
وی عنوان کرد: گروه ســرود شهدای زرهی نیز در 
این برنامه به اجرای سرود می پردازند و دو خاطره 
خوب از سرداران شاخص زرهی شهید رضا امانی، 
جانشین لشکر 25 کربال در اصفهان و شهید رضا 
مجیدی بیان می شــود؛ یکی از اهداف یادواره نیز 
معرفی بیشتر شــهدای زرهی است. حامدیان پور 
در رابطه با حضور اسامی شــهدای مدافع حرم در 
میان اسامی شــهدای زرهی اذعان داشت: شهید 
ابراهیمی از شهدای شهر ابریشم که از فرماندهان 
در زمان جنگ تحمیلی بود نیز جزو شهدای مدافع 
حرم زرهی است که در حلب سوریه سال 94 شهید 
شد؛ همچنین شهدای بسیاری از لشکر 8 نجف نیز 
که در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و 
در بین آنان اسامی شهدایی مثل شهید حججی به 

چشم می خورد، از شهدای زرهی هستند.

دبیر یادواره شهدای زرهی استان اصفهان خبر داد:
برگزاری یادواره شهدای زرهی استان اصفهان

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
بیشتر مغازه های عمده فروشی خکشبار در 
مناطق پرتردد و مرکزی شهر قرار دارد که 
همین موضوع باعث بروز ترافیک سنگینی 

در محور مرکزی و غربی شهر شده اســت؛ بر این اساس به منظور کاهش ترافیک و حل معضل سدمعبر، 
احداث محل جدیدی در شــرق اصفهان برای انتقال این واحدهای صنفی در دستور کار شهرداری قرار 
گرفت. اصغرکشــاورزراد با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و با اعتبار 
1500 میلیارد ریال از نیمه دوم سال گذشته آغاز شــد، افزود: بازار عمده فروشان خواربار و خشکبار در 
زمینی به مساحت 14 هکتار و در ۷ ردیف احداث می شود.وی  عنوان کرد: عملیات احداث ردیف یک تا 

پنج این پروژه در دست اجرا بوده و  قرار است 3 ردیف آن تا پایان سال جاری تکمیل شود.

یک کارشــناس شهرســازی با بیــان اینکه طی 
سال های گذشــته مناسب ســازی های خوبی در 
فضاهای شهر برای حضور افراد کم توان انجام شده 
اما باید تمام بوستان ها، معابر، پل های عابر پیاده و... 
برای تردد آســان معلوالن، جانبازان و سالمندان 

مناسب سازی شود، ادامه داد: آسفالت نامناسب برخی از معابر شهر به گودال های بزرگ و کوچکی تبدیل شده و این 
مهم نیز معضل بزرگی برای ویلچرنشینان است؛ زیرا آنان هنگام تردد خود در دام این گودال ها گرفتار شده و مجبور 
به کمک گرفتن از دیگران می شوند.احمد امین پور با بیان اینکه نابینایان، ناشنوایان و معلوالن به دلیل نبود تجهیزات 
صوتی و تصویری و عدم مناسب سازی اتوبوس ها سهمی از حمل و نقل عمومی ندارند؛ بنابراین مدیران شهری باید 
برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات الزم را انجام دهند، عنوان کرد: شهرداری در طراحی پروژه های خود 

اختالف سطح معابر را حذف کرده و با شیب مالیم، رمپ های استانداردی برای تردد معلوالن ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری 
اصفهان خبر داد:

تکمیل بازار عمده فروشان 
خشکبار تا پایان سال جاری

یک کارشناس شهرسازی تاکید کرد:

احداث رمپ استاندارد 
برای تردد آسان معلوالن

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در جهان شهر اصفهان تحقق اقتصاد فرهنگ نیاز به یک عزم ملی دارد، گفت: 
با هم افزایی تمام بخش های مرتبط می توانیم فرآیندهایی که توســعه اقتصاد 
فرهنگ را رقم می زند، نهادینه کنیم. محمد عیدی اظهارکرد: اقتصاد فرهنگ 
ثمرات خوبی برای شهر اصفهان به همراه دارد، بنابراین در شهر فرهنگی اصفهان 
باید به این مزیت نسبی بخصوص درحوزه صنایع خالق توجه ویژه داشته باشیم 

و آنها را به عنوان سرمایه نمادین مورد توجه قرار دهیم.
وی تاکید کرد: با نهادینه شدن اقتصاد فرهنگ می توان سرمایه های هنگفتی 

را به شهر اصفهان سرازیر کرد و قابلیت های هنری، فرهنگی و ورزشی اصفهان 
را در راستای خالقیت اجتماعی توسعه بخشید. معاون شهردار تصریح کرد: اگر 
بتوانیم بازار اولیه کاالهای هویتی و فرهنگی را به بازار ثانویه متصل کنیم، اقتصاد 
فرهنگ را رونق بخشیده ایم؛ همچنین می توانیم فرهنگ خودمان را در قالب یک 
الگوی جهانی به دنیا معرفی کرده و سالیق مخاطبان را بر اساس مؤلفه های ملی 
و دینی کشورمان تعریف کنیم. وی با اشاره به اینکه در جهان شهر اصفهان تحقق 
اقتصاد فرهنگ نیاز به یک عزم ملی دارد، گفــت: با هم افزایی تمام بخش های 
مرتبط مثل شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه هنری، میراث فرهنگی و 

صنایع دستی می توان فرآیندهایی که توسعه اقتصاد فرهنگ را رقم می زند و در 
سند باالدستی و بیانات رهبر معظم انقالب نیز به آنها اشاره شده است، نهادینه 
کرده و به نقطه هدف دست یافت. عیدی با اشاره به حضور معاونان فرهنگی در 
مناطق شهری اظهارکرد: معاونان فرهنگی مناطق، ساختارهای مویرگی هستند 
که باید متناسب با راهبردهای فرهنگی که در کل شــهر در نظر گرفته شده، 
خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی را به منازل شهروندان ببرند؛ بنابراین با توجه 
به نگرش مدیریت شهری در توزیع عادالنه خدمات، مناطق 15 گانه شهرداری، 

بازوان توانمندی در تحقق این هدف به شمار می روند.

عیدی تاکید کرد:

لزوم عزم ملی برای تحقق اقتصاد فرهنگ در اصفهان

 نشست هم اندیشی اولویت های زیست محیطی استان
 با تاکید بر وضعیت بحرانی آلودگی هوا در اصفهان برگزارشد؛

 جدی بگیرید
فرزانه افسرطه

نشست هم اندیشی اولویت های زیست محیطی استان اصفهان، با رویکرد ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش آلودگی آب، هوا و خاک  با نگاهی 
به تاثیر بازدارندگی عوامل آالینده ها  برتوسعه پایدار و شاخص های کیفی زندگی از جمله سالمتی و با هدف هماهنگی با دستگاه های اجرایی 
به عنوان یک وظیفه ملی، اخالقی و تاریخی تشکیل شد که دراین نشست، وجود آلودگی هوا به عنوان یک بحران در استان اصفهان مطرح شد. 

ظرفیت اکولوژی استان اصفهان چقدر است؟
دکتر قلمکاریان، رییس کمیســیون محیط زیست اتاق 
بازرگانی، با اشــاره به محدودیت دسترسی افراد جامعه 
به آب سالم، 85 درصد بیماری ها و مرگ و میرها را ناشی 
ازعدم دسترسی به آب سالم  عنوان کرد. وی تاثیر آلودگی 
هوا بر محیط زیست و عوامل زیانبار هوای ناسالم را کاهش 
تولید محصوالت سالم دانســت و با بیان اینکه ظرفیت 
تولید فوالد تا ســال 1404، 25 میلیــون تن پیش بینی 
شده است، گفت: باید ببینیم ظرفیت اکولوژیکی استان 

چقدراست؟ وی با اشاره به محدودیت های طبیعی و اکولوژیکی، بارگذاری ها و آالینده های 
فراوان دراصفهان، گفت: چگونه می توانیم به توســعه پایدار  بیندیشیم؛ درصورتی که رشد 
شاخص های سالمتی و توسعه پایدار، منوط به تحقق قوانین حاکم برمحیط زیست، اصالح 

ناوگان حمل و نقل و رعایت استانداردهای زیست محیطی است.

مخاطرات محیط زیست جدی است
در ادامه، منصور شیشــه فروش، مدیریت 
بحران در اســتانداری، با اشــاره به سابقه 
انتشــار گازهای گلخانه ای و اقداماتی که 
با توجه به اثرات تخریب زیســت محیطی 
)مثل گرم شــدن زمین در فصل زمستان 
و ســرما زدگی محصوالت در خردادماه و 
پدیده خشکسالی( برای کاهش این گازها 

صورت گرفته، مخاطرات مربوط به محیط زیســت را جدی خواند. وی از مشخص 
شدن وظایف نهادها و دستگاه های اجرایی در طرح جامع پایش کیفی هوا در اصفهان 
در سال 92 سخن راند  و گفت: اکنون عالوه بر آالینده های ناشی از خودروها و صنایع، 
به منظور تبدیل سوخت نیروگاه ها به گاز طبیعی، انتقال صنایع به نقاط دیگر، خروج 
خودروهای فرســوده و مصرف بنزین یورو 4، اقداماتی بــرای تکمیل مترو و نصب 

دوربین های شناسایی خودروهای در حال تردد خارج از برنامه انجام شده است.
اصفهان؛ آلوده ترین شهر کشور

دکتر مجید بیجندی مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با ابراز تاسف از اینکه اصفهان 
به عنوان آلوده ترین شهر کشور مشخص شده اســت، تاکید کرد باید با شرایط اقلیمی 
سازگار شویم و به سمت سازگاری و مدیریت به جای مقابله با این شرایط تالش کنیم. 

وی گفت: باید از تجربیات شهرهای بزرگی مثل مکزیکوسیتی و لندن الگو بگیریم.
بیجندی با بیان آنکه سهم بودجه بندی هر یک از منابع آالینده در آلوده کردن شهر اصفهان چقدر است، گفت: در سه 
سال گذشته، سازمان هواشناسی مجهز به دستگاه های شاخص اندازه گیری هوا شده است که طبق بررسی ها طی 
دو ماهه اخیر 69 درصد بادها در وضعیت آرام و بی اثر بوده اند. در دی ماه کل استان اصفهان درگیر خشکسالی شده 
و رتبه سوم کم بارشی در کشور است. وی پاییز امسال را ششمین پاییز خشک کشور در 50 سال گذشته و میانگین 

بارش در سال 9۷ -96 را 4/6 میلی متر اعالم کرد که 90درصد کاهش بارش را نشان می دهد.
مدیرکل هواشناسی با اشاره به اینکه شرایط پایداری و آالینده بودن هوا از چهارشنبه هفته گذشته،  تشدید شده و 
تا فردا ادامه دارد، افزود: غلظت آالینده ها در کالنشهرها شرایط جوی را بسیار نامساعد کرده ولی از امروز کمی آرام 
می شود. وی با بیان اینکه پیش بینی ها تا دو ماه آینده حاکی از شــرایط خوبی نیست، افزود: سامانه هشدار سریع را 
که سامانه مدیریت لحظه ای در حوزه های مختلف اقلیمی آب و هواست، در اختیار مردم و مسئولین قرار داده ایم تا 
بتوانند به رصد وضعیت هوا بپردازند. همچنین، در حوزه گردشگری سامانه مدونی طراحی شده تا اطالعات جوی تمام 

مناطق استان که به گردشگری اختصاص یافته است، در اختیار گردشگران قرار گیرد.

توجه مسئوالن صرفا به جریمه های آالیندگی 
است

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی، در جلسه هم اندیشی اولویت های 
زیست محیطی استان اصفهان، با اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای انجام هر اقدامی 
در ارتباط با سالمتی محیط زیست، آب، هوا و خاک، از نگاه دولت و مسئوالن صرفا 
به جریمه های آالیندگی و غافل ماندن از اصالحات انتقاد کرد و گفت: انتظار داریم 
که با راهکارهایی توسط تشکل ها و صاحب نظران به رفع آالینده ها نائل آییم. وی 
خواستار طرح موضوعات و مشــکالت در ارتباط با صنعت و محیط زیست با اتاق 
بازرگانی شد و افزود: باید آسیب های سالمتی مردم ناشی از صنایع را مطرح کنیم و 
راهکار ارائه دهیم. سهل آبادی با بیان آنکه اکنون طرح خروج آب از اصفهان درحال 
انجام است، تاکید کرد: مردم اصفهان به زاینده رود نیاز دارند؛ زیرا در شهری که تمام 
مردم به حقابه خود نیاز دارند از مسئوالن و به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست 

انتظار داریم تا از این حق طبیعی مردم اصفهان دفاع کنند.
وی از آمادگی و همکاری اعضای اتاق در امر آموزش های زیست محیطی و هر آنچه 

در ارتباط با سالم سازی محیط زیست می تواند انجام دهد، خبر داد.

باید حقابه زیست محیطی اصفهان را مطالبه کنیم
 سید رحمان دانیالی، مدیر کل اداره محیط زیست اصفهان با اشاره به افزایش سه 
برابری روزهای سالم از سال 92 تا 96 به دلیل اجرای طرح جامع کاهش آلودگی 
هوا، از رتبه دوم اســتان اصفهان در اســتفاده از گازوئیل و رتبه اول در مصرف 4 
فرآورده اصلی بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز خبر داد و افزود: اکنون یک میلیون 
و200 هزار موتور سیکلت در استان در حال تردد هســتند؛ لذا چگونه می توان 
انتظار هوای پاک را داشت؟ وی با تاکید بر برخورد قهری و قاطعانه عمل کردن در 

این راستا، بیان داشت: باید همه عمق فاجعه را بیشتر بدانیم تا پایش را دو برابر کنیم . مدیر کل محیط زیست استان 
اظهار کرد: ما باید به این اجماع برسیم که چقدرصنعت نیاز داریم و آیا نیاز ما به صنعت بر اولویت زیست محیطی ما 
ارجحیت دارد؟ وی در ادامه، به در آمدهای حاصل از اکوتوریسم در آسیا پرداخت و گفت: 11 درصد منابع استان از 
عرصه های طبیعی هستند که می تواند منبع درآمد خوبی برای اکوتوریسم به عنوان صنعت پاک باشند و مهم ترین 
زیر ساخت آن، محیط زیســت و هوای پاک و زاینده رود جاری است که مطمئنا سود حاصل ازآن بسیار بیشتر از 
صنایعی است که آالینده هم هستند. وی با انتقاد از تغییر کاربری ها و احداث واحدهای صنعتی با استفاده از عنوان 
ساماندهی، نقش صدا و سیما را در آگاه سازی عوامل آلودگی، بسیار کم رنگ دانست و گفت: اگر به داد آلودگی هوای 

اصفهان نرسیم، می تواند به یک موضوع امنیتی تبدیل شود.
مدیر کل محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اجرای حساسیت مردم نسبت به آلودگی هوا، نقش مردم در کنترل 
آلودگی را بسیار موثر  اعالم کرد. وی در بخش آب، با بیان اینکه باید بر حقابه زیست محیطی اصفهان تاکید کنیم 
افزود: سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان مخالفت خود را با طرح بن-  بروجن  اعالم کرده  و از مردم و 
سازمان های مردم نهاد و مسئوالن می خواهد تا برای حقابه زیست محیطی اصفهان به طور جدی وارد عمل شوند. 
محسن دانیالی با اشاره به احیای بخشی از گاوخونی در سال 94، از مافیای پساب سخن راند که مردم را در مقابل 

مردم قرارد ادند و متاسفانه آن بخش از پساب خام هم به آبیاری محصوالت کشاورزی اختصاص یافت.

خشکسالی زاینده رود این روزها کمر اصفهان را در آلودگی هوا شکسته است؛ به طوری که در آلودگی هوا، اصفهان گوی سبقت را از شهر همیشه آلوده تهران ربوده و با میانگین180 در شاخص کیفیت هوا در رتبه اول قرار گرفته است.  سمیه مصور
در حالی که به گزارش پورتال اداره کل محیط زیست اصفهان، میانگین شاخص کیفیت هوای شهر در روز گذشته تا  ساعت 12 ظهر عدد 188 عنوان شد،  خبرگزاری ایسنا دیروز مدعی شده  بود که  این عدد به 200 رسیده و این در حالی 
است که  میانگین شاخص کیفیت هوای تهران در روز دوشنبه عدد 143 عنوان شده بود. اصفهان در سالیان دور به دلیل بهره مندی از زاینده رود کمتر آلودگی هوا را به خود می دید ولی در این  سال های اخیر که زاینده رود 8-9 ماه از سال را بدون آب سپری می کند، به کویری 
بی آب وعلف بدل شده و این خشکی رودخانه مزید بر علت شده تا آلودگی به مشکل درجه اول اصفهان در ماه های سرد سال تبدیل شود و آسمان تیره بر شهر گنبد های فیروزه ای ســایه اندازد.  در حالی که به گفته رییس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان، هوای 
اصفهان در 5 روز گذشته در وضعیت قرمز قرار گرفته و دربیشتر میدان های اصلی شهر شاخص کیفیت هوا، بیشتر از 180 و هوا برای تمام گروه های مختلف ناسالم بوده است، مدیریت بحران استانداری تنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه آن هم فقط مدارس ابتدایی را تعطیل 

کرد، گویا هنوز شاخص کیفیت هوای اصفهان به حدی نرسیده که نفس مردم اصفهان به شماره افتد و راهکار تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و ادارات در دستور کار مسئوالن قرار نگرفته است.

 میانگین شاخص هوای اصفهان 
نزدیک0 20 شد؛
باالتراز تهران
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امام صادق عليه  السالم :
هر كه كم رو باشد، دانشش اندک شود.
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دنیای اطراف ما دنیای ترســناکی است. حتی 
در زندگــی خودمان هم وقتی بــا چالش ها و 
ســختی ها مواجه می شــویم ترس را تجربه 
می کنیم. چالش هایی که بــه زندگی ما وارد 
می شوند، می توانند ما را نا امید و افسرده کنند. 
خوشبختانه موردی هست که به ما در مواجهه 
با سختی ها و مشکالت کمک می کند و آن هم 

چیزی نیست جز »امید«.
امید یعنــی حس اعتماد، حــس انتظار اتفاق 
افتادن چیزهایی که آرزویش را داریم. شــاید 
این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که »چگونه 
می توانیم امید داشــته باشیم؟« با روش های 

زیر همیشه امیدوار باشید.
درخواست کمک کنید

یکی از روش های به دست آوردن امید از طریق 
دیگران اســت. گاهی اوقات کلمات تشــویق 
کننده و کار یا خدمت کوچکــی از جانب فرد 

دیگر می تواند به ما امید بدهد.
عبادت کنید

باعبادت و دعــا کــردن امیــد را در زندگی 
جســت وجو می کنیــم. هنگام عبــادت می 
توانیم آرزوهای قلبی مان را ابراز کنیم، درباره 
ترس ها و مشــکالت مان حرف بزنیم و به این 
امید برســیم که همه چیز تغییر خواهد کرد 
زیرا نیروی برتری هســت که حرف های ما را 
می شنود و بهترین ها را برایمان رقم خواهد زد.

ارزش خودتان را حفظ کنید
وقتی احساس خوبی نسبت به خودتان داشته 
باشــید نگرش هــای مثبتی هم بــه زندگی، 
موقعیت و روابط تان با دیگران خواهید داشت. 
اگر می خواهید شغل جدید یا دوست جدیدی 
پیدا کنید اعتماد به نفس شــما دیگران را به 
سمت شــما جذب می کند. هیچ کس دوست 
ندارد با کســی باشد که همیشــه خودش را 
کوچک و حقیر می داند و نگرش های منفی به 

زندگی دارد و اصال شاد نیست.
معاشرت داشته باشید

می توانید با انجام دادن چیزی امیدوار شوید. 
اگر نگران دنیای اطرافتان هستید. راهی برای 
در جمع بودن و معاشرت با دیگران پیدا کنید. 
به عنوان مثال در کمپین ها و مسابقات گروهی 

شرکت کنید.

مهارت زندگی

 راهکارهای  طالیی
 برای شاد بودن در زندگی

ولید بن عقبه
 ولید بن عقبه ابی معیط از مســلمانانی بود که ابتدا ظاهری خوب 
داشت تا جایی که رسول خدا)ص(  او را مامور کرد به سوی قبیله بنی 
مصطلق برود و زکات و صدقات آنان رابگیرد. افراد قبیله وقتی شنیدند 
مامور پیامبر آمده به استقبال برای خوش آمدگویی آمدند. چون در 
زمان جاهلیت میان ولید و این قبیله خصومت و عداوت بوده خیال 
کرد آنها به کشتن او مهیا شده اند، پس مراجعه به مدینه کرد و به نزد 
پیامبر)ص( آمد و گفت: اینان زکات مالشان را نمی دهند در حالی که 
قضیه به عکس بود. پیامبر )ص( ناراحت شد و قصد کرد که سپاهی 
به طرف آن قبیله بفرستد که خداوند این آیه را نازل کرد: »ای کسانی 
که ایمان آورده اید اگر شخص فاســقی برای شما خبر آورد تحقیق 
کنید. ) در این که حرف او صحیح  است یا دروغ( بعد از نزول آیه ولید 
دروغ گو به عنوان فاسد شناخته شــد و پیامبر )ص( فرمود او از اهل 
دوزخ است و بعد او با عمر وعاص شراب خوردند و دشمنی با پیامبر 
و امیرالمومنین)ع( راشیوه خود کرد و چون از طرف خلیفه سوم به 
امارات کوفه منصوب شد یک روز صبح به حالت مستی، نماز صبح به 

جماعت را چهار رکعت خواند. 
گرسنگی و دروغ

 اسماء بنت عمیس گفت: من و تعدادی دیگر از زنان درشب عروسی 
عایشــه با پیامبر )ص( نزد او بودیم و او را آماده می کردیم. وقتی که 
به خانه رسول خدا می رفتیم غذایی جز یک ظرف شیر آنجا نیافتیم. 
حضرت مقداری از شیر را نوشیدند و آن را به عایشه دادند. عایشه آن را 
نگرفت. من گفتم: دست رسول خدا را کوتاه مکن و ظرف شیر را بگیر 
و بنوش؛ عایشه با  خجالت آن ظرف شــیر را گرفت و نوشید. سپس 
پیامبر )ص( به او فرمودند: ظرف شیر را به همراهانت بده تا بنوشند. 
زنانی که همراه ما بودند گفتند: ما میل نداریم. پیامبر )ص( فرمودند: 
بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید ) یعنی چرا هم دروغ می گویید و هم 
گرسنگی را تحمل می کنید. ( من گفتم: ای رسول خدا آیا ما چیزی را 
میل داشته باشیم و بگوییم میل نداریم دروغ گفته ایم؟ فرمود: دروغ 

اگر چه هم کوچک هم باشد در  نامه اعمال نوشته می شود.

باغ 
کاغذی

مجموعه داستان »خط مرزی« به قلم سید حسین موسوی نیا               
در انتشارات شهرستان ادب منتشر شــد. هفت داستان این 
مجموعه به جنگ و خانواده های درگیر بــا آن، چه در دوران 
دفاع مقدس و چه پس از آن مــی پردازند.خط مرزی با قصه 
دیدگاه آغاز  می شود که ماجرایی را در جبهه عراق روایت می 
کند »روزی روزگاری پدر« قصه زندگی خانواده یکی از جانبازان 
اعصاب و روان است و کنسرو های خونی ، گل یخ ، دست های 
سرگردان و قنات به دیگر رخدادهای مربوط به جنگ تحمیلی 

از جمله فتح خرمشهر و شهدای غواص و خط شکنان عملیات 
کربالی چهار می پردازند.بلوغ و انتخاب از بن مایه های اصلی 
خط مرزی است . موسوی نیا شــخصیت های را آفریده است 
که در بزنگاه هایی سرنوشت ساز باید دست به انتخاب بزنند. 
نویسنده کوشیده است از نگاه کلیشه ای به دفاع مقدس دور 
بماند و فضاهایی متفاوت را وا کاود تا نگاهی نو به این واقعه مهم 
تاریخ معاصر کشــور بیندازد. او این مجموعه را» به دالوران و 

رزمندگان جبهه حق«  تقدیم کرده است.

خط مرزی   دروغ

دیپنوفوبیا، ترس از مکالمه سر میز شام
گفت وگوی سر میز شــام برای خیلی افراد ممکن است 
زشت به نظر برسد، اما برخی افراد اینقدر از این موضوع 
می ترسند که ترجیح می دهند سر میز شام حاضر نشوند. 
قبال که قوانین سفت و ســختی در خانه ها حاکم بود به 
چنین اشخاصی کمک می کرد که راحت تر شام بخورند، 
اما متاسفانه این آداب و رســوم فراموش شده است. در 
جوامع امروزی که قوانین و رســم و رســوم تقریبا کنار 
گذاشته شده، ممکن اســت کنترل بیشتر میهمانی های 

شام ریشه در این ترس و وحشت داشته باشد. 
آیسوپتروفوبیا، ترس از آیینه

آیســتروفوبیا، به طور عام آیینه هراسی و به طور خاص 
ترس از ارتباط با دنیای ارواح از طریق آینه است. کسانی 
که از این فوبیا رنج می برند، اضطراب بی موردی را تجربه 
می کنند حتی اگر بدانند ترسشــان غیرمنطقی است. از 
آنجا که ترس آنها اغلب ریشــه در خرافات دارد، ممکن 

است نگران شکسته شدن آیینه و بدشانسی یا نگاه کردن 
به آیینه و تماس با دنیای ماورایی درون شیشه باشند. 

دمونوفوبیا، ترس از شیاطین
دمونوفوبیا یک تــرس غیرعادی و مــداوم از موجودات 
شیطانی ماورایی در کسانی است که فکر می کنند چنین 
موجوداتی وجود دارند و آزادانه پرســه می زنند تا به آنها 
آسیب بزنند. کسانی که از این فوبیا رنج می برند متوجه 
می شوند که ترسشان بیش از حد یا غیرمنطقی است. با 
این وجود وقتی در مورد اجنه و شیاطین، پرسه زدن در 
جنگ یا خانه تاریک و ... بحث می شود، اضطراب شدید و 

ناخواسته ای وجودشان را می گیرد 
پنترافوبیا، ترس از مادر همسر

از بین همه فوبیاهایی که ذکــر کردیم، این یکی از همه 
شایع تر است. مطمئنا بیشــتر افراد متاهل، زمانی از این 
ترس وحشتناک رنج برده اند. این ترس آنقدر در بیشتر 

کشور ها شایع است که در فیلم ها هم به چشم می خورد.

فوبیاهای عجیب و غریبی که افراد از آن رنج می برند)2(
دانستنی ها

حرف حساب

 زندگی باید تمام شود، عشق نه
 عشق از  دســت رفته هنوز عشــق است، فقط 
شکلش عوض می شــود، نمی توانی لبخند او را 
ببینی یا برایش غذا بیاوری یــا مویش را نوازش 
کنی ولی وقتی آن حس ها ضعیف می شود ، حس 
دیگری قوی می شود. خاطره، خاطره شریک تو 
می شــود، آن را می پرورانی، آن را می گیری و با 

آن می رقصی ، زندگی باید تمام شود، عشق نه

»مردی به نام اوه« 
فردریک بکمن

آمادگی برای جشن کریسمس در فضا

در آخرین روزهای ســال 2017 فضانوردان مســتقر در ایســتگاه 
بین المللی فضایی با جمع بندی تحقیقات، خود را برای برپایی جشن 

سال نو آماده می کنند.
فضانوردان ایســتگاه فضایی در انتظار اولین روز سال 2018 آخرین 
روزهای کاری ســال 2017 را در حال چرخش در مدار زمین و پایان 

دادن کار تحقیقاتی در زمینه علوم حیات صرف کرده اند.
»نوریشــیگه کانای« فضانورد ژاپنی اعزامی از سازمان فضایی ژاپن 
)JAXA( و »اسکات تینگل« آمریکایی از ناسا، ســال را در حالی به 
اتمام می رســانند که روی مطالعاتی کار می کنند که به انسان اجازه 
می دهد در ماموریت های فضایی مدت بیشتری بیرون از مدار زمین 
 )67 Progress(»67 بماند.تحقیقات آنها بر فضاپیمای»پروگرس
که یک فضاپیمای روسی اســت و در روز 14 ژوئن بیش از 3 تن مواد 
غذایی، سوخت و تجهیزات را به ایستگاه بین المللی فضایی تحویل داد، 

جمع بندی و تدوین شد.
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کتاب در سال 1954میالدي منتشر شد - در نماز
عمودی 

1- از بزرگراه هاي شــمال تهران - بخش اصلي منابع 
بودجه در ایران

2- روز تازي - مالک خانه و سراي و ده - از فنون کشتي
3- باد خنک - سیاسي ترین قانون اقتصادي هر کشور 

- پسوند شباهت
4- از پستانداران شبیه روباه - سوداي ناله - کالم اجابت

5- قریــه - سوســن کوهــي از گیاهان دارویــي - از 
قدرت هاي اقتصادي نوظهور جهان - شوره زار

6- گذر کردن از راه - ظاهر - تخم مرغ انگلیسي
7- امر به یافتن - مخفف کوهسار - شترمرغ آمریکایي

8- رنــج آور - از بزرگ ترین صادرکننــدگان دنیا در 
محصوالتي مانند انار، پسته، خشــکبار، تخم مرغ که 

معموال با نام این کشور به فروش نمي رسند - رابطه
9- اسب اصیل و نجیب و راهوار - دایره وسط خیابان - 

پیروان پیامبر )ص(
10- عــدد فوتبالي - بــه پاکي و منزهي ســتودن - 

خرمافروش
11- همراه همیشگي چاي - گمراهي - تون حمام - رایحه

12- ناگهان خودماني - شبنم و ژاله - سرزمین
13- صندوق لباس - مناجات - زعفران

14- الفت و دمسازي - کشور نمونه اي که براي از بین 
بردن بیکاري در کشورش از استراتژي گسترش بنگاه 
اســتفاده کرده و به موفقیت دست یافته است - زندان 

مسعود سعد سلمان
15- نظریه اقتصادي که توســط »دوزبنري« مطرح 

شد - از انواع حقوق خصوصي داخلي
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مراسم ختم عجیب و غریب در فضا

یکی از مشهورترین شــرکت های فضایی که تا به حال کاوشگران و 
ماهواره های بسیاری را به ماه و مریخ فرستاده، از مدتی قبل، در ازای 
دریافت مبالغی هنگفت یکی از عجیب ترین محموله ها را به ماه ارسال 
می کند، این محموله خاکســتر افرادی است که دوست دارند در ماه 

دفن شوند و یا خاکسترشان خارج از اتمسفر در فضا پراکنده شود.
شرکت مون اکسپرس سال های زیادی است که در زمینه تحقیقات 
فضایی مشغول فعالیت اســت، اما در اوایل سال 2017، این شرکت 
از ســوی دولت آمریکا به عنوان نخســتین شــرکت خصوصی که 
ماموریت های خاص در رابطه با ماه انجام مــی دهد، مورد تایید قرار 
گرفت. بنابر اطالعات، مبلغــی که به عنوان هزینه ارســال برای هر 
یک کیلوگرم از خاکســتر مردگان از سوی این شــرکت اعالم شده 
در حال حاضر ســه میلیون دالر اســت که طبق گفته ســخنگوی 
 شرکت در آینده و با اســتقبال مردم احتمال افزایش مبلغ نیز وجود 

دارد. 

  قاب روز

عجایب دنیای معماری مدرن

سیره بزرگان
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