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»لیوان چینی« دوباره در اصفهان

مریم وحیدی این دومین باری است که بازی لیوان چینی به خانه خالقیت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان می آید. بچه ها حدود یک ساعتی می شــود که به همراه والدین خود در سالنی 

منتظر شروع جشنواره هستند و مرتب از مسئوالن حاضر، در مورد بازی سوال می کنند.
از این رو مجری برنامه برای سرگرم کردن بچه ها، آنها را بر سر یک میز دور یکدیگر جمع می کند و اطالعاتی کلی به آنها ارائه 

می دهد. 
او در ابتدا به دو مورد از مهم ترین مشکالت دانش آموزان در امر تحصیل یعنی کم دقتی و سرعت عمل پایین اشاره می کند و می گوید: 

این ورزش ذهنی می تواند دقت و سرعت را افزایش دهد. وی سرعت را عاملی حیاتی به کودکان معرفی می کند؛ مثالی در حوزه رانندگی 
برای آن ها می زند که اگر 30 ثانیه دیرتر ترمز کنند می توانند فاجعه ای به بار آورند. 

در همین حین است که باالخره علی ترکی،  مسئول بازی از راه می رسد و ادامه توضیحات را به بچه ها ارائه می دهد. وی از مهم ترین کارکرد 
بازی لیوان چینی که فعال شدن همزمان دو نیم کره چپ و راست است می گوید و نتیجه آن را افزایش توجه بیان می کند. 

ترکی می گوید: بچه ها می توانند با استفاده از این ورزش ذهنی در درس های دیکته نویسی و ریاضی، پیشرفت های قابل توجهی داشته باشند 
و در ادامه تاکید می کند که این ورزش تنها مخصوص کودکان نیســت بلکه همه افراد از دو سال به باال در هر گروه سنی با هر گونه محدودیت 
)معلولیت های جسمی و ذهنی( می توانند آن را انجام دهند. چه بسا در بسیاری از موارد پزشکان با استفاده از این ورزش توانسته اند از بیماری هایی 

چون آلزایمر و پارکینسون که دو بیماری صعب العالج هستند، جلوگیری کنند.
وی در ابتدا به تاریخ شــروع بازی لیوان چینی در دنیا که به اوایل دهه 1980 در آمریکا بازمی گردد، اشاره می کند و می گوید: هم اکنون این 
رشته ورزشی در سرتاسر دنیا زیر نظر فدراسیون جهانی  WSSA که ریاست آن به عهده باب فاکس است، فعالیت می کند. در ایران نیز از بهمن 

ماه سال 1388ه.ش توسط محمد محمدی وارد می شود و در سال 1390 نیز در سطح ملی زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی می رود.
در ادامه نیز برای آشنایی اولیه کودکان با این ورزش ذهنی، بخش هایی از مسابقات سال 2016 در آلمان را روی پرده تصویر آوردند و بچه ها 
چند دقیقه ای را به تماشا نشستند. تاثیر این فیلم به اندازه ای بود که به محض پایان آن بچه ها سریع شروع به چیدن لیوان های روبه روی 

خود کردند. بدون آن که هنوز قواعد بازی را یاد گرفته باشند، اما ترکی از آنها خواست که لیوان ها را به حالت اولیه خود بازگردانند 
و در این مرحله فقط به صحبت های او گوش دهند.  

ترکی صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: ابزار این ورزش 12 عدد لیوان از جنس پالستیک مرغوب، با ضخامت، لبه و 
فرم خاص است. به طوری که نمی توان با هر لیوانی این ورزش را به درستی انجام داد. از طرفی افراد در این بازی باید 

لیوان ها را با قواعدی خاص و به شکل های مختلف بچینند و جمع کنند. 
البته به گفته ترکی قواعد این ورزش بر خالف دیگر ورزش ها بســیار کمتر اســت؛ اما در مقابل نیاز به تمرین های 

فوق العاده زیادی دارد تا بتوانند در آن به سطح باالیی برسند. 
قانون اول: افراد راست دست باید از سمت چپ شروع به چیدن  کنند و از سمت چپ دوباره جمع کنند و در مورد افراد 

چپ دست این قانون برعکس می شود. 
قانون دوم: افراد راست دست اول دست راستشان را  به بازی می گیرند و افراد چپ دست برعکس. 

قانون سوم: یک بار دست راست حرکت می کند و یک بار دست چپ که البته یک استثنا 
وجود دارد که در زمان خودش آموزش داده خواهد شد. 

قانون چهارم: دست راست همیشه به سمت راست و دست چپ همیشه به سمت 
چپ می رود؛ اما این نیز گاهی یک استثناء دارد. 

ترکی اولین قدم در یادگیری لیوان چینی را شــیوه گرفتن لیوان در دســت 
می داند و می گوید افراد باید به گونه ای  لیوان ها را در دســت بگیرند که تصور 
کنند می خواهند لیوان آب را بردارنــد. به اعتقاد او اهمیت این مرحله همانند 
یادگیری الفبا برای نوشتن است؛یعنی تا زمانی که شیوه صحیح گرفتن لیوان ها 

در دســت را درســت یاد نگیرید در طریقه چیدن و جمع کردن آن ها دچار 
مشکل می شوید.

وی در مورد فرم های مختلف لیوان چینی می گوید: لیوان ها در 
دسته های 3 تایی، 6 تایی 9 و 12 تایی چیده می شوند و 

براساس قوانین که گفته شد، جمع می شوند.
وی  در ادامه ساده ترین روش، یعنی فرم 3-6-3 را 
به بچه ها آموزش می دهد و در این مرحله تنها به 

همین یک فرم اکتفا می کند. 

زن و فرزند داشت و البد پدری و مادری که خاطرش را خیلی می خواستند 
مثل پدر و مادرهای ما . می گویند دوست »محسن« بوده است؛ »محسن 
حججی« که شهید بی سر ســربلند این وطن شــد و نام و آوازه اش در 
سرتاسر کشور پیچید. می گویند همرزم »شهید علی شاهسنایی« بوده؛ 
شهید مدافع حرمی که همین چندروز پیش سالگرد شهادتش بود. اصال 
آدم ها را از رفقایشان باید شناخت. »علی« از اعضای جلسه آل یس محله 
جنیران بود که اعضای آن سال هاست هر شام جمعه گرد هم می آیند و 
در فراق امام زمان)عج( زیارت آل یس می خوانند.البد »ســجاد« هم از 
بچه های همین هیئت بود. اصال روایت داریم رفقایت را از میان کسانی 
انتخاب کن که تو را به یاد »خدا« می اندازند. ســرزمین ما پر اســت از 

شیربچه هایی که با خدا در جبهه های شام و حلب همسنگر شدند. 
در جست و جوی شهادت که باشــی، خودش به سراغ تو می آید. فرقی 
نمی کند در دارخوین و شــلمچه و سوسنگرد لباس رزم پوشیده باشی 
یا دوربین به دست گرفته باشــی و روی خاک های گرم »فکه« باشی، 
همان جایی که رزمندگان ما با چشــم خود تحویل نفوس شهدا توسط 
فرشتگان را مشاهده می کردند. دنبال شهادت که باشی، حتی می توانی 
در گیت امنیتی مجلس هم آن را بیابــی ، وقتی عده ای از خدا بی خبر، 
در روز روشــن به مرکزیت نظام حمله می کنند و تو »پاسدار« دفاع از 

وطن و آرمان های نظام و کشورت، تنت لگدمال چکمه های بی شرفی 
می شود. شهید »علی شاهسنایی« جمله ای ماندگار دارد که روی سنگ 
مزارش حک شده است: »شــهادت لباس تک سایزی است که ما باید با 
اعمال و رفتار و اخالص خود را اندازه آن کنیم.« عده ای هم در ســوریه 
این لباس را پوشیدند. لباسی که در زندگی با اعمال و رفتار خود، آن را 

سایز خودشان کرده بودند. 
»سجاد« پاسدار بود . در هیاهوی اغتشاشات و آشوب ها جان فدا و جان 
پناه وطن و مردمش شد. عمویش می گوید: » بسیجی بود و از اغتشاشات 
پیش آمده بسیار ناراحت بود و برای آرام کردن اوضاع به صورت داوطلب 

به آنجا رفته بود.«
رفت و دیگر برنگشت. با شلیک مستقیم یک آشوبگر به شهادت رسید. 
امروز پیکر پاکش روی شانه های اشک و حسرت مردم اصفهان تشییع 
خواهدشد. ســجاد حتما به آرزویش رســید. فقط نمی دانم آن از خدا 
بی خبری که لوله اســلحه را به سمت سجاد نشــانه گرفت و آرزوهای 
دو فرزند او را به حسرتی همیشــگی تبدیل کرد، در محضر خداوند چه 
پاسخی خواهد داشت؟ مثل همان هایی که ماشین آتش نشانی را روی 

پدر و فرزندی بی گناه انداختند ... 
آنها باید نگران باشند واال که به قول عموی آقا سجاد، »از این »سجاد«ها 
زیاد هستند که گوش به فرمان والیت حاضر به فدا کردن جان و مال خود 

برای حفظ انقالب اسالمی هستند.« 

به بهانه شهادت »سجاد شاهسنایی«؛

شهادتت مبارک رفیق »محسن«

سمیه پارسادوست 

در میزگرد بررسی »طرح آبرسانی بن _ بروجن« مطرح شد:

آب نداشته را فروختند!
11

پالسکوهای 2000 تومانی!
هیچ »ارزانی« ای بی حکمت نیست؛

8  ذوب آهن را به روزهای اوج بازمی گردانیم
حدادی فر:

10

توزیع محصوالت فوالدمبارکه از مرز 6/2 میلیون تن گذشت
معاون فروش و بازاریابی فوالدمبارکه:

3

خیز بلند زرد پوشان 
برای بــاالنشینی

10

مغفول ماندن معماری تاریخی 
اصفهان از دوره پهلوی اول

4

محله های اصفهان به فرصت های 
اقتصادی شهر تبدیل می شود

11

سپاهان- پارس جنوبی؛

11

 راهپیمایی مردم اصفهان 
در محکومیت  اغتشاشگران

مردم اصفهان در پاســخ به وقایع اخیر و محکومیت برخی از 
تحرکات مخرب، دست به راهپیمایی می زنند.مدیر روابط عمومی 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اظهار کرد: در پاسخ به توطئه 
دشمنان انقالب اسالمی و اقدامات بی شرمانه آشوبگران که با حمایت 

استکبار جهانی و رژیم وهابی آل سعود، منجر به سلب امنیت... 

9

به بهانه اکران فیلم سینمایی اشنوگل؛

جاسوس ها در جنگ

وقف در گردش کتاب؛ در گلزار شهدا

»پسران حاج علیرضا« را می شناسید؟ 

باجناق هایی که شهید مدافع حرم شدند 

ویژه )پایداری(
به بهانه شهادت »سجاد شاهسنایی«

1 شهادتت مبارک رفیق »محسن«
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  مردم والیتی و انقالبی در این راهپیمایی های خودجوش به دشمنان 
نشان دادند که مشکالت معیشــتی و اقتصادی هیچ تاثیری بر اراده و 
عزم راسخ ملت بزرگ ایران در دفاع از انقالب اسالمی و والیت نخواهد 
گذاشت و آنها همواره برای انقالب و پاسداری از آرمان های امام راحل 

در صحنه حضور خواهند داشت.
از صبح روز گذشته بسیاری از استان های کشــور شاهد خروش ملت 
انقالبی ایران علیه اهانت اغتشاشگران و دشــمنان ایران به مقدسات 
بودند. مردم استان های اصفهان،  اهواز، قم، کرمانشاه، همدان خراسان 
شــمالی و...راهپیمایی هــای گســترده ای را برگزار کردنــد، اما این 

راهپیمایی ها فقط در مراکز استان ها نبود و برخی از شهرستان ها نیز 
شاهد این راهپیمایی ها بودند که از جمله آنها می توان به شهرستان های 

ورامین، خمینی شهر و اسالم آباد غرب اشاره کرد. 
مردم بسیاری از استان های کشور با تجمع پرشور خود، پاسخ محکمی 
 به آشــوبگران و فرصت طلبان دادند و با سردادن شــعارهایی از جمله
 »مرگ بر فتنه گر«، »مرگ بر آمریــکا« و »مرگ بر منافق« بار دیگر با 
آرمان های ایران اسالمی تجدید میثاق کردند و به دشمنان ثابت کردند 

که تا پای جان از انقالب دفاع خواهند کرد.
کســانی که فکر آشــوب در ایــران را چــه در داخل و چــه در خارج 

از کشــور دارند؛ بایــد از قیام این مــردم درس بگیرند چــرا که مردم 
 این دیار در مقابل توطئه های گســتاخانه دشــمن هیچگاه ســاکت

 نخواهد نشست. 
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی طی 
گفت و گویی با زاینده رود  با محکوم کردن اغتشاشات اخیر رسیدگی به 

مطالبات مردم را بسیار مهم و با اهمیت دانست. 
تاثیر عوامل بیگانه در اغتشاشات اخیر 

فوالدگر اظهــار کرد: اخیــرا  تجمعاتی با محور اعتراضات در مســائل 
اقتصادی و معیشــتی برگزار شــد. این تجمعات کم کم به یک سری 
شــعارهایی تبدیل شــد که از حوزه مدنی و قانونی فراتر رفت و زمینه 
را برای افراد ســودجو فراهم کرد که اصال به مسائل اقتصادی معترض  

نبودند.
 وی با بیان اینکه برخی از افرادی که در این تجمعات شرکت می کردند، 
افرادی بودند که از طرف عوامل بیگانه و خارج از کشور هدایت می شدند، 
افزود: بعضی ها  هم بدون هدف دست به اغتشاش می زدند و تحت تاثیر 

همان عوامل بیگانه به صحنه می آمدند.
ایجاد موج تنفر و احساس انجام وظیفه در بین مردم

 نماینده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
 وارد کردن خســارات به اموال و اماکن عمومی و ســردادن شعارهایی
  که با قانون منافات داشــت، دو موج در بین مــردم به وجود آورد  یکی
  تنفر مردم نســبت به اعمــال اغتشاشــگران بود و مــوج دیگری که
  در بین مــردم والیی به وجود آمــد انجام  وظیفــه و حضور در صحنه
  به منظور محکوم کردن این اغتشاشــات و درگیری هــا بود؛ این موج
  مردم را بــه شــرکت در تظاهــرات و راهپیمایــی هایــی علیه این

 آشوب ها ترغیب می کرد تا با حضور خودجوش خود این انسجام، اتحاد 
و وحدتشان را مثل همیشه نشان دهند. 

 فوالدگــر تاکید کــرد: هدف مــردم در ایــن راهپیمایی هــا این بود
  که مســئوالن بدانند در عیــن حالی که ما از شــما مــی خواهیم به
  مســائل اقتصــادی، رفــع مشــکالت بیــکاری و بــه فرمایشــات
  مقام معظم رهبری توجه کنید؛ برای دفاع از نظام اســالمی، کشــور
  و دین خود حاضر نیســتیم کشــور در عرصه ساخت و ســاز عوامل

 بیگانه قرار بگیرد.

1950 ادعای نادرست ترامپ!
دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا از ابتدای 
تصدی این ســمت تــا یکــم ژانویه ســال نوی 
میالدی )2018( مجموع 1950 ادعای نادرســت 
یــا گمراه کننده بیــان کرده اســت. به نوشــته 
واشنگتن پست، ترامپ طی 347 روزی که از تصدی 
منصب ریاست جمهوری آمریکا می گذرد، به طور 
میانگین روزانه 5 یا 6 ادعای نادرست یا گمراه کننده 
بیان کرده است. به این ترتیب، در حالی که تنها 18 
روز دیگر تا پایان سال اول ریاست جمهوری ترامپ 
مانده است، وی در آســتانه شکستن رکورد 2000 

ادعای نادرست یا گمراه کننده است.

پایگاه اطالع رسانی »هیل«: 
کره شمالی برای یک آزمایش 
موشکی جدید آماده می شود

پایگاه اطالع رسانی »هیل« وابسته به کنگره آمریکا 
گزارش کرد که کره شــمالی احتمــاال برای یک 
آزمایش موشک بالســتیک بین قاره ای دیگر آماده 
می شود. بنا بر گزارش شــبکه »سی بی اس نیوز«، 
فعالیت  موشکی در همان مکانی در حال انجام است 
که کره شمالی در ماه نوامبر یک موشک بالستیک 

بین قاره ای را آزمایش کرد.
هفته نامه نیوزویک نیز در این خصوص گزارش کرد، 
آزمایش موشکی جدید کره شمالی احتماال اواخر 

هفته جاری یا هفته آینده انجام گیرد.

پاسخ ترامپ به دکمه هسته ای »اون«؛
دکمه من بزرگ تر هست

»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا، در پیامی 
توییتری نوشــت: »من هم یک دکمه هســته ای 
دارم ولی بسیار بزرگ تر و قوی تر از دکمه او) رهبر 
کره شــمالی( هســت و دکمه ای که من دارم، کار 

می کند.«
 این پیام توییتری ترامــپ در واکنش به اظهارات 
اخیر »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی است که 
در پیامی به مناسبت سال نوی میالدی، گفته بود: 
»دکمه) سالح( هسته ای در دفترم است.  این تهدید 
نیســت بلکه یک واقعیت است.« کیم جونگ اون با 
تاکید بر اینکه کشورش یک قدرت هسته ای شده 
است، افزود، کره شــمالی باید مقادیر زیادی بمب 

هسته ای و موشک تولید کند.

رژیم آل خلیفه سال ۲01۸ را با 
صدور احکام اعدام آغاز کرد

یک معارض بحرینــی تاکید کرد کــه آل خلیفه 
همچون سال گذشته ســال نوی میالدی را نیز با 
صدور حکم اعدام علیه شــهروندان بــی گناه آغاز 
کرده است. »شیخ علی الکربابادی« یکی از معارضان 
بحرینی احکام اعدام صادر شــده علیه تعدادی از 
شــهروندان بحرینی را سیاسی دانســت و گفت: 
عربســتان در تالش برای ایجاد بحــران در داخل 
کشورهای اسالمی منطقه است و این امر در مورد 

بحرین نیز صدق می کند .
 وی ادامــه داد: همزمــان با آغاز ســال 2017 نیز 
آل خلیفه تالش کرد با صدور و اجرای حکم اعدام 
علیه تعدادی از شــهروندان اراده مــردم را درهم 
شکسته و آنان را مجبور به عقب نشینی از خواسته ها 
و مواضعشان کند. امسال نیز رژیم حاکم برای باج 
گرفتن از مردم سال جدید را با صدور چندین حکم 

اعدام آغاز کرده است.

مردم ایران بار دیگر  در برابر اغتشاشگران به پا خاستند؛

قیام علیه آشوب

 مردم  والیتمدار ایران بار دیگر با حضور در صحنه، حماسه دیگری آفریدند و اقدامات اخیر آشــوبگران در برخی از مناطق ایران را 
محکوم کردند.

واشنگتن:
  تحوالت ایران را به دقت 

زیر نظر می گیریم
فارس: »هیثر نوئرت« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا بــار دیگر گفت که این کشــور به دقت 
تحوالت ایــران و ناآرامی های اخیــر را دنبال 

می کند.
نوئرت در اولین نشســت خبری ســال جدید 
میالدی درباره اغتشاشات روزهای گذشته در 
چند شهر ایران، گفت: »به دقت تحوالت ایران را 
تحت نظر داریم و این نگرانی مشترک ما و جهان 
اســت که مردم ایران بتوانند با آزادی عقاید و 

اعتراضات خود را بیان کنند.«
وی افزود: »دولت ایران مدعی بوده اســت که 
زندگی مردم این کشــور پس از برجام بهبود 
می یابد، اما اکنون شاهد هستیم که این اتفاق 
نیافتاده و برخی از مــردم ایران گالیه می کنند 
که حقوق آنها پرداخت نشده است.« سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا دربــاره احتمال اعمال 
تحریم تازه علیــه ایران، گفــت: »این یکی از 
ابزارهایی اســت که داریم، ما ابزارهای زیادی 
در اختیار داریم و همانطور که گفته ایم به دقت 
موارد نقض حقوق بشــر در این کشور را رصد 

می کنیم.«

ظریف: 
 امنیت و ثبات ایران
 متکی به مردم است

وزیر امور خارجه ایــران در واکنش به اظهارات 
مداخله جویانه رییس جمهور آمریکا نوشــت: 
امنیت و ثبات ایران متکی به مردم خودش است. 
در توییت محمد جواد ظریف آمده است: »امنیت 
و ثبات ایران متکی به مردم خودش است که بر 
خالف مردِم دوستان صمیمی منطقه ای ترامپ، 
حق رای دادن و مخالفت کردن دارند. این حقوق 
که با تالش فراوان به دســت آمده، حراســت 
خواهد شد و به نفوذی ها اجازه نمی دهیم که 
با خشــونت و ویرانگری این حقوق را تخریب 

کنند.«

هشدار پلیس به سناریوی 
کشته سازی در حوادث اخیر

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
با بیان اینکه از مردم فهیم و شهروندان گرامی 
به سبب همکاری خوبشان با نیروی انتظامی و 
پلیس خودشان تشکر می کنیم، تصریح کرد: 
مردم مراقب سناریوهای کشته سازی در حوادث 
اخیر که جزو راهبردهای هدایت کنندگان خارج 
از کشور است، باشند البته ردپاهایی هم در این 

خصوص رویت شده است.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه تعدادی 
در این چند روز اخیر دستگیر شده اند که بیشتر 
آنها دغدغه معیشتی نداشتند، اعالم کرد: لیدرها 
و عناصر اصلی تحویل مراجع قضائی شــدند، 
تعدادی هم که تحت تاثیــر هیجانات جوانی 
اغفال شده بودند طی مراحلی طبیعتا به کانون 

جامعه باز خواهند گشت.

 جواب رد شورای امنیت 
به درخواست آمریکا 

»خیرات عمروف« نماینده دائم قزاقســتان در 
سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای 
امنیت در ماه ژانویه را برعهده دارد، اعالم کرد که 
شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر قصد 
ندارد در خصوص اوضــاع داخلی در جمهوری 
اسالمی ایران که شــاهد اغتشاشات خیابانی 

شده، نشستی برگزار کند.
 این دیپلمات بلندپایه توضیــح داد: »ایران در 
 دستور کار شورای امنیت قرار ندارد، البته اگر 
هر یک از اعضای شــورا تقاضای بررســی این 
 موضوع را مطرح کند، این درخواســت بررسی
 می شــود و ما قطعا آمادگی داریم تا روی این 
مســئله کار کنیم ولی این وضعیت بســتگی 
به توافق اعضای شــورای امنیــت دارد که در 
حال حاضر به جز آمریکا، بقیه کشورها چنین 

ضرورتی را نمی بینند.«

صادق زیباکالم
فعال سیاسی اصالح طلب:

 دیدگاه

حجت االســالم مصباحی مقدم اظهار کرد: دولت 
باید فضا را مدیریت کند به نحوی که اوضاع دارای 
چارچوب کنترل شــده و مهارشده باشد. هم مردم 
حرف شان را بزنند و هم طرح خواسته ها تبدیل به 
اغتشاش و تخریب اموال عمومی و خصوصی نشود. 
وی افزود: بخش اعظم و بالغ بر 90 درصد امکانات 
در اختیار دولت است، اما هیچ گاه دولت به تنهایی 
نمی تواند مسائل اساسی کشــور را حل کند، بلکه 
باید از دیگر نهادها کمک بگیرد. به شرط اینکه هم 

کمک بگیرد و هم میدان بدهد.
مصباحی مقدم در پایان ابراز کرد: ســپاه و بسیج 
آمادگی همکاری با دولت در راستای پیاده کردن 
اهداف نظام و اقتصاد مقاومتــی را دارند و در این 

زمینه کمک خوبی خواهند کرد. 
ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزود: مهم این 
اســت که دولت بنا را به این بگذارد کــه ارتباط با 
نهادهای دیگر را داشته باشد و نهادهای دیگر را در 

تصمیم گیری ها مشارکت بدهد.

دولت باید از نهادهای دیگر 
کمک بگیرد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

کافه سیاست

عکس  روز 

ورود بابانوئل ها به رقه سوریه
تاریخ ایران هنوز جنایات رژیم آمریکا را 
فراموش نکرده است

پیشنهاد سردبیر:

صادق زیباکالم اظهار کرد: بدون تردید حفظ و 
تقویت همبستگی ملی اگر چه همیشه فاکتور 
مهمی است، اما این روزها که برخی شهرهای 
کشور در نا آرامی به سر می برد، ضروری تر به 
نظر می رسد. اختالف نظر و سلیقه همیشه بوده 
و خواهد بود و وحدت و همبستگی ملی نیز به 
مفهوم نادیده گرفتن این اختالف نظرها نیست 
ولی این انتظار وجود دارد کــه در بزنگاه ها و 
شرایط خاص، مســئوالن در مباحث کالن تر 
به اشتراک نظر برسند.با این حال این هم مهم 
است که این همبستگی یا وحدت ملی چگونه 
به وجود می آید یا تقویت می شود. طبیعی است 
که این مهم زمانی حاصل می شــود که آحاد 
نیروهای سیاسی درباره معضل و پدیده ای که 
با آن مواجه شده اند نوعی اتفاق نظر پیدا کنند.

اشتراک نظری در مورد
 اتفاقات اخیر وجود ندارد

حمیدرضا فوالدگر
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

واکنش

نادر قاضی پور، نماینده مــردم ارومیه در مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به ناآرامی های اخیر در 
برخی شهرهای کشورمان گفت: مردم با مشکالتی 
در حوزه اقتصادی مواجه هستند و حرف هایی دارند 
اما مســئوالن حرف گوش کن نیستند و مشکالتی 
همچون پدیده شاندیز، کاسپین و هزاران موسسه 
مالی و شرکت های تعاونی را حل نکردند و متاسفانه 

منافقان از این فضا سوءاستفاده کردند.
وی افزود: مردم با مشــکالتی در حــوزه اقتصادی  
مواجه هستند و مســئوالن نیز وظیفه دارند که به 
مشکالت آنها رســیدگی و آنها را حل کنند و البته 
مردم هم نباید اجازه دهند که ســلطنت طلبان و 
منافقــان در میان آنها رخنه کننــد و از اعتراض و 
صحبت مردم به نفع منافع پلیــد خود بهره ببرند. 
قاضی پــور در پایان ابراز کــرد: نمایندگان حامی 
حقوق مردم هســتند و اجــازه نخواهنــد داد که 
 حقوق آنها تضییع شود و تمام قد از حق ملت دفاع 

می کنند.

مسئوالن حرف گوش کن 
نیستند

نماینده مردم ارومیه در مجلس: 

پارلمان

حمیدرضا فوالدگر در خصوص ارزیابی خود 
از نقش صدا و ســیما در غیاب شــبکه های 
اجتماعی که در شرایط فعلی مسدود هستند، 
اظهار داشت: صدا و سیما بایستی بتواند نقش 
خوبی ایفاد کند؛ بالخره رسانه ملی است. وی 
افزود: بایســتی به گونه ای رفتار کند که هم 
مردم احساس کنند مسائل به درستی بیان می 
شود و هم اینکه یک نهاد حاکمیتی است و باید 
به نحوی گام بر دارد که در جهت حفظ منافع 
و امنیت ملی باشد. این که می گویند صدا و 
سیما نمی تواند نقش شبکه های اجتماعی 
را بازی کند، قبول نــدارم. فوالدگر در پایان 
گفت: در صدا و سیما نمی توان همه مسائل را 
عریان و شفاف بیان کرد ولی اینکه همه چیز را 

سانسور کنند هم نمی شود. 

 نباید در صدا و سیما 
همه چیز را سانسور کنند

پیشخوان

بین الملل

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، اظهارات نماینده آمریکا در این 
سازمان را حمایت از خشونت طلبی و آتش افروزی در ایران و سرپوشی 

برای شکست سیاست های آمریکا و متحدان منطقه ای آن دانست.
در بخشی از بیانیه نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل 
آمده است: جمهوری اسالمی ایران سخنان مداخله جویانه نماینده 
آمریکا و سایر مقامات آمریکایی در حمایت از خشونت و اغتشاش را به 
شدت محکوم می کند.این سخنان برای سرپوش گذاشتن بر سیاست 

های شکست خورده آمریکا و متحدانش در منطقه بیان شده تا از این 
طریق از مردم شجاع و شریف ایران انتقام بگیرد.مداخالت آمریکا در 
ایران از کودتای 28 مرداد تا کنون کارنامه ای خونین و ننگین بوده 
اســت.  تهدیدات و یاوه گویی های نماینده آمریکا در سازمان ملل 

حمایت از خشونت طلبی و آتش افروزی در ایران محسوب می شود.
این بیانیه می افزاید: امنیت و ثبات ایران در چهاردهه گذشته متکی 
به مردم خود بوده اســت و مردم ایران برخالف جوسازی های اخیر 

از این حقوق و دســتاوردها حفاظت می کنند و اجازه نخواهند داد 
 خشــونت و ویرانگری، این حقوق ذاتی و دســتاوردهای تاریخی را

 تخریب کنند.
نمایندگی ایران در سازمان ملل اشک تمساح رژیم ترامپ را تهوع آور 
دانسته و تاکید کرده است: حافظه تاریخی ملت ایران هنوز خاطره 
جنایات و ذلت تحمیلی توسط رژیم دیکتاتوری تحت حمایت آمریکا 

را فراموش نکرده است.

بیانیه انتقادی ایران علیه آمریکا:
تاریخ ایران هنوز جنایات رژیم آمریکا را فراموش نکرده است 

 ردپــای جریان های 
ضدانقالب در اغتشاشات 

اخیر 

 تحریم های جدید با رمز 
اغتشاش

اعتراض آری؛ اغتشاش 
ممنوع

 آیــت ا...خامنه ای با 
اشاره به قضایای اخیر در 

کشور: حرف ها دارم

 احتیــاط اروپــا در 
واکنش به تحوالت ایران

 آشوب بدون حامی

افشــای حقوق دریافتی دو عضو موظف هیئت مدیره یک 
شرکت پتروشــیمی در برنامه تلویزیونی پایش این هفته 
واکنش های را در پی داشته اســت. گفته هایی که تایید 
مرتضی لطفی، مدیر عامل شستا را در پی داشت. در همین 
رابطه رییس فراکســیون نمایندگان والیــی مجلس در 

واکنش به  این موضوع  گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به بحث دریافتی این افراد ورود کنند، این 
دستگاه ها باید پاسخگو باشند. حاجی بابایی اظهار داشت : در بحث حقوق نجومی و عدم حضور در کارخانه این 
افراد دستگاه های نظارتی شستا و خود وزیر کوتاهی کرده است ، وزیر باید ماهانه گزارش دریافتی و حقوق تمام 
مدیران زیر مجموعه های خود را کنترل کند . وی گفت: در یکی دو ماه گذشته بحث های زیادی شد که یارانه 45 
هزار تومانی را قطع کنیم یا نکنیم، اما یک دقیقه بحث نشد که چگونه حقوق نجومی و پاداش میلیاردی نداشته 
باشیم ، توقع مردم از نمایندگان این است که در بودجه 97 حقوق های نجومی و پاداش ها را تعیین تکلیف کنند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به جلسه هفته جاری این کمیسیون برای بررسی 
حوادث اخیر، گفت که احتماال در روز جمعه فیلتر تلگرام و 
اینستاگرام برداشته می شود. علیرضا رحیمی طی مطلبی 
در کانال تلگرامی اش به ارائه توضیحاتی در مورد جلسه هفته 

جاری کمیسیون امنیت ملی درباره حوادث اخیر پرداخت و یادآور شد: در جلسه دوشنبه هفته جاری کمیسیون 
امنیت ملی همه مسئولین ارشد از دستگاه های مختلف حضور یافتند و دو ساعت مبسوط حوادث اخیر مورد بحث 
و ارزیابی قرار گرفت. به گفته وی ارزیابی بخش سایبری حوادث، تحریکات خارجی و داخلی، رویکرد و مواضع 
آمریکایی ها و تحرکات عربستان سعودی، نحوه برخورد و عملکرد رسانه ملی از آغاز حوادث، هماهنگی های الزم 
بین دستگاه های مختلف، سناریوهای مختلف طراحی شده حوادث اخیر و ارزیابی تحوالت بعدی از اهم موارد 

بحث شده در این جلسه بود.

رییس فراکسیون نمایندگان والیی:

حقوق های نجومی 
تعیین تکلیف شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

فیلتر تلگرام روز جمعه 
برداشته می شود

حمید   وکیلی

بعضی ها  هم بدون 
هدف دست به 

اغتشاش می زدند 
و تحت تاثیر همان 

عوامل بیگانه به 
صحنه می آمدند
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درختعجیبیکه۶نوعمیوهمیدهد!

پیشنهاد سردبیر:

در حاشیه

مالیات

 جايگاه و اهميت ماليات 
در نظام اقتصادي

يکي از جنبه هاي اساسي توسعه اقتصادي به 
عنوان يکي از مؤلفه هاي اصلي توســعه در هر 
کشور، نظام اقتصادي آن کشور است. دولتي که 
بتواند از يک اقتصاد مولد، درون زا و رو به رشد، 
به درســتي و عادالنه ماليات دريافت کند، در 
حقيقت موتور محرک توسعه پايدار اقتصادي را 
به حرکت درآورده است. نظام مالياتي به عنوان 
يکي از ابزارهاي مهم مديريت اقتصادي کشور، 
اصلي ترين کارکردها را در ايجاد توازن و تعادل 
در بخش هاي مختلف اقتصادي برعهده دارد. 
طبق تئوري هاي اقتصاد بخش عمومي، نظام 
مالياتي مطلوب در کنار حکمراني مطلوب، از 
ارکان محوري نظام هاي اقتصادي پيشــرفته 
محسوب مي شود. نظام مالياتي مطلوب، نظامي 
است که هم به رضايت مندي عمومي اهميت 
مي دهد و هم آنکه با تامين هزينه هاي بخش 
عمومي، به بازتوزيــع درآمد و ثروت در جامعه 
کمک مي کند. اين نظــام همچنين منجر به 
شــکل گيري پديده پاســخگويي در دولت و 
تقويت روحيه مردم ســاالري نيز مي شــود.
ماليات همچنين به عنوان يکــي از ابزارهاي 
هدايت غيرمســتقيم دولت از طريق تاثير بر 
فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصــادي، مي تواند 
در سياست گذاري هاي توسعه صنعتي نقش 
کليدي ايفا کند؛ به همين دليل، صاحب نظران 
توســعه معتقدند دولت با تدوين نظام مالياتي 
مطلوب مي توانــد بر چگونگي دســتيابي به 
اهداف توسعه اي تاثير بگذارد. از اين رو ارتقاي 
روزافزون نظام مالياتي و همگام ســاختن آن 
با دانــش روز، نقش انکارناپذيري در توســعه 

اقتصادي کشور دارد. 
جهت دریافت مجموعه مدون گزارش های 
تحلیلی با محوریــت مباحث مالیاتی، به 
اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان 

اصفهان مراجعه کنید.

بازار

پوار بیني

قيم مردم نيستيم
وزير راه و شهرســازی با بيان اينکــه دولت در 
بازسازی بافت های فرســوده دخالت نمی کند، 
گفت: ما قيم مردم نيستيم؛ مردم خودشان می 
دانند که مــی خواهند چکار کننــد. اميدواريم 
بتوانيم اين تغييــر نگرش را پيگيــری کنيم و 
اگر ما موفق به اين تغيير نگرش نشــويم، مردم 
 ايران، خود يک روز اين تغييــر رويکرد را ايجاد

 خواهند کرد.
 

حقوق 17 ميليونی 2 مدير 
تهران نشين بابت دورکاری !

رييس فراکســيون نمايندگان واليی مجلس در 
واکنش به افشای حقوق نجومی دو عضو هيئت 
مديره يک شــرکت پتروشــيمی گفت: سازمان 
بازرسی و ديوان محاسبات بايد به بحث دريافتی 

اين افراد ورود يابند.
به گزارش مشرق، افشــای رقم حقوق دو عضو 
موظف هيئت مديره يک شرکت پتروشيمی در 
برنامه تلويزيونی پايش اين هفته، واکنش هايی 
را در پی داشــته اســت. مجری ايــن برنامه در 
مورد حقــوق نجومی دو مدير يک پتروشــيمی 
گفت: دو عضو موظف هيئت مديره پتروشــيمی 
فن آوران، هــر کدام ماهانه بيــش از 17ميليون 
تومان حقوق می گيرند و در تهران نشسته اند  و 
 به محل کارخانه نمی روند؛ چرا وضعيت اين گونه

 است؟
 

بدهکارترين کشورهای جهان 
کدام اند؟

در بين کشورهای عمده، تنها ژاپن، يونان، ايتاليا 
و پرتغال نســبت بدهی به توليد ناخالص داخلی 
باالتری از آمريکا دارنــد. با اليحه اصالح مالياتی 
جديد، بدهی دولت آمريــکا طی يک دهه آينده 
بين يک تا دو تريليون دالر افزايش خواهد يافت. 
نسبت بدهی دولت ژاپن به توليد ناخالص داخلی 
اين کشور به ۲۴۰.۳درصد رسيده تا اين کشور با 
فاصله زياد به نسبت ساير کشورها، بدهکارترين 
کشــور دنيا باشــد. ژاپن در دهه های اخير برای 
مقابله با بدهی های خود بــا چالش هايی مواجه 
بوده است که بخشی از آن به دليل کسادی اوضاع 

اقتصادی آن بود.
 شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد: از اين پس 
قطعی گاز در استان يک روز زودتر، در سه نوبت 

به صورت پيام تلفنی به مشترکان اعالم می شود.
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان روز 
سه شــنبه هدف از اجرای اين طرح مشــترک با 
همکاری شرکت مخابرات را افزايش رضايتمندی 
مشترکان گاز طبيعی برشــمرد و افزود: قطع گاز 
با هدف توسعه و تعمير شبکه های گازرسانی در 
شهرها، روستاها و مناطق صنعتی در روزهای پيش 
رو رخ خواهد داد؛ بنابراين اجرای اين طرح در کنار 

اطالع رسانی به وسيله راديو ضروری بود.
بر اســاس اين طرح يکســاله، در صورتی که در 
منطقه ای از شــهر قطعی گاز ايجاد شود حداقل 
يک روز قبــل، اطالعيه آن از طريــق تلفن ثابت 
مشــترکين واقــع در آن منطقــه، در قالب پيام 
صوتی و حداکثر در ســه نوبت اعالن می شود تا 
مشــترکان بتوانند پيش بينی الزم در اين پيوند 

را انجام دهند.
همچنين شــرکت مخابرات متعهد شده است تا 

پيام های صوتی را از ســاعات 9 الی 1۳ و 16 الی 
۲1 از شنبه تا چهارشنبه ارسال کند و در صورت 
موفق نبودن در ارســال پيام، ارسال های ناموفق 
در سه نوبت بر اساس برنامه زمان بندی ذکر شده 

ارسال شود.
بيش از ۲۴ هزار و 9۰۰ کيلومتر شبکه گاز و يک 
ميليون و ۲ هزار و ۲۰۰ انشــعاب گاز در ســطح 
اســتان اصفهان وجود دارد. ســاالنه ۸ درصد از 
گاز مصرفی کشــور معــادل حــدود۲۰ ميليارد 

مترمکعب، در استان اصفهان مصرف می شود.

 شرکت گاز استان اصفهان خبرداد:

قطع گاز يک روز زودتر به مشترکان اصفهانی اعالم می شود
مديرعامل شرکت منابع آب ايران با اشاره به ذخيره 
1۴۲ ميليون مترمکعبی ســد زاينــده رود، گفت: 
به دليــل محدوديت منابع، ميــزان خروجی آب از 
 ســدها برای کشــاورزی به طور قطع جيره بندی 

خواهد شد.
محمد حاج رسولی ها با اشاره به اينکه برودت هوا در 
روزهای گذشته به نحوی نبوده که بارش به صورت 
برف ذخيره شود، افزود: تا پايان زمستان بايد ميزان 
بارش ها به 71 درصد برســد که ايــن روند درحال 

حاضر ۳۰ درصد است.
وی با بيان اينکه اگر ميزان بارش پيش بينی شــده 
محقق شود، به طور قطع در تامين آب کشت بهاره 
تاثيرگذار خواهد بود، اظهار کرد: رهاسازی آب سدها 
برای کشاورزی در دو مرحله کشــت پاييزه و بهاره 
صورت می گيرد که تامين آب کشت بهاره به بارش 

زمستان بستگی دارد.
وی افزود: اثرات اين کاهش بــارش در حوضه های 
آبريز اصلی کشور متفاوت است؛ در برخی از حوضه ها 
در منابع ســطحی و در برخی ديگــر، در منابع آب 

زير زمينی نمايان می شود.
وی دربــاره ورودی آب به ســدهای حوضه آبريز 
گاوخونی و زاينــده رود نيز گفــت: ورودی آب به 
زاينده رود تنهــا 7۰ ميليون مترمکعــب بوده که 
اين رقم نســبت به 1۰ ســال قبل بی سابقه است و 
مخزن ســد زاينده رود درحال حاضر 1۴۲ ميليون 
مترمکعب آب دارد که نســبت به 1۰ ســال اخير، 
فقــط در يک ســال ديگر تکــرار شــده؛ بنابراين 
 ورودی آب به ســد زاينــده رود ۴۳ درصد کاهش 

داشته است.

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران: ورودی آب به زاینده رود تنها ۷۰ میلیون مترمکعب بوده

معاون فروش و بازاريابی فوالدمبارکه گفت: در سال 9۵ برای اولين بار توزيع محصوالت فوالدمبارکه از مرز 
6/۲ميليون تن گذشت و مطابق برنامه در نظر گرفته شده، مصمم هستيم تا پايان سال جاری اين ميزان را به 
7 ميليون تن برسانيم. محمود اکبری با اشاره به روند توسعه ظرفيت فوالد خام در شرکت فوالدمبارکه تصريح 
کرد: در سال 1۳7۲ ميزان توليد در شــرکت فوالدمبارکه ۲/۴ميليون تن بوده است که با اجرای طرح های 
توسعه اين ميزان در 1۳9۵ به 7/۲ميليون تن افزايش يافته اســت. در گروه فوالدمبارکه نيز در سال 1۳۸۵ 

ميزان توليد ۴/9ميليون تن بوده و در سال 1۳96 به 1۰/۳ ميليون تن افزايش يافته است. 

توزيع محصوالت 
فوالدمبارکه، از مرز

 6/2ميليون تن گذشت

معاون فروش و بازاریابی 
فوالدمبارکه:

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،459،000
تومان

735،000نیم سکه
تومان

432،700ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

139،111
تومان

      قیمت سکه و طال

پوار بينی هانوکس 
ME 8202X مدل

 110,000
تومان

پوار بينی چيکو بيبي 
Physio Clean مدل

 
 32,500

تومان

پوار بينی فيروز

 5,900
تومان

درخت عجيبی که 6 نوع ميوه 
می دهد!

عکس روز

خبرانرژی

 يکی از استادان دانشــگاه اصفهان گفت: برای مديريت 
شــرايط به وجود آمده نمی توان از مشوق های اقتصادی 
کوتاه مدت که ممکن اســت دهان را نيز شــيرين کند 
استفاده کرد؛ زيرا يک تلخی بلند مدت را به دنبال خواهد 
داشت.  مهدی طغيانی، پيرامون اعتراضات جمعی اخير 
از جنبه اقتصادی اظهار کرد: از سال 1۳9۰ به بعد کشور 

دچار رکود شديد و بيکاری شد و حتی کسب و کارهايی که روی پا باقی ماندند با کسادی زيادی مواجه شدند. 
طغيانی اضافه کرد: توقعات اقتصادی جوانی که فرصت شغلی برای او فراهم شده و مشغول به کار است، با ميزان 
درآمد و ارزش آفرينی او سنجيده نمی شــود. اين فرد احتماال از زندگی خود راضی نيست و سبک زندگی به 
اصطالح دور از رضايتی دارد.  اين استاد دانشگاه در خصوص مديريت شرايط ايجاد شده در کشور گفت: معموال 

بهبود و اصالح ساختار اقتصادی زمان بر است و با مشوق های اقتصادی حل نمی شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

مشوق های اقتصادی 
کوتاه مدت جوابگو 
نيست

رييس صنف کشاورزان اصفهان گفت: کشاورزان شرق اصفهان 
نگران آينده کشاورزی منطقه هستند و تجمع آنها هيچ ربطی به 

ناامنی های اخير در کشور ندارد.
حسن محسنی در گفت وگو با اصفهان شــرق، با اشاره به اينکه 
کشاورزان شــرق اصفهان نگران آينده کشاورزی هستند، اظهار 
کرد: کشــاورزان اين خطــه، همچنان پيگير اجــرای مصوبات 

9ماده ای زاينده رود هســتند و اگر بندهايی از اين مصوبات اجرا 
شود، قطعا به نفع همه کشاورزان شهرستان اصفهان است.

رييس صنف کشاورزان شهرستان اصفهان، با اشاره به تجمع اخير 
کشاورزان در شهر زيار افزود: تجمع کشــاورزان يکی از مناطق 
شــرق اصفهان هيچ ربطی به تجمعات اخير آشوبگران در کشور 
ندارد و قشر کشاورز اعتراض خود را به صورت قانونی با نمايندگان 

خود مطرح می کنند.
وی با تاکيد بر اينکه کشاورزان شرق اصفهان دلسوز نظام و حامی 
انقالب هستند، گفت: کشــاورزان به هيچ وجه از آسيب زدن به 
کشور و ايجاد ناامنی برای مردم، حمايت نخواهند کرد و ايثارگری 
قشر کشاورز در زمان دفاع مقدس تا حضور در بسيج مردمی در 

کارنامه کشاورزان شرق اصفهان ثبت شده است.

رییس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان:
تجمع کشاورزان زيار هيچ ارتباطی با تجمعات اخير ندارد

مصطفی رناســی نايب رييــس اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهان، اظهار داشــت: متاســفانه اصفهــان از جمله 
شــهرهايی اســت که بيکاری بســيار در آن به چشم 
می خورد، در حال حاضر درصد بااليی از جوانان ما بيکار 
هستند و در شرايط اقتصادی فعلی کشور در خانواده ای 
چهار تا پنج نفره، فقط يک نفر نان آور خانواده شــده و 

به تبع فشارهای اقتصادی هم افزايش می يابد. رناسی، عمده ترين مشکل و ريشه اصلی مشکالت مردم و 
جوانان اصفهان را درصد باالی بيکاری در استان مطرح کرد و گفت: جوانان و شهروندان اصفهانی برای 
ادامه زندگی و شرمنده نبودن در مقابل خانواده نيازمند کار هستند.  وی افزود: در اين شرايط مسئوالن 
بايد به فکر رفع مسائل اقتصادی، بيکاری و اشتغال مردم باشند، اما تمام اين دغدغه ها در چارچوب امنيت 

جامعه قابل حل خواهد بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

امنيت که باشد، مشکل 
 بيکاری هم حل 
می شود

بی سابقه است

تلگرام فروشی نيست!
درباره درآمد تلگرام حرف های بسياری به گوش 
می رســد از قبيل اينکه برخــی دولت ها به اين 
کمپانی پــول می دهنــد و آن را حمايت مالی 
می کنند. اما چيزی که به صورت رســمی گفته 
می شود و مديرعامل اين شــبکه اجتماعی ادعا 
می کند، اين است که تلگرام هيچ منبع درآمدی 
ندارد و نخواهد داشــت، هرگز تبليغات نگرفته و 
نخواهد گرفت، سرمايه گذار هم ندارد و نخواهد 
داشت و هرگز به هيچ قيمتی فروخته نخواهد شد!

 اين عين سخنان پاول دورف مديرعامل تلگرام 
اســت. او همچنين گفته اســت از شرکت های 
مختلف پيشنهادهای فراوانی داشته است. پاول 
دورف می گويد چند شــرکت و شــخص که نام 
آنها را فاش نمی کند از ســيليکون ولی و... به او 
پيشنهادهايی بين ۳ تا ۵ ميليارد دالر برای خريد 

تلگرام داده اند؛ اما او 
همه آنهــا را رد 

کرده است و از 
اين پس هم 
دارد  تصميم 
همين کار را 

انجام دهد. 

ذره بین

گشت و گذاری در بازار ارزاق نشان می دهد گرانی در اين بازار همچنان 
جوالن می دهد و آمار و ارقام ها درباره »وضعيت خوب اقتصادی ايران« 
برای مردم قابل لمس و باورپذير نيست. مال باختگان موسسات اعتباری 
که برخی از آنها با فروش زندگی شان، پول خود را به اين موسسات دادند، 
بارها مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار حل مشکالتشان شدند؛ اما 

هيچ نماينده ای حاضر نشــد با آنها به صورت رودررو گفت و گو کند تا 
الاقل اگر پولشان زنده نمی شود، آبی بر آتش مشکالتشان باشد و بدانند 

مسئوالن صدايشان را می شنوند. 
شايد افزايش 7۰ درصدی تخم مرغ هم بی تاثير نبود. تخم مرغ کااليی 
پرمصرف در زندگی ايرانيان و در سفره آنهاست. همان سفره ای که قرار 

بود ميزبان »نفت« باشــد و می گفتند نفت را بر ســر سفره های مردم 
می آوريم ، حاال »گوشت« و »مرغ« و »ماهی« که هيچ، حتی تخم مرغ 

هم از آن پريده است!
پس از تجمعاتی که در روزهای اخير در کشــور به بهانه مشکالت مالی 
آغاز شد و در ادامه کم کم رنگ و بوی سياسی گرفت، مسئوالن يکی از 
راهکارهای بازگرداندن آرامش را در تکذيب گرانی قيمت بنزين و کاهش 
قيمت تخم مرغ ديدند. در گزارش ميدانی که يکی از سايت های خبری 
روز گذشته منتشــر کرد، از مردم پايتخت درباره افزايش قيمت بنزين 
سوال شــده بود و درنهايت اين نتيجه حاصل شد که تهرانی حتی توان 

تحمل افزايش 1۰۰ تومانی نرخ بنزين را هم ندارند.
روز گذشته، همچنين »شاعری«، يکی از نمايندگان مجلس که رييس 
کميسيون اقتصادی هم هســت، گفت که رشد نامتعارف قيمت برخی 
اقالم به ويژه کاالهای اساسی در بازار، موجب نگرانی مجلس شده است. 
شاعری خبر داد که کميسيون کشاورزی بحث بررسی گرانی ارزاق را به 
زودی در دستور کار قرار داده و در تالش است بخشی از مشکالت را حل 
و فصل کند تا شايد اين مسئله، موجب کنترل تورم و کمک به اقشار کم 

درآمد جامعه شود.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه ما با هر نوع گرانی و افزايش قيمت 
در شرايط فعلی مخالف هستيم، افزود: مردم در شرايط سخت اقتصادی 
قرار دارند و به علت رکود و عدم کنترل بازار توسط دولت، قدرت خريد 

آنها کاهش يافته است.
نمايندگان مجلس دست به کار شــده و نامه ای هم  به رييس جمهور و 
وزير جهاد کشاورزی نوشته اند و در اين نامه اعتراض خود درخصوص 

گرانی های فزاينده کاالهای اساسی را اعالم کرده اند. 
و البته رييس جمهور چندروز پيش گفت: امســال رشــد اقتصادي ما 
در 6 ماهه اول، 6 درصد بوده اســت. تمام کشورها به طور متوسط رشد 
اقتصادي شان ۲ الي ۳ درصد است. رشــد اقتصادي ما از متوسط دنيا 
بهتر است و ما از دنيا پيشی گرفته ايم. ما 7۰۰ هزار شغل درست کرديم. 
نتيجه در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، گواه يک کار 

عظيم است؛ 7۰۰ هزار شغل درست کردن، مگر کار کمي است؟!
رييس جمهور قبلی هم می گفت ايران بهشت است!

صدای مردم شنیده شد؛

مجلسواردمیشود

مجلس وارد می شود! پس از تجمعات و ناآرامی های اخیر، سرانجام مسئوالن دریافتند که مردم مطالباتی دارند که باید به آنها توجه شود. 
مشکالت اقتصادی و معیشتی، گرانی و رکود و تورم و بیکاری، کمر مردم را شکسته است و از سوی دیگر، مشاهده فساد و اختالس ها، 

اعتمادشان را سلب و آنها را بدبین کرده است. 

سمیه پارسادوست 
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»بالندگی فرهنگ« در گرو »عدالت 
فرهنگی« است؛

سرنوشت نامعلوم خانه تاریخی 
»امیرقلی امینی«

اگر ســاختمانی که از طریــق بیت المال یا وقف 
تامین شده، عادالنه در اختیار افراد و مجموعه ها 
قرار گیرد، آنگاه می توان از احیای میراث فرهنگی 
سخن گفت.گرچه شــاید معاون شهردار خود را 
نســبت به عملکرد معاون قبل از خود پاسخگو 
نداند، اما امید می رود در آینده نسبت به عملکرد 
خود و اســتفاده ای که از این میــراث فرهنگی 

می کند، پاسخگو باشد.
ای کاش معــاون محترم با احیــای حقیقِی این 
میراث فرهنگی، مردم را محــرم خود بداند و به 

چنین سواالتی به طور شفاف پاسخ دهد.
و ای کاش این کار برای ســایر اماکِن در اختیار 
شهرداری نیز اتفاق بیفتد و طعم شیرین عدالت، 
آن هم در حوزه لذیــذ فرهنگ به کام اصفهانیان 

بنشیند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبرداد:
تشکیل کمپین بسته بندی صنایع 

دستی در اصفهان
مدیر کل میــراث فرهنگــی اصفهــان عنوان 
کرد: هنرهای ســنتی و صنایع دستی در اقناع 
گردشــگرانی که به ایران و به ویژه اصفهان سفر 
می کنند، نقــش مهمی ایفا می کنــد. فریدون 
الهیاری گفت: یکی از اشــکاالت اساســی ما در 
حوزه عرضه صنایع دستی، نداشتن بسته بندی 
مناسب برای عرضه صنایع دستی به گردشگران 
خارجی اســت. وی اظهار داشت: بســیاری از 
گردشگران خارجی که به اصفهان سفر می کنند 
عمدتا به صورت گردشگر چمدانی هستند؛ از 
این رو طراحی بسته بندی متناسب با ارزش 
این تولیدات هنری و همچنین به گونه ای که 
توسط گردشگران به راحتی قابل حمل باشد و 
در عین حال، خود این بسته بندی ها گویای هنر 

اصفهان باشد، الزامی است.

»شکستن 20 استخوان 
همزمان« تایید نشد

مهدی موسوی،طراح صحنه ســینمای ایران 
درباره فعالیت هنری خود در سینما و حضورش 
در جشنواره فیلم فجر گفت: از فیلم هایی که در 
بخش مسابقه حضور دارند، حداقل 5 فیلم نامه 

را خوانده ام.
 بــه عقیده مــن با توجــه به خوانــدن برخی 
از فیلم نامه هــای آثــار حاضر در جشــنواره، 
غایــب بــزرگ جشــنواره امســال فیلــم 
»شکســتن 20 اســتخوان همزمان« اســت؛ 
 چراکه بــه لحــاظ قصه، محتــوا و اجــرا بی

 نظیر بود. 
وی ادامه داد: متاســفم که  بــازی درجه یک و 
بی نظیر محســن تنابنده در نقش یک افغانی 

دیده نمی شود.

تصویربــرداری »ســریک« با 
جشن تولد آزمون پایان یافت

  تصویربرداری مستند ســریک به کارگردانی 
بهاره افشــاری بــه پایــان رســید. در پایان 
تصویربرداری این مستند، عوامل فیلم با برپایی 
جشن تولد 23 ســالگی ســردار آزمون، او را 

غافلگیر کردند.

در این برنامه کــه در کافه جواد رضویان برگزار 
شد، عالوه بر این بازیگر، حامد همایون و محسن 
رجب پور تهیــه کننده موســیقی نیز حضور 
داشتند.تدوین »ســریک« توسط امیر حسین 
سیاح ادامه دارد. این مستند که تصاویر پایانی 
اش در پاریس و گنبد مقابــل دوربین رفت به 
اسب سردار آزمون می پردازد که به موازات آن، 
بخش هایی از زندگی این فوتبالیست ملی پوش 

هم به تصویر کشیده شده است.

»سلمان فارسی« در مرحله 
صفر پیش تولید به سر می برد

مجموعه ویــژه و فاخر »ســلمان فارســی« 
بــه کارگردانــی »ســیدداوود میرباقری« و 
تهیه کنندگی »حسین طاهری« در حال حاضر 

در مرحله صفر پیش تولید به سر می برد.
در حال حاضر میرباقری به همراه گروه تحقیقاتی 
خود سفرهایی به ارمنستان و آذربایجان ایران 
داشــته و از کلیســاهای قدیمی این مناطق 
بازدید کرده است. همچنین بازبینی و مطالعه 
بخش های مهمی از مناطق ایران نیز در دستور 
کار این گروه قــرار دارد و مناطقی از جنوب و 
جنوب شــرق ایران نیز مورد بازبینی و مطالعه 

قرار خواهد گرفت. 
اصفهــان نیز یکی دیگــر از نقاطی اســت که 
گروه ســازنده این مجموعه، به منظور ساخت 
بخش های مربــوط به دوره ساســانی زندگی 
سلمان در ایران در منطقه جی و تیسفون، برای 
مطالعه و تحقیق به آن مراجعه خواهند کرد.طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار است دکورهای 
این سریال به صورت ماندگار تولید و ساخته شود 
که بخش هایی از دکور فیلم »محمد)ص(« نیز 

در آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 در حقیقت بخش هایی از شهر مکه این فیلم به 
عنوان شهر مدینه بازسازی می شود که ساخت 
مسجدالنبی نیز یکی از این موارد است. سریال 
سلمان فارســی در دو بخش کودکی سلمان تا 
رحلت پیامبر)ص( و بازگشت سلمان به مدائن 
طراحی شده است و در 
40 قســمت روی 
آنتن خواهد رفت.

سیدجمال الدین صمصام شریعت تصریح کرد: بناهای امروزی، بخصوص 
در تقاطع های غیرهم سطح و پل های روی رودخانه زاینده رود گرایش 
سازه ای دارد. وی عملکرد امروز این بناها را تک عملکردی و صرفا برای 
عبور و مرور عنوان و تاکید کرد: حتی عبور و مرور عابر پیاده در این مکان ها 

جایگاهی ندارد. 
آغاز بازگشت به خویشتن تاریخی و فرهنگی اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: تالش ما از 

شش سال گذشته تاکنون برگشــت به معماری سبک اصفهان و بومی و 
در واقع بازگشت به خویشتن این شهر تاریخی و فرهنگی است. صمصام 
شریعت مدت زمان غفلت از این امر مهم را از دوران پهلوی اول دانست و 

اذعان داشت: از این دوره هویت معماری خود را از دست دادیم.
وی با اشاره به اینکه در پروژه پل فلزی، بجز تعریض این پل، عبور عابر پیاده 
را هم لحاظ کردیم و همچنین چشــم انداز جاری بودن آب و نورپردازی 
در در زاینده رود را درنظر گرفتیم.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 

اصفهان از موضوعات دیگری که در تعریض پل فلــزی مورد توجه قرار 
گرفته، به تفکیک ســواره و پیاده و ایجاد فضاهای مکث برای نشستن و 

استفاده شهروندان از چشم انداز زیبای پارک و رودخانه اشاره کرد.
به گفته صمصام شریعت، هدف ما در طراحی خیابان ها، توجه صرف به 
محوریت قرار دادن خودرو نیست؛ بلکه لحاظ کردن مسیرهای ویژه برای 
عبور و مرور دوچرخه، معلولین، نابینایان و تبدیل خطوط عابر پیاده به 
فضای امنی برای تردد آنهاست تا اینکه بعد از گذشتن از خیابان به جوی 
آب نرسند. وی ادامه داد: به طور کلی در طراحی معابر، به کلیه مواردی 
که یک خیابان به عنوان محل عبور ومرور همه اقشار جامعه نیاز دارد و 

همچنین بر لزوم وجود سبزینگی و سایه بان برای آنها تاکید شده است.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری با اشــاره به اینکه در طراحی 
ساختمان های اداری از الگوی های معماری استفاده نمی کنیم، گفت: 
مصالح به کار رفته نیز از نظر جنس و رنگ مصالح متناســب با معماری 

اسالمی- ایرانی است.
زمان بر بودن روند برگشت به معماری گذشته

صمصام شریعت همچنین گفت: در این طراحی مسیرهای ویژه معلولین و 
ایمنی ساختمان، پله برقی و آسانسور و... را در نظر گرفته ایم.

وی با اشــاره به اینکه در روابط طرح های تفضیلی  در شبکه معابر فقط 
کاربری ها مشخص شده است، گفت: جزئیات طراحی شهری ذکر نشده 

است تا این مسائل در آن دیده شود.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری، در پایان از زمان بر بودن روند 
برگشــت به معماری گذشــته خبرداد و افزود: این موضــوع به عوامل 
مختلفی از جمله میزان ســرمایه گذاری، اعتبارات و بودجه، پیگیری و 
تخصص مدیران هر دوره بستگی دارد.صمصام شریعت، با اشاره به تفهیم 
موارد مدنظر به مدیران دســتگاه های مرتبط از جمله شهرداری، راه و 
شهرسازی،نظام مهندسی، استانداری و فرمانداری و بنیاد مسکن، میراث 
فرهنگی و جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون ماده5، گفت: با گذشتن از 
مقطع زمانی گذشــته، در حال حاضر دوره بازگشت به خویشتن را آغاز 

کرده ایم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری عنوان کرد:

مغفول ماندن معماری تاریخی اصفهان از دوره پهلوی اول

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در گذشته پل های تاریخی عالوه بر اینکه به عنوان یک پل با عملکرد عبور 
و مرور مورد استفاده قرار می گرفت، از کاربرد فرهنگی، تفریحی برخوردار بود و به عنوان یک المان ویژه معماری نیز شناخته می شد.

جشنواره فجر

مغفول ماندن معماری تاریخی اصفهان از دوره 
پهلوی اول

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

به نقل از ستاد خبری دهمین جشنواره بین المللی 
هنرهای تجسمی فجر، آذربایجان غربی و شرقی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، ایــالم، تهران، چهارمحال 
و بختیاری، خوزســتان، فــارس، قزوین، گیالن، 
گلستان و همدان از استان هایی هستند که برای 
حضور در جشنواره تجســمی فجر احکام خود را 

دریافت کردند.
این بخش از جشنواره با هدف توجه به هنرمندان 
اســتان ها و انعکاس آثار آنها در ســطح ملی و با 
رویکرد بینارشــته ای به این رویداد هنری کشور 

افزوده  شده است.
 طی جلســه ای که با هدف هماهنگی و تشــریح 

برنامه ها با حضور دبیران جشنواره و مدیران هنری 
استان ها در محل ستاد برگزاری جشنواره تشکیل 
شــد، برنامه ریزی ها در هر اســتان بررسی شد و 

هماهنگی های الزم مورد بحث قرار  گرفت. 
گفتنی اســت افتتاحیــه این بخــش از دهمین 
 جشــنواره بیــن المللــی هنرهــای تجســمی
  فجــر در روز ۱2 بهمــن ســال جــاری در
 هر اســتان برگزار شده و نمایشــگاه تا 22 بهمن 

دایر  خواهد بود.دهمین 
جشنواره بین المللی 
هنرهای تجســمی 
فجــر از 3 بهمــن 
الــی 4 اســفند در 
موسســه فرهنگی 
 و هنــری صبا برگزار

 می شود.

حضور اصفهان در دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر

بهترین های جشنواره تولیدات رسانه ای 120 ثانیه ای معرفی شد
در آیین اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات رســانه ای ۱20 ثانیه ای با موضوع امر به معروف و نهی از منکر که 
با حضور فعاالن امر به معروف و نهی از منکر و تعدادی از هنرمندان و فیلم سازان جوان در تاالر همایش های صدا 
و سیمای اصفهان برگزار شــد، نفرات برگزیده بخش های مختلف این جشنواره لوح تقدیر و تندیس جشنواره را 

دریافت کردند. 
بر اساس رای داوران رتبه اول بخش دیداری نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای ۱20 ثانیه ای با موضوع امر به 
معروف و نهی از منکر به حسن نقیان از سجزی اصفهان برای اثر » رقص رنگ« رسید، رتبه دوم به مهدی بکایی 

از اصفهان برای اثر »اذان« و رتبه سوم به سعید نجاتی از قم برای اثر »همیشه تو اول سالم کن« تعلق گرفت.
بنا براعالم رای داوران در بخش شنیداری این جشنواره، رتبه اول به سیده لیال اسرایی از فارس برای اثر » آرزو« 

رسید.
محمدجواد حسن شاهی از فارس برای اثر »سر دوراهی«رتبه دوم این بخش را به دست آورد و محبوبه سلیمانی 

از اصفهان برای »مرد کوچک« حائز رتبه سوم شد.
 در بخش جانبی عکس های امر به معروف هم هر سه نفر از اصفهان برگزیده شدند، نفر نخست این بخش هم سیده 
فاطمه طاهری از اصفهان برای اثر » حاشیه نشین« شد ، محمدحسین ایوبی برای اثر »یاد خدا« رتبه دوم را کسب 

کرد و مهدی کیانی برای اثر »افتخار خادمی« به رتبه سوم دست یافت.

۲دی ماه رویدادهای فرهنگی

 نگارخانه طلوع شرق 

فرهنگسرای کوثر

بازغی به کمپین »پرچم باالست«پیوست

بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکسی از پرچم ایران 
در صفحه اینستاگرام خود، به کمپین »پرچم« پیوست.

پژمان بازغی با انتشــار این عکس نوشــت: هوا راازمن 
بگیر،خنده ات را نه/ فضارا ازمــن بگیر،خنده ات را نه/
هوا را فضا را غذا را/حظ ها را از من بگیر، خنده ات را نه.

 14
دی

گلشن راز تکمیل شد 

محمود شبستري از شعرا و صوفیان سده چهاردهم میالدي بود. 

وي نظرات و باورهاي صوفیان و صوفیسم را به صورت نظم در آورده 

که در تالیف معروف او »گلشــن راز« موجود است. گلشن راز در 

سال ۱3۱7 میالدي )طبق برخي نوشته ها در ماه ژانویه( تکمیل 

شده است.شرق شناسان اروپایي وي را با مولوي هم تراز دانسته اند. 

شبستري در دوران تهاجم و سلطه مغوالن و آدمکشي ها و ویراني 

هاي ناشي از این تهاجم مي زیست و این وضعیت شدیدا وي 

را متاثر و نگران سرنوشت و آینده بشریت ساخته 

بود. انشاي او روان است و همین رواني و روشن 

گویي باعث شــناخت دیگران از صوفیســم 

شده است. وي که داراي جهان بیني وسیع 

بود به خوبي محدودیت هاي بشر را درک و 

منعکس کرده و تاکید بــر این محدودیت 

براي آن بوده اســت که انســان در چهار 

روزه دنیا، گرد ظلم، اجحاف و بیدادگري 

نگردد و بار خود سبک نگه دارد.

؟؟؟؟

هنر هفتم

نمایشگاه عکس»رسم زندگی«  با 
خوانش شعری از نیما آثاری از مرتضی قاضی

یوشیج و داستانی 

از حسین تهرانی

امروز ساعت18

 کافه کتاب مرکزی

نشست»یک داستان، یک شعر«

از1۵الی ۲7 دی ماه 

نگارخانه نقش خانه

نمایشگاه »قصه سنجاق ها« 

تصویربرداری سریال »گلشیفته« در شهرک غرب
سریال »گلشیفته« به کارگردانی بهروز شعیبی این روزها در حال تصویربرداری است و چند تن از بازیگران از جمله مهدی هاشمی، هومن سیدی و نازنین بیاتی جلوی دوربین این سریال هستند؛ مابقی بازیگران 

نیز هفته آینده جلوی دوربین می روند. عوامل این سریال هم اکنون در دانشگاهی در شهرک غرب در حال کار هستند و تا آخر این هفته در این لوکیشن ضبط و تصویربرداری کار ادامه خواهد داشت.
تصویربرداری این مجموعه که برای پخش در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود، به تهیه کنندگی علی اکبر نجفی و سرمایه گذاری صادق یاری ادامه دارد. فیلمنامه سریال »گلشیفته« همزمان با تصویربرداری 
در حال نگارش است و نویسندگی آن را خشایار الوند بر عهده دارد. بازیگرانی که تا کنون حضورشان در این پروژه قطعی شــده است عبارت اند از: مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، نازنین بیاتی، بهاره 

کیان افشار، شیال خداداد، با هنرمندی ویشکا آسایش و با حضور هومن سیدی.

اعظم حاجی رضازاده
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در خبرها آمده بود که دولت آلمان به سبب 
تولید انرژی تجدید پذیر، در فصل تعطیالت به 
شهروندان خود بابت مصرف برق، پول پرداخت می کند. مردم 
آلمان در جریان تعطیالت کریسمس به خاطر مصرف برق از 
دولت این کشــور پول دریافت می کنند. هزینه  الکتریسیته 
برای بسیاری از مصرف کنندگان منفی شده است؛ چرا که به 
گزارش نیویورک تایمز، تولید انرژی پاک و تجدید پذیر در این 

کشور از میزان تقاضا پیشی گرفته است.
این پدیده بیش از حد تصور، در کشــور آلمان مرسوم است. 
آلمان طی چند دهه  اخیــر، بیش از ۲۰۰میلیــارد دالر در 
زمینــه  انرژی های تجدیدپذیــر، به ویــژه  انرژی های بادی 
و خورشــیدی، ســرمایه گذاری کرده اســت. در برهه هایی 
از زمــان، نظیــر تعطیــالت آخــر هفتــه که بســیاری از 
کارخانه  هــای بزرگ تعطیل هســتند یا آب وهوای کشــور 
بیــش از حــد معمول آفتابی اســت، ســطح تقاضــا برای 
الکتریســیته پایین تر از حد معمــول خواهد بــود؛ در این 
هنگام، واحد های تولید انرژی این کشــور، انرژی الکتریکی 
 را بیشــتر از مقدار مورد نیاز مصرف کنندگان وارد شــبکه 

خواهند کرد.
در این کشــور نیروگاه ها به دلیل پایین بــودن تقاضا، انرژی 
بســیار بیشــتری را تولید می کنند و از این رو، قیمت ها به 
زیر صفر ســقوط می کند. البته باید خاطرنشــان کنیم که 
آلمانی ها این هزینه  منفی را به صورت مســتقیم به حساب 
مصرف کنندگان واریز نمی کنند؛ بلکه این سقوط قیمت، در 
طول ســال به کاهش هزینه  برق آنها می انجامد. به گزارش 
نیویورک تایمــز، برخی از واحد های تولیدی و شــرکت ها با 
هزینه  ۶۰ دالر به ازای هر مگا وات ســاعت، بــه مصرف برق 
تشویق می شوند. در ســال جاری به دلیل گرمی بیش از حد 
هوا در ماه اکتبر، هزینه  برق در مجموع به مدت ۳۱ ساعت در 

آلمان منفی بوده است.
رشد 5درصدی مصرف برق در ایران طی یک سال

حاال بیاییم بــه میزان مصرف بــرق در کشــورمان نگاهی 
بیندازیم. بر اســاس گزارش ها مصرف برق در یک ســال به 
افزایش 5درصدی رسیده که این مســئله در هیچ جای دنیا 
سابقه ندارد. امسال پیک مصرف برق در کشور ما در مقایسه 
با سال گذشــته حدود 5 درصد و برابر با ۲۷۰۰ مگاوات رشد 

داشته است. 
پیک بار کشور در اواخر نیمه اول تیرماه سال جاری به 55هزار 
و ۳۹۶ مگاوات رسیده بود. این روند مصرف برق نشان می دهد 
که صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تأمل و هشدار دهنده 
روبه رو شده است. این میزان نشانگر این است که مصرف برق 
در یک بازه زمانی کوتاه در کشــور ما برابر با کل مصرف برق 
کشوری مثل ارمنستان با ۱۸۰۰ مگاوات مصرف و نزدیک به 

کشور آذربایجان با مصرفی بالغ بر۳۸۰۰ مگاوات است.
بنابراین برای جبران این میزان رشــد، کشــور مجبور است 
ســالیانه حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند 
که خود به تنهایی حدود ۱5 تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه 
روی دست صنعت برق می گذارد. در طول چهار سال گذشته 
حدود ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شــده و طبق 
برآوردهای صورت گرفته، قرار است تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ 

حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود. 
ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

این حجم از مصرف انرژی باعث می شــود منابع ما 
به زودی از بین بــرود و در آینده برای 

تمام  مصــرف 
انرژی ها به 

کشــورهای دیگر وابســته شــده و در نتیجه با چالش ها و 
معضالت اساسی روبه رو شویم.

 این مســئله ضرورت اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر را 
آشکار می کند. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و روش های 
سازگار با محیط زیست برای تولید برق یکی از اولویت های 
امروز کشورهای توسعه یافته به شمار می رود؛ امروزه انرژی 
خورشــیدی دارای بزرگ ترین قابلیت برای بــرآوردن نیاز 
جهان در آینده بــه عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر اســت، 
به طوری که بیش از ۲۲۰ هزار مــگاوات برق تولیدی جهان 
توسط فناوری های خورشــیدی در دو بخش فناوری های 
فتوولتاییک و فناوری های حرارتی خورشــیدی تامین می 
شود. ایران به دلیل شــرایط جغرافیایی خاص، ظرفیت های 

زیادی برای اســتفاده از انرژی های بــرق آبی، بادی، 
خورشــیدی، زمین گرمایی و زیست توده 

دارد و در صــورت ســرمایه گذاری 
های تازه، می توان از این نعمت 

خدادادی به بهترین شکل 
بهره مند شد. کشورمان 

در منطقه ای واقع 
شــده که 

با داشــتن حــدود ۳۰۰ روز آفتابی از نظــر دریافت انرژی 
خورشــیدی در میــان نقاط مختلــف جهــان در باالترین 
رده ها قرار دارد؛ لذا اســتفاده از انرژی های خورشــیدی و 
بادی به دالیل مختلفی مانند دسترســی آســان و سهولت 
تبدیل شــدن به انــرژی الکتریکــی، ســازگاری با محیط 
زیســت و تجدیدپذیــری، از مطلوبیت زیــادی برخوردار 
است. محدودیت منابع فسیلی، رشــد باالی مصرف ساالنه 
انــواع انرژی در ایــران، خارج شــدن کشــورمان از جرگه 
صادرکننــدگان نفت از اواخــر قرن حاضــر و بالطبع قطع 
درآمد های ناشی از صدور نفت، سبب می شود که در صورت 
فقدان برنامه ریزی و پیشرفت های الزم، روند توسعه کشور 
به طور جــدی تحت تاثیر قــرار گیرد و بحران های ناشــی 
 از این مســئله، گریبانگیر نســل های آینده 

شود.

 چرا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور ضروری است؟
با چسب ویژه الغری چربی بسوزانید!

محققان به تازگی موفق به تولید یک چسب ویژه شده اند 
که با قرار گرفتن روی پوســت می تواند در مدت زمان 
چهار هفته تا 30 درصد از چربی اضافه بدن را کاهش دهد. 
این دارو چربی های سفید جمع شده در زیر پوست را به 
چربی های مفید قهوه ای تبدیل می کند. این محصول که 
توسط دانشمندان دانشگاه تکنولوژی نانیانگ سنگاپور 
انجام شده، شامل صدها سوزن بســیار ریز است که هر 
یک قطری کمتر از موی انسان دارند. داخل هر یک از این 
سوزن ها با داروهای کاهش وزن پر شده. نحوه عملکرد این 
دارو به این صورت اســت که با شکستن چربی های مضر 
سفید که در زیر پوست تجمع کرده اند، آنها را به چربی های 
مفید قهــوه ای تبدیل می کنــد. داروی مذکور در حال 
حاضر روی موش های آزمایشگاهی تست شده و به گفته 
پژوهشگران تاثیر آن بسیار امید بخش بوده و می تواند یک 
روش به صرفه برای درمان چاقی باشد. محققان این پروژه 
در نهایت امیدوارند روششان به توسعه درمانی بدون درد 
منتهی شود که توسط هر فردی به راحتی قابل استفاده 

باشد و در عین حال با قیمتی معقول روانه بازار شود. 

تلگرام بدون فیلتر برمی گردد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه آرامش به 
اکثر نقاط کشور بازگشته است، گفت: از شورای امنیت کشور خواســته ایم در مناطقی که آرامش به آنها بازگشته است، مجوز استفاده از شبکه های 
اجتماعی را صادر کند. آذری جهرمی درباره دالیل فیلتر فضای مجازی، اظهار کرد: عده ای با اســتفاده از ظرفیت های خوبی که برای کســب و کار و 
دسترسی مردم به اطالعات در فضای مجازی به وجود آمد، آســیب های زیادی به آرامش مردم وارد کردند. وی افزود: این چالش وجود داشت که اگر 
فضای مجازی مسدود شود کاربردهای خوب آن متوقف شده و نارضایتی ایجاد می کند؛ اما از سویی امنیت اجتماعی هم تحت الشعاع اقدامات برخی از 
کانال های شبکه مجازی قرار گرفته است. دسترسی آزاد به اطالعات و امنیت، هر دو جزو حقوق شهروندی محسوب می شود و دولت متعهد به رعایت 
آن است. جهرمی خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای امنیت کشور مطرح شد و نظرات مخالف و موافق درباره مسدود کردن فضای مجازی مطرح 

شد و در نهایت این تصمیم گرفته شد که جلوی سوء استفاده عده ای از فضای مجازی گرفته شود.

کیسه خواب مجهز به فن کوئل آمد
 بسیاری از عالقه مندان به طبیعت گردی، نگران تامین گرما و حفظ سالمت خود در نقاط 

دورافتاده و سرد هســتند، اما اختراع کیسه خواب قابل اتصال به یک بخاری، 
مشکل این افراد را حل می کند. از این پس ماجراجویان می توانند 

برای گرم کردن خود در حین اســتقرار در کوه وصحرا از 
کیســه خواب گرم »یورو بالکان« استفاده کنند که 

گردش آب گرم در پوســته آن باعث جلوگیری 
از یخ زدن طبیعت گردان در ســرمای زمستان 
می شــود. در بدنه کیســه خواب های عادی 
برای گرم نگه داشتن افراد، از فوم یا بسته های 
کوچک پرشده از هوا استفاده می شود؛ اما در 
بدنه این کیسه خواب جدید از مجموعه ای از 

لوله های باریک استفاده شده که به یک دستگاه 
گرم کننده خارجی متصل می شوند و به طور دائم آب 

گرم را در پوسته کیســه خواب جابه جا می کنند و 
گرمای دائمی را به ارمغــان می آورند. این 

دستگاه گرم کننده می تواند بسیار 
متنوع باشد و به سلیقه کاربر 

انتخاب شود. 

درخواست 
غرامت یک 
تریلیون دالری از 

اپل
در میان شکایت های برخی کاربران از اپل بابت کاهش 
ســرعت آیفون های قدیمی، غرامت یک تریلیون دالری نیز 

به چشم می خورد. اما آیا اپل باید چنین پولی را پرداخت کند؟
ماه گذشــته، هزاران نفر از کاربران گوشی های آیفون، سرانجام متوجه 
شــدند که در حقیقت، کاهش ســرعت آیفون های قدیمی به صورت عمدی 
توسط اپل انجام می شود. در حال حاضر تعداد شکایت های افراد مختلف از اپل به 
۹ رسیده که یکی از آنها مبلغ بسیاری باالیی را به عنوان غرامت درخواست کرده است. ویولتا 

میلیان )Violetta Mailyan( و تیم وکالی او، خواســتار پرداخت مبلغی در حدود هزار میلیارد دالر 
)۹۹۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار دالر( از سوی اپل هستند. جدای از این رقم بسیار باال، شرح 

دادخواهی نیز در نوع خود جالب اســت. به گفته این افراد، کاهش سرعت آیفون های قدیمی سبب 
استفاده نکردن کاربران از این تلفن های هوشمند شــده است. اپل به دنبال فریب کاربران و مطلع 

نکردن آنها از مشکل موجود، آنها را به جای تعمیر دستگاه، غیر مستقیم به خرید یک موبایل جدید 
تشویق کرده است. از آنجایی که واقعا هیچ راهی برای پیدا کردن علت این موضوع نیز وجود ندارد، 

می توان کاهش سرعت آیفون های قدیمی را تصمیمی عمدی در نظر گرفت. 

انتشار تصاویری از گوشی اسرارآمیز اوپو
اخیرا در مجله Real Life و صفحات اینترنت، تصاویری از یک مدل 
جدید منسوب به کمپانی اوپو منتشر شد. گوشی جدید اوپو ظاهرا تمام 
صفحه است، اما هنوز هیچ اطالعات دیگری بجز چند عکس غیرشفاف 
از آن در دست نیست. آن طور که در این تصاویر دیده می شود، گوشی 
جدید اوپو که احتماال قرار است ســال ۲۰۱۸ به بازار عرضه 
شــود، تمام صفحه اســت. البته این تصاویر به 

خاطر کاور گوشی چندان واضح نیستند و کاور گوشی مانع دیده شــدن کل صفحه شده است؛ با وجود این، با 
اکتفا به بخشی از تصویر هم می توان تقریبا مطمئن بود که این مدل جدید اوپو تمام صفحه و فول 
اسکرین است. این اولین باری نیست که اوپو با تولیدکنندگانی که به تولید گوشی های 
تمام صفحه روی آورده اند، همگام شده و گوشی های خود را با طراحی 
تمام صفحه راهی بازار می کند، اما این تصاویر حاکی از آن 
است که گوشی های ســال ۲۰۱۸ اوپو نیز 

تمام صفحه خواهند بود.

گرچه 
ســال ها از 

ورود تلفن های همراه 
به زندگی انســان ها می گذرد، 

اما معضل آنتن دهــی در برخی مکان ها 
همچنان وجود دارد. بســیاری بــرای غلبه بر این 

مشکل و بهبود وضعیت آنتن موبایلشان اقدام به باال گرفتن 
آن می کنند، اما آیا این کار واقعا به آنتن دهی بهتر منجر می شود؟ در 

واقع باید گفت این کار صرفا یک رفتار بیهوده است که دقیقا مشخص نیست چرا 
همه ما ناخــودآگاه آن را انجام می دهیم، اما 
متخصصان می گویند کــه باالتر گرفتن 
موبایل ها هیچ ربطی بــه آنتن دهی 
بهتر آنها ندارد. دکتر »لین ژونگ« 
)Lin Zhong( استاد دانشگاه 
Rice در آمریکا معتقد است 
که ماهیت امواج موبایل 
طوری نیست که در 
اختالف ارتفاع نیم 

متری، تغییری در کیفیت یا قدرت آنها ایجاد شود. او می گوید 
امواج مذکور در اطراف ما کامال همگن و یکنواخت هستند. 
البته ژونگ تاییــد می کند که راه رفتــن، بخصوص در 
محیط شــهری می تواند تاثیری منفی بر آنتن دهی 
بهتر موبایل بر جای بگذارد. ساختمان ها تاثیری 
قابل توجه بر کیفیت ســیگنال هــای موبایل 
دارند؛ بنابراین گاهی چند قدم آن طرف تر 
همه چیز برای تلفن همراه شما متفاوت 

خواهد بود.
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خیالتان از 
مدل های قدیمی 

سامسونگ و ال جی 
راحت باشد!

پس از آنکه اپل اعالم کرد سرعت گوشی های قبلی 
خود را عمدا کاهش داده، شــرکت های سامســونگ و 

ال.جی به منظور اطمینان خاطــر کاربران خود اعالم کردند 
که سرعت گوشی های قدیمی خود را کاهش نمی دهند. غول های 

تکنولــوژی کره ای، سامســونگ و ال.جی به منظــور جلب رضایت و 
اطمینان خاطر کاربران و طرفداران خود اعالم کرده اند که هرگز ســرعت و 

عملکرد گوشی های قدیمی و باتری های به کار رفته در گوشی های قدیمی خود 
نخواهند داد. مســئوالن را کاهــش 

مربوطه در 
بیانیه هایــی 

بــه  خطــاب 

ن  نشــا ا بر ر کا
تاکید کرده اند که کیفیت محصوالت  

و رضایت مشتریان در اولویت بوده و عملکرد نرم افزارها و پردازنده های محصوالت 
خود را کاهش نخواهند داد.

ساخت سامانه 
اندازه گیری شدت 
تشعشعات امواج رادیویی 

برای نخســتین بار ســامانه بومی اندازه گیری شدت امواج 
 رادیویی به دست پژوهشــگران داخلی طراحی، ساخته و راه اندازی 

شد. 
ارتباطــات و فنــاوری متخصصان پژوهشگاه 

بــه  موفــق  بومی ســازی سامانه اطالعــات، 
رادیویــی بــرای اندازه گیری شــدت میدان پرتوهای 
بومی اندازه گیری نخستین بار در کشور شدند. با ساخت سامانه 
تشعشعات شدت امواج الکترومغناطیسی و الکتریکی برای پایش  حد 
داخلی، نگرانی تجهیزات بی ســیم، عالوه بر جایگزینی نمونه هــای خارجی با 
با محصوالت مردم از اثرات امواج الکترومغناطیسی و تشعشات رادیویی در آینده نزدیک 

بومی رفع خواهد شد.
 از جملــه مزایای این ســامانه، ایجاد، پیاده ســازی و راه اندازی ســایت پایش، 
کنترل و نمایش مرکزی اســت که قابلیت تجمیع و ذخیره اطالعات اندازه گیری 

شــده در داخل کشــور را دارا بوده و امکاناتی نظیــر به روزرســانی و همچنین 
 امکان نمایــش اطالعات بــرای کاربــران خــاص و کاربــران عمومی را 

دارد.
 عالوه بر آن نحوه محاسبات و متوســط گیری از کل انرژی تابشی، مطابق 

استانداردهای ملی و جهانی بهداشت تشعشع است.

تلگرام بدون فیلتر برمی گردد؟
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معاون فرماندار تیران و کرون تاکیدکرد:
پیش بینی اعتبار2میلیاردریالی 

مرمت قلعه قمیشلو
معاون فرمانــدار تیران و  تیران و کرون
کرون با اشاره به ظرفیت این شهرستان در صنعت 
گردشــگری اظهار کرد: سفر ســالیانه بیش از 
۸۰هزار مسافر و گردشگر به این شهرستان، یکی 
از فرصت های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
برای این منطقه اســت. عبدا... بنهــری افزود: 
اســکان مســافران و گردشــگران، از جملــه 
چالش های صنعت گردشــگری در شهرســتان 

تیران و کرون است.
وی با بیان اینکه بخش دولتی برای سرمایه گذاری 
در رفع مشکالت زیرســاختی حوزه گردشگری 
تــوان مالــی نــدارد، تصریــح کرد: توســعه 
زیرساخت های گردشــگری شهرستان نیازمند 
مشــارکت بخش خصوصــی بود که بــرای این 

موضوع تسهیالت بانکی پیش بینی شده است.
معاون فرماندار تیران و کرون ادامه داد: پیش بینی 
تسهیالت بانکی و اختصاص زمین برای احداث 
هتل و بازارچه های صنایع دستی در شهرستان 
صــورت گرفته که بــا ورود بخــش خصوصی و 
ســرمایه گذاری، فرآیند اداری و همکاری برای 

ایجاد فرصت های شغلی انجام می شود.
بنهری با اشــاره به موقعیت گردشــگری برخی 
از روستاهای این شهرســتان خاطرنشان کرد: 
طرح بوم گردی و گردشــگری روستایی در این 
شهرستان در حال اجراست و شرکت های تعاونی 
برای ارائه خدمات گردشگری در روستاهای این 
شهرســتان از جمله روســتای کردعلیا تشکیل 

می شود.
وی  با بیان اینکه مرمت و بازسازی قلعه تاریخی 
قمیشلو با همت و مشارکت مردم تیران در دست 
اقدام قرار دارد، یــادآور شــد: دو میلیارد ریال 
اعتبار دولتی برای مرمت ایــن قلعه پیش بینی 

شده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی خبرداد:
استان اصفهان؛ رتبه نخست 

کانون فرهنگی در کشور
مدیــر کل ســازمان تبلیغات  گلپایگان
اسالمی استان گفت: استان اصفهان با وجود ۵۵۰ 
کانون فرهنگی، تبلیغاتی، در رتبه نخست کشور 
قرار دارد. حجت االســالم رحمت اله اروجی در 
آیین تکریــم و معارفه رییس جدید ســازمان 
تبلیغات اســالمی گلپایگان اظهار کرد: سازمان 
تبلیغات اسالمی در تیرماه سال ۶۰ به فرمان امام 

خمینی)ره( تاسیس شد.
 وی گفت: در اســتان اصفهان ۱۲ دبیرســتان 
علوم و معارف اســالمی با همــکاری آموزش و 
پرورش فعالیت دارد. وی با بیان اینکه در استان 
اصفهان شش هزار مداح خواهر و برادر شناسایی 
و در سامانه طوبی ســاماندهی شدند، گفت: در 
اســتان اصفهان پنج هزار و ۶۰۰ هیئت مذهبی 

فعالیت دارد.

 رییس اداره صنعت و تجارت
 آران و بیدگل خبرداد:

افزایش ۱2.۶ درصدی صادرات 
در آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و  آران و بیدگل
تجارت آران و بیدگل اظهار داشت: امسال آران و 
بیدگل بیش از ۱۱۱ میلیــون دالر صادرات در 
بخش های مختلف نساجی و صنایع وابسته به آن 
داشته که این میزان در سال گذشته ۸۷ میلیون 

دالر بوده است.
مجتبی محلوجی تاکید کرد: ۹۰ درصد ســهم 
صادرات آران و بیدگل، مربوط به صادرات فرش و 
مابقی صنایع وابسته و همچنین صادرات میلگرد 
و آهن از یکی از شرکت های فوالدی مستقر در 

این شهرستان بوده است.
وی گفت: امســال یکی از واحدهای تولید فرش 
ماشینی در این شهرســتان، صادر کننده نمونه 
ملی معرفی می شود. محلوجی اضافه کرد: تولید 
ســالیانه ۴۵ میلیون متر مربع فرش ماشــینی 
در آران و بیــدگل، این شهرســتان را به قطب 

بین المللی صنعت فرش تبدیل کرده  است.
وی میزان صادرات ساالنه فرش ماشینی و صنایع 
وابسته به فرش از آران و بیدگل را درخور توجه 
اعالم کرد و افزود: عراق، افغانستان، آذربایجان، 
چین، استرالیا، روسیه، کانادا و شرق آسیا ازجمله 
کشورهایی هســتند که با شــرکت های فرش 
شهرســتان آران و بیدگل تجارت می کنند. وی 
افزود: در مجموع امسال با افزایش ۱۲.۶ درصدی 
 صادرات از این شهرســتان به ســایر کشــورها 

روبه رو بودیم.

 مسئول بسیج سازندگی
 خوانسار خبر داد:

کمک ۱۷میلیونی بسیج برای 
بازسازی مسجد ارجنک

مســئول بســیج ســازندگی  خوانسار
خوانسار با اشاره به اینکه برای کمک به مردم 
زلزله زده کرمانشاه، سه کامیون کاالی غیرنقدی 
ازجمله لباس، وسایل گرمایشی، خوراکی و پتو 
توســط پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان 
جمع آوری و به این مناطق ارسال شده است، 
گفت: مبلغ ۱۸ میلیون تومــان وجه نقد برای 
کمک به ساخت منازل مسکونی مردم زلزله زده 

نیز جمع آوری شده است.
مسعود شیرازی از ایجاد بانک اطالعاتی برای 
کمک به محرومان در ناحیه مقاومت بســیج 
خوانســار خبر داد و گفــت: وجوهات نقدی و 
غیرنقدی از ســوی خیــران نیکــوکار جمع 
آوری شده و ســپس به صورت بسته غذایی، 
کمک بــه بیمــاران صعب العــالج و جهیزیه 
 نوعروســان در بین خانواده نیازمندان توزیع 

می شود.  
مسئول بسیج ســازندگی خوانسار اظهار کرد: 

در قالب پروژه محرومیت زدایی یک باب خانه 
عالم با همکاری تبلیغات اســالمی خوانسار به 
مســاحت ۹۰ متر مربع در روستای ارجنک به 
ارزش ۴۵ میلیون تومان خریداری می شود که 
۲۵ میلیون تومان آن از سوی بسیج سازندگی 

خوانسار پرداخت می شود.
وی گفت: برای مرمت و بازسازی مسجد جامع 
روستای ارجنک، بسیج ســازندگی خوانسار 

۱۷میلیون تومان پرداخت کرده است.

نماینده نایین و خوروبیابانک:
راه اندازی پروژه های نیمه 

تمام در اولویت قرار دارد
نایین نماینده ناییــن و خوروبیابانک 
گفت: راه انــدازی پروژه های نیمــه تمام در 
اولویــت اصلی قــرار دارد؛ چرا کــه از طرفی 
سرمایه ای ایجاد شده که باید به سرانجام برسد 
و از طرفی سرمایه گذار را به هدفش نزدیک تر 

خواهد کرد.
عباســعلی پوربافرانــی  بــا تاکید بــر اینکه 
آب،گاز و برق، الزاما زیرســاخت های سرمایه 
گذاری نیســت تصریــح کرد: ســرمایه گذار 
به منظور ایجاد شــغل، بیشــتر پتانسیل آن 
شهر را مورد بررســی قرار خواهد داد چرا که 
 نایین از پتانســیل های خوب سرمایه گذاری

 برخوردار است.
وی در ادامه افزود : نایین با وجود معادن متعدد 
از پتانســیل های خوبی برخــوردار بوده چرا 

که شــهر انارک جدول عناصــر تناوبی بوده و 
متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده 

نشده است.
وی  یکــی از دغدغــه هــا و مشــکالت 
سرمایه گذاران در ایجاد شغل را طوالنی شدن 

استعالم طرح ها توسط مسئوالن دانست.

فرمانده انتظامي شهرضا خبرداد:
محموله میلیاردی کاالی 

قاچاق به مقصد نرسید
فرمانده انتظامي شهرســتان  شهرضا
شهرضا گفت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست 
و بازرسي شــهید امامي این شهرستان، حین 
کنتــرل خودروهاي عبوري به یک دســتگاه 
کامیون کشــنده که از جنوب کشور به مقصد 
تهران در حرکت بود، مشــکوک شده و آن را 

متوقف کردند.
 محمد حســین بابا کالني با اشــاره به اینکه 
در بازرســي از این خودرو تعــداد ۷۶۰کارتن 
تیغ برش خارجي کشف شــد و راننده مدارک 
گمرکي را ارائه نداد، بیان داشت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان 3 میلیارد ریال 

اعالم شده است.
وی افــزود: در این خصوص راننده دســتگیر 
شــد و پس از تشــکیل پرونده بــرای انجام 
 اقدامــات قانوني بــه مراجع قضائــي تحویل

 داده شد.

علی مقــدس زاده تصریح کرد: امروز باید در مســیری حرکت کرد که 
پروژه هایی را که اجرا می کنیم برای استان، کشور و سرمایه گذار سود 
آور باشــد و از این رو در تالش هســتیم منابع مالی خارجی را در قالب 

فاینانس به استان بیاوریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: بحث 
آوردن منابع خارجی در پروژه های کالن کار بســیار سختی است، اما 
نباید فراموش کرد به ازای هر یک دالر که به کشور آورده شود، ضریب 
امنیت ملی افزایش می یابد و اگر بعد از برجام ۵۰ میلیارد دالر پول به 
کشور آورده بودیم، هرکس نمی توانست در آمریکا و اروپا ما را به تحریم 

و... تهدید کند.
وی ادامه داد: اگر امــروز رییس جمهور آمریکا نام شــهروندان عراقی 
را از لیســت افراد ممنوع الورود به آمریکا خــارج می کند، به دلیل آن 
اســت که منافع خود را در این امر می بیند، از این جهت باید در حوزه 
سرمایه گذاری به سراغ روش هایی برویم که در دنیا تجربه شده و جواب 

داده است.
مقدس زاده اضافه کرد: از ســرمایه گذاران می خواهیم اقدام به آوردن 
تکنولوژی های جدید از طریق فاینانس خارجی کنند و هر حمایتی نیاز 
باشد، انجام خواهیم داد تا به ســمت پروژه های برجسته برویم که اثر 

بیشتری برای مردم داشته باشد، اشتغال بیشتری ایجاد کند و راندمان 
را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد.

وی خاطرنشــان کرد: مســئله ای که امروز به عنوان بازیافت در کشور 
مطرح است، تبدیل زباله به کمپوست و کود شیمیایی است؛ در حالی 
که مفهوم بازیافت در دنیا بســیار گسترده تر بوده و آنها تکنولوژی های 
جدید را به کار می گیرنــد تا به بازیافت روغن ســوخته، زباله و نخاله 

ساختمانی و... اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: نخاله ساختمانی 
که برای ما یک تهدید تلقی می شود، در دنیا یک ثروت به شمار می رود؛ 
چراکه کشورهای دیگر با تکنولوژی های جدید، قیر و رزین نخاله های 
ســاختمانی را جدا کرده و آن را تبدیل به مبلمان شهری می کنند؛ از 
این جهت هر ســرمایه گذاری که به سمت اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید حرکت کند، در حوزه اختیارات حتما با تمام توان از آنها حمایت 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: آنچه در کشــور مغفول مانده و در حال ذبح شدن است، 
منافع ملی بوده و از این جهت ما باید مصالح اســتانی را منطبق با آن 
دانســته و منافع ملی را یک اصل بدانیم تا با رویکرد توسعه اقتصادی، 

تولید ارزش افزوده و تولید ثروت ملی، بتوانیم بر استان اثر بگذاریم.
مقدس زاده با بیان اینکه در تالش هستیم تا بروکراسی را کاهش دهیم، 
گفت: این مفاهیم را باید در شورای مدیران اســتان بیان کنیم تا آنها 
نیز به مدیران شهرستان و رده های کارشناسی منتقل کنند، اما باید به 
این نکته توجه داشت که تغییر فرهنگ زمان بر است؛ درنتیجه باید از 

هم اکنون شروع و بر آن تمرکز کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان متذکر شد: یکی از 
دالیل بروکســی زا، متمرکز بودن تصمیمات در استان است؛ در نتیجه 
اگر مدیران شهرســتان های اصفهان در حوزه مسئولیت خود احساس 
کنند که می توانند کاری را به درستی انجام دهند، حاضر هستم تفویض 

اختیار کنم.
وی با بیان اینکه شــهرداران شهرســتان لنجان بایــد حمایت الزم را 
از ســرمایه گذاران داشته باشــند، تصریح کرد: موضوعاتی که گرفتار 
مجوزهای مدیران شهرســتانی اســت، فرماندار به عنــوان نماینده 
استانداری در شهرستان باید آن را بررســی و در راستای رفع آن اقدام 

کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در باغبهادران:

منافع ملی در حال ذبح شدن است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان اظهار کرد: از تکنولوژی های جدید به خوبی استقبال خواهیم کرد و  باغبهادران
اعتقاد داریم در استان اصفهان باید در مسیری حرکت کرد که منابع مالی بخش خصوصی را در پروژه ها جذب کنیم.

اخبار

محموله ميلياردی كاالی قاچاق به مقصد نرسيد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

عضو شــورای اســالمی شهرضا  شهرضا
گفــت: موانــع اداری و مباحــث مالیاتــی کمر 
سرمایه گذاران و صنعت گران را خم کرده و فرصت 
اشتغال زایی و کارآفرینی در شهرضا را سلب کرده 

است.آرزو قوامی با اشــاره به چشم انداز شورا برای 
شهرضا، اظهار کرد: شهرضا بیش از هر چیز نیاز به 

مدیریت قوی و تعامل بین بخشی مستمر دارد.
وی افزود: شهرضا با وجود سابقه طوالنی و داشتن 

شاخص های یک شهر اصیل و کهن، همچنان زیر 
آواری از بی تدبیــری گاه و بیگاه مســئوالن تاوان 

پس می دهد.
عضو شورای اســالمی شــهرضا بیان داشت: در 
شهرضا حاشیه ها پررنگ تر از متن است و کیاست 
در جذب ســرمایه و بودجه، فرصت ها و استفاده از 
ظرفیت های بالقوه را مغلوب خود کرده است. وی 

با اشــاره به اینکه آگاهی مردم در صحنه سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می تواند تا حدودی 
این وضعیت را سامان دهد، بیان داشت: پس از این 
همه سال سیاست زدگی در شهرضا، دیگر وقت آن 
رسیده است که با چشــمان واقع بین و عزم راسخ 
کمر همت بست و شــهرضا را به شــأن و جایگاه 

تاریخی آن رساند.

عضو شورای اسالمی شهرضا:
موانع اداری، فرصت اشتغال زایی را سلب کرده است

مدیــر جهاد کشــاورزی دهاقان  دهاقان
گفت: خشکسالی های اخیر در شهرستان دهاقان 
نشان داد که باید برای رفع مشکل کشت گیاهان 
چاره ای اندیشــیده و از امکانات و ظرفیت های 

موجود در منطقه بهره وری الزم را ببریم.
 امیرصفرپور گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و کمبود منابع آبی به علت شرایط جوی، یکی از 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، تغییر الگوی 
کشت به سوی محصوالت با نیاز آبی کم و اصالح 

الگوی کشت با روش های نوین آبیاری است.
وی خاطرنشــان کرد: زمانی روش هــای نوین 
آبیاری و تغییر الگوی کشت به سمت محصوالت 
کم آب خواه در کشــاورزی میسر است که بتوانیم 
آموزش های الزم و ترویجــی را در این زمینه به 

بهره برداران ارائه دهیم.
مدیر جهاد کشاورزی دهاقان با بیان اینکه توسعه 
گیاهان دارویــی یکی از راهکارهــای موجود در 
این بخش است، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان دهاقان با همکاری سایر ادارات ازجمله 

مدیریت آمــوزش و پرورش، در صــدد آموزش 
بهره برداران و باال بردن سطح علمی آنان است.

صفرپور با اشــاره به اینکه حدود یکصد بهره بردار 
درزمینه کشت گیاهان دارویی در منطقه اشتغال 
دارند، افــزود: با توجه به شــرایط جوی و کمبود 
منابــع آب در شهرســتان دهاقان بایــد الگوی 
کشت گیاهان تغییر کرده و به سمت  محصوالت 
کم آب خواه از جمله گیاهــان دارویی و گیاهانی 
مانند زعفــران پیش برویم و این مهــم زمانی به 
دست می آید که افراد آموزش الزم را دیده باشند.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان خبرداد:

اشتغال یکصد بهره بردار در بخش کشت گیاهان دارویی
رییس شورای اسالمی شهر کاشان  کاشان
اظهار کرد: برنامه های ورزش همگانی که هرســاله 
توسط ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان 
اجرا می شــود، حرکِت رو به جلو و خوبی است؛ اما 
تالش بیشتری می طلبد تا عموم مردم از برنامه های 
ورزشی اســتفاده کنند و درنتیجه رضایت جامعه 
حاصل شود. علیرضا پورعســگری با بیان اینکه در 
بخش زیرساخت های ورزشی هر ساله هزینه هایی 
می شود، خاطرنشــان کرد: مجموعه های ورزشی، 
سالن های سرپوشیده، استخر و امکانات ورزشی در 
فضاهای سبز شــهر ایجاد شــده تا ورزش به قلب 

محالت برده شود.
رییس شورای اسالمی شهر کاشان با اشاره به ورزش 
قهرمانی خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات شهری 
و شــهرداری، در بخش ورزش قهرمانی نمی توان 
به صورت گســترده عمل کرد؛ اما تقویت پایه های 
ورزشی در تمام رشــته ها به برنامه ریزی بیشتری 

نیاز دارد. 
پور عســگری با بیان اینکه با وجود مشکالت حوزه 

خدمات شــهری، تمامی هزینه های شــهرداری را 
نمی تــوان بــه ورزش قهرمانــی اختصــاص داد، 
گفت: عملکرد باشگاه اســتقالل شهرداری کاشان 
رضایت بخش نیست، اما برای حفظ این تیم مدیریت 
جدیدی را در نظر گرفته ایم تا این باشــگاه را احیا 
کند. وی ادامه داد: شــهرداری به تنهایی نمی تواند 
در ورزش قهرمانی حاضر شــود و این امر مستلزم 
همکاری دو طرفه از ســوی اداره ورزش و جوانان، 
ورزشکاران، مجموعه ای عالقه مند و حامیان ورزش 

با شهرداری کاشان است.

رییس شورای شهر کاشان:

شهرداری به تنهایی نمی تواند در ورزش قهرمانی حاضر شود

رییس ستاد برگزاری سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشــان، گفت: این دوره از  کاشان
جشــنواره که  از امروز تا ۲۴ دی ماه در فرهنگ ســرای مهر ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشان 
برگزارمی شود، شاهد استقبال چشمگیر هنرمندان عرصه نمایش و ارسال آثار از شهرهای کشور است. مرتضی 
والی زاده گفت: ضرورت آموزش شهروندی به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت شهری، رسالت مهمی است 
که از طریق به کارگیری ابزار موثر هنر نمایش و با رویکرد حمایت از هنرمندان، در جشنواره سراسری تئاتر 

مهر به همت  سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان اندیشیده شده است.  

استقبال مردم از 
جشنواره سراسری تئاتر 

مهر کاشان

ره
نوا
ش
ج

شوراجهاد کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت:  فریدن
در راســتاي برخورد با معضل قاچاق مواد مخدر و در پي 
کســب خبري مبني بر حضــور یک بانــد قاچاقچي در 
شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت
ســرهنگ رضا محمدي افزود: ماموران در این عملیات، پس از تحقیقات الزم و اطمینان از صحت موضوع، با 
کسب مجوز قضائي به محل مورد نظراعزام شــده و چهار کیلوگرم تریاک را کشف کردند. این مقام انتظامي 
بیان داشت: در این رابطه سه قاچاقچي موادمخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائي تحویل 

داده شدند.
سرهنگ محمدي در پایان با تاکید بر اســتمرار و جدیت پلیس در برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، از مردم 

خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی فریدن خبرداد:

دستگیری3قاچاقچی 
مواد مخدر درفریدن

رییس شعبه اول و رییس اداره تعزیرات  کاشان
حکومتی شهرستان کاشان و آران و بیدگل گفت: به یک 
فقره پرونده ملی مهم با موضوع قاچاق پتوی خارجی به 
ارزش یــک میلیــارد و ۴3 میلیون ریال در کاشــان 
رسیدگی شد. ســعید بالنی زاده افزود: محموله پتوی 

خارجی به وزن ۴هزار و ۸۷۱ کیلوگرم که برای کاشان قاچاق شده بود در همین شهرستان کشف و ضبط 
شد و متهم آن محکوم به پرداخت جریمه نقدی به ارزش یک میلیارد و ۴3 میلیون ریال شد. 

وی، به مصادره امــوال قاچاق به نفــع دولت از طریق ســازمان و فــروش اموال تملیکــی تاکیدکرد 
و افزود: پــس از فرمان مقــام معظم رهبری مبنــی بر آتــش زدن کاالی قاچاق، اموال مصادره شــده 
 که قابل اســتفاده اســت به کشــور مبدأ صــادر شــده و اموالی کــه قابل اســتفاده نیســت معدوم 

می شود. 

 رییس اداره تعزیرات حکومتی 
کاشان:

به پرونده ملی قاچاق 
فرش رسیدگی شد
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ابالغ تجدیدنظر
پرونــده:  شــماره   9610100350410301 ابالغنامــه:  شــماره   10 /125
9609980350400423 شــماره بایگانی شــعبه: 960495  آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به  آقای نصراله جمشیدی،  تجدیدنظرخواه خانم زهرا صادقی 
دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر  خوانده آقای نصراله جمشیدی نسبت 
به دادنامه شــماره 9609970350401297 در پرونده کالسه 960495 شعبه 4 حقوقی 
تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. ) آدرس: 
خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 308( م الف:30846 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)159 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100350403516 ابالغنامــه:  شــماره   10 /126
9509980350400224 شــماره بایگانی شــعبه: 950247  آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به  آقای محسن امیدانی  تجدیدنظرخواه آقای کامران خسروی 
دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیــت  تجدیدنظرخوانده آقای محســن امیدانی 
نسبت به دادنامه شــماره 0320 در پرونده کالسه 950247 شــعبه 4 حقوقی تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر 
قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. ) آدرس: خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308( 
م الف:30847 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)159 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351010405 ابالغنامــه:  شــماره   10 /127
9609980351000446 شماره بایگانی شــعبه: 960546  نظر به اینکه خانم طاهره و 
صدیقه و اکبر و بتول همگی رضائی در پرونده 960546 ح / 10 نسبت به دادنامه شماره 
1327-96/8/29 این شعبه به طرفیت آ قای محمد فتحیان و محمد تولی و علی تولی و 
عباس خراسانی و غیره تجدیدنظر خواهی نموده است و تجدیدنظرخواه آدرس تجدیدنظر 
خواندگان  مذکور را مجهول المکان معرفی نموده است لهذا در اجرای ماده 346 قانون آئین 
دادرسی مدنی به تجدیدنظرخواندگان از طریق این آگهی اخطار می گردد ظرف 10  روز از 
تاریخ انتشار آگهی فرصت دارد، به دفتر این شعبه به نشانی اصفهان خیابان شهید نیکبخت 
دادگستری کل استان اصفهان، طبقه دوم اتاق 207 مراجعه و ضمن معرفی نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخی به اعتراض ایشان 
دارد، کتبا اعالم نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام می گردد. م الف:30856 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)157 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000253 آگهــی:  شــماره   10 /305
139504002004000826 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9502779  
تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم پالک 63 فرعی از 4711 اصلی 
به مساحت 216/65 مترمربع بانضمام ششــدانگ انباری پالک 4711/24 واقع در طبقه 
زیرزمین به مساحت 7 متر مربع مجزی شده از پالکهای 4710/2  و 4710/3 و 4711 و 
4711/1 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان مشتاق اول جنب صدا و 
سیما نبش کوچه باغ برج مجتمع مسکونی مشتاق طبقه ششم واحد شماره 63 شمال شرق 
که طبق صفحه 539 دفتر 227 و ذیل ثبت 47356  و شماره چاپی 056406 ملکی خانم 
فریبا پسران بهبهانی به میزان دو دانگ از ششدانگ و در صفحه 254 دفتر 250 و ذیل ثبت 
51258 و شماره چاپی 532760 ملکی آقای حسین خادم خراسانی به میزان چهار دانگ از 
ششدانگ ثبت و صادر شده است. حدود آپارتمان: شمااًل: در هفت قسمت که دوم و پنجم 
غربی است و سوم و ششم به حالت پخ و چهارم به صورت غیر مستقیم است به طولهای 

1865 متر و 1/25 متر و 5/06 متر و 1/06 متر و 1/33 متر و 1/87 متر دیوار و پنجره است 
به فضای حیاط خلوت مشاعی )فضای نورگیر مشاعی( شــرقًا: یک به طول 13/59 متر 
دیواری اســت به فضای پالک 4710/5 دوم در سه قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی 
است دیوار و پنجره ای است به فضای پاسیو مشاعی به طول های 3/30 متر و 2/77 متر 
و 3/30 متر سوم به طول 7/80 متر دیواری است به فضای پالک 4710/5 چهارم در سه 
قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی است به طول های 1/40 متر و 0/57 متر و 1/40 متر 
دیوار و پنجره ای است به هواکش مشاعی 5 به طول 5 متر دیواری است به فضای پالک 
4710/5 جنوبًا: اول به طول 5/70  متر دیوار و پنجره ای اســت به فضای نورگیر و پاسیو 
مشاعی دوم در دو قسمت که دوم غربی است به طول های 1/58 متر و 5/48 متر دیواری 
است به راهرو مشاعی سوم در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است به طول های 
1/30 متر و 0/95 متر و 1/30 متر پنجره و دیواری اســت به هواکش مشاعی 4 در چهار 
قسمت که اول و سوم غربی و دوم شمالی است به طولهای 2/18 متر و 0/22 متر و 1/17 
متر دیوار و به طول 1/45 متر درب و دیواری است به راهرو مشاعی غربًا: در شش قسمت 
که دوم شمالی و چهارم پخی و پنجم جنوبی است دیواری است اشتراکی با آپارتمان 62 
فرعی به طولهای 6/88 متر و یک متر و 3/13 متــر و 3/37 متر و 0/75 متر و 2/30 متر. 
حدود انباری: شمااًل: به طول 3/15 متر دیواری است اشتراکی با انباری 23 فرعی شرقًا: به 
طول 2/40 متر دیواری است و پارکینگ مشاعی 31 فرعی جنوبًا: در سه قسمت که دوم 
غربی است به طولهای 2/05 متر و 0/55 متر و 1/05 متر دیوار و درب است به پارکینگ 
مشاعی 31 فرعی غربًا: به طول 1/90 متر دیواری است مشترک با انباری 26 فرعی است. 
طبق نظر کارشناس رسمی محل مورد نظر مجتمع مسکونی است که در 8 طبقه احداث 
شــده طبقه زیرزمین پارکینگ – انباری و موتورخانه و طبقه همکف البی و سرایداری و 
سالن اجتماعات و استخر شنا و طبقات روی همکف هر طبقه 5 واحد مسکونی و در 6 طبقه 
30 واحد مسکونی اجرا شده ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک بنا شده و داخل 
آن سفیدکاری با نقاشی و گچ بری و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و بدنه کاشی و کف کل 
آپارتمان سنگ فرش شــده دارای کابینت ام دی اف و سیستم تهویه ساختمان مرکزی 
است آپارتمان طبق ســند دارای انباری اختصاصی و حق استفاده از  پارکینگ مشاعی و 
انشعاب آب و برق و گاز می باشد. مجتمع مذکور دارای سه دستگاه آسانسور مشاعی است 
و طبقه همکف کال به البی و ســالن اجتماعات، سرایداری و استخر شنا اختصاص یافته، 
قدمت ساخت حدوداً 20 سال است و سطح مشاعات ساختمان بیشتر از عرف معمول در 
نظر گرفته شده که طبق اسناد رهنی شــماره 7406-85/12/23 و 92/12/24-21632 
تنظیمی در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 146 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد شعبه 
سعادت آباد اصفهان واقع می باشــد.ملک مورد وثیقه دارای بیمه می باشد و از ساعت 9 
الی 12 روز یکشنبه مورخ 96/11/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه 18/000/000/000  ریال ) هجده میلیارد ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 96/10/14 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:32063 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)936 کلمه، 10 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/310 شماره: 960720671569113 – 96/10/11 آقای روح اله علیشاهی خوزانی 
فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است تمامت پنج حبه و یک چهارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 908 
فرعی از 85 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در  دفتر 227 صفحه 
200 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده است چون  درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 

ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6297 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/319 شماره:1396/04/451969 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین معروف کله پالک 
312 فرعی از شماره  9- اصلی واقع در علیاء بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم رقیه شریفی علیائی فرزند ماشاله و غیره در جریان است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/11/07  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف:532 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103749108765 ابالغنامــه:  شــماره   10 /306
9509983749200388 شــماره بایگانی شــعبه: 961221 در خصوص پرونده کالسه 
961221 ج حســب شــکایت آقای حیدر ســعیدی مســینه علیه داود طاووسی فرزند 
غالمحسین باتهام صدور چک بالمحل به شماره 465647 به مبلغ یک میلیارد و هفتصد 
و سی میلیون ریال به عهده بانک صادرات و چک شماره 956999 به مبلغ سه میلیارد و 
پانصد میلیون ریال به عهده بانک ملی که برای روز 1396/12/06 ساعت 11 صبح، وقت 
رســیدگی تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان می باشد، لذا دادگاه به تجویز ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری، مراتب را برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می نماید، تا متهم در جلسه دادگاه حاضر گردد، ضمنا در صورت عدم حضور، دادگاه 
وفق مقررات قانونی، اتخاذ تصمیم می نماید. م الف:96/290  شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان دهاقان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106797101581 ابالغنامــه:  شــماره   10 /321
9609986797100658 شــماره بایگانی شــعبه: 960658  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای عباس اقبالغی احمد، خواهان آقای مســعود شــیخی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای عباس اقبالغی احمد به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986797100658 شعبه 
41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1396/11/18 ساعت 16/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد.  م الف: 32297 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/187 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه
451 فرعی: آقای احسان پناهیده فرزند علی محمد وآقای حسین پناهیده فرزند علی محمد 

)بالمناصفه( ، ششدانگ محل یکباب کارخانه وانباری به مساحت 7722.50 مترمربع 
شماره های فرعی از پالکهای  اصلی واقع در اماکن

20 فرعی مجزا از شماره 4و5و11 فرعی از پالک 280 اصلی: آقای عبداله مجیدی بیدگلی 
فرزند قنبر ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133 مترمربع 

19 فرعی مجزا از شماره 10و11 فرعی از پالک 280 اصلی: آقای حسین مجیدی بیدگلی 
فرزند عبداله  ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 58 مترمربع 

21 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 223 اصلی: آقای عباس مبینی بیدگلی فرزند 
غالمرضا ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 90 مترمربع 

96/11/07
8 فرعی مجزا از شماره 5 و 6 فرعی و  قسمتی از مشاعات از پالک 445 اصلی : خانم فاطمه 
نساج یگانه فرزند علی محمد و آقای عباس ســلمانی بیدگلی فرزند غالم )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 165.75 مترمربع 
8 فرعی مجزا از شماره 4و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 512 اصلی: خانم جواهر 

منده علی زاده فرزند ماشااله  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 275.13 مترمربع 
4 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 1383 اصلی و1383اصلی: آقای اصغر حیدرزاده 

آرانی فرزند حسن ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 442 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد

9080 فرعی مجزا از شــماره 1189 فرعی: آقای حسین آســوده آرانی فرزند علی اکبر و 
خانم معصومه علیزاده آرانی فرزند علی  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 

مساحت 133.43 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد

3046 فرعی: آقای نصرت اله میــرزازاده آرانی فرزند عباس ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 165.38 مترمربع 

96/11/08
3118 فرعی: آقای نصرت اله میــرزازاده آرانی فرزند عباس ، ششــدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 162.87 مترمربع 
3157 فرعی مجزا از شماره 26 فرعی: آقای احمدکشایی آرانی فرزند محمد و خانم باهره 
غیاث پور آرانی فرزند قربانعلی )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 335.35 

مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت

1896 فرعی مجزا از شــماره 235 فرعی: خانم صغری صالحی بیدگلی فرزند حســین ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 208.70 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد
1170 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی: آقای سید حسین شریفیان آرانی فرزند سیدمهدی 
و خانم رضوان بی خوابی آرانی فرزند عباس )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

178.50 مترمربع 
96/11/09

1172 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی: آقای جلیل حیدری سرتختی فرزند مرتضی قلی و 
خانم مریم قنایی آرانی فرزند غالمحسین )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

173 مترمربع 
1174 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی: آقای عباسعلی خان صالح به تولیت اداره اوقاف 
آران وبیدگل شماره شناسه 14003505268 با نمایندگی احمد رهنما ، ششدانگ  یکباب 

حمام به مساحت 246 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در ابراهیم آباد آران

766   فرعی : خانم زهرا حالج آرانی وغیره ششــدانگ قطعــه زمین مزروعی ده قفیزی 
شهره در دشت غالمیه

امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل
شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد

3911 فرعی مجزا از شــماره 169 فرعی: آقای احمد اشــرفی فرزند علی آقا ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع

 96/11/10
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  96/10/14   

 م الــف: 5/2/96/681  عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره  ثبــت اســناد
 آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
10/157 شماره: 995/95 به موجب رای شماره 1090 تاریخ 95/12/10 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- منیژه عبرتادی 
فرزند کریم 2- امیر حسین طاهری هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 802379 
سررســید 95/9/20 اصل خواســته بانضمام مبلغ 2/881/000 تومان هزینه دادرسی و 
نشر آگهی و خسارات تاخیر از سررســید چک موصوفه لغایت اجرای حکم و نیم عشر در 
حق دولت، مشخصات محکوم له: جواد احمدی پزوه فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان خ 
جی جی غربی ایستگجاه نارون ک پاگیری پ 7، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30834 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)  199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/159 شماره: 960213 به موجب رای شماره 9609976797200772 تاریخ 96/7/1 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهرداد حافظ القرآن فرزند مهدی شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هیجده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سیصد و 
بیست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/12/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان ناصر مکاری 
فرزند رسول شغل آزاد به نشانی اصفهان خ هاتف کوی مشیر ساختمان پالسکو واحد 6 
تلفن 09133052586 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت،  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30859 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)  215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/160 شماره: 960214 به موجب رای شماره 9609976797200767 تاریخ 96/6/28 
حوزه 42 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شهاب هزاریان شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و 
هشت میلیون ریال ) 38/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و شصت هزار 
ریال ) 560/000 ریال( بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
) 95/4/30 ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ناصر 
مکاری فرزند رسول شغل آزاد به نشانی اصفهان خ هاتف ساختمان پالسکو واحد 6  تلفن 
09133052586 و نیم عشر در حق صندوق دولت، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30860 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)  200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/161 شــماره: 960212 به موجب رای شــماره 9609976797200736 حوزه 42 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید آبادی 
 فرزند محمود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال

) 15/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار 
ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشــر آگهی تا اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید )94/6/8( تا زمان وصول بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی  در 
حق خواهان ناصر مکاری فرزند رسول شغل آزاد به نشانی اصفهان خ هاتف کوی مشیر 
ساختمان پالســکو واحد 6 تلفن 09133052586 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دولت،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:30861 شعبه 42 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان)  206 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
10/158 شماره: 96 /399 - ) 960268( به موجب رای شماره 9609976805200933 
تاریخ 96/6/29 حوزه 52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه عبدالحمید محمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است پرداخت مبلغ 
71/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/107/500 ریال بابت هزینه های دادرسی 
و حق الوکاله وکیل، هزینه های نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریــخ 93/11/20 و 93/9/20 و 92/10/20 و 93/8/20 و 93/12/20 لغایت اجرای 
حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له امین اخوان شریف با وکالت جمشید شریفی به 
نشانی بوئین میاندشت خ قدس  ک حیدری پ 4، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30851 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)  198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/162 شماره: 835/95-950616 به موجب رای شماره 1129 تاریخ 95/10/29 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- احسان 
نصر اصفهانی فرزند مرتضی 2- حسینعلی نصر نصرآبادی فرزند نعمت اله هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی و 
شش میلیون ریال ) 36/000/000 ریال( )معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان( و بابت 
اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و یکصد و نود و نه هزار و پانصد و نود ریال ) 4/199/590 
ریال( بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی تا اجرای 
کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )90/3/22( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به شــماره ثبت 429709 و به نمایندگی 
علیرضا زمانی با وکالت خانم نسرین موم ساز به نشانی خ رحیم ارباب بعد از ک 14 مجموعه 
بلوط ط 3 واحد9 طبق شاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید ضمنا به نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت محکومند.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:30884 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)  268 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794401799 ابالغنامــه:  شــماره   10 /118
9609986794401056 شماره بایگانی شعبه: 961057  خواهان آقای مهدی شهبازی 
با وکالت آ قای جمشید شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سجاد ماندگاری فرزند 
علی  به خواسته مطالبه  مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794401056 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/28 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 30831 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350410510 ابالغنامــه:  شــماره   10 /119
9609980350400762 شــماره بایگانی شــعبه: 960886  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای مرتضی علی یاری،  خواهان  1- صدیقه رجائیه 2- امیر 
محمد قانعی 3- پرستو قانعی و با وکالت آقای جواد بکرانی باالنی دادخواستی به طرفیت  
خواندگان 1- سیاوش قانعی فرزند خسرو 2- سپیده قانعی فرزند خسرو 3- مهناز عقدائی 
فرزند مهدی 4- پریسا قانعی فرزند مرتضی 5- ژاله قانعی فرزند مرتضی 6- بدری قانعی 
فرزند مرتضی 7- تاج الملوک صدر منوچهری 8- افراسیاب قانعی 9-  ایرج قانعی فرزند 
مرتضی 10- مرتضی علی یاری 11- اداره کل ثبت اســناد وامالک استان اصفهان به 
خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است( )ابطال سند رسمی انتقال به شماره 114210 

مورخ 71/6/18 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 72 اصفهان بنام ژاله قانعی مربوط ملک شماره 
3548-15191 بخش 5 ثبت اصفهان بلحاظ انتقال ملک بصورت غیر قانونی و اعاده سند 
به ما قبل بنام خانم تاج حقی( به مبلغ 21/000/000 ریال ابطال سند) موضوع سند مالی 
است( ) ابطال سند رسمی انتقال به شماره 55795 مورخ 81/4/20 دفتر اسناد رسمی شماره 
67 اصفهان بنام مرتضی علی یاری مربوط ملک شــماره 3548-15191 بخش 5 ثبت 
اصفهان بلحاظ انتقال ملک بصورت غیر قانونی و اعاده سند به ما قبل بنام خانم تاج حقی( 
به مبلغ 210/000/000 ریال مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980350400762 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/11/28 و ساعت 12/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:30848 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350210844 ابالغنامــه:  شــماره   10 /120
9609980350200661 شماره بایگانی شــعبه: 960791  خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت حامد منتظرین دادخواســتی به طرفیت  خواندگان سید اصغر پرده چی فرزند سید 
حسین- سید محمد پرده چی فرزند سید عباس- ســید محمد عماد پرده چی فرزند سید 
عباس- نصرت در دشتی فرزند سید هاشم به خواســته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و به کالسه 960791  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  96/11/29 ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده سید محمد پرده چی فرزند ســید عباس  و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف:30844 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)201 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106795301141 ابالغنامــه:  شــماره   10 /121
9609986795300526 شماره بایگانی شــعبه: 960530  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به آقای احمد جزینی، خواهان آقای احمدرضا کبیری دادخواستی 
به طرفیت  خوانده خانم بهاره کاشــی و احمد جزینی به خواسته 115/000/000 مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986795300526 شعبه 23 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره یک( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1396/11/30 ساعت 17/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه 
نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد.  م الف: 30855 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351110497 ابالغنامــه:  شــماره   10 /122
9609980351100776 شــماره بایگانی شــعبه: 960868  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای جواد محمدی، خواهان  خانم عــزا امینی تهرانی فرزند 
رضا دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای جواد محمدی به خواســته اعسار از پرداخت 
محکوم به مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351100776 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/12/07 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. م الف:30839 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)168 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100350309851 ابالغنامــه:  شــماره   10 /123
9609980350300971 شماره بایگانی شــعبه: 961184  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای جلیل صرافان، خواهان  آقای امیر زواره زادگان  دادخواستی 
 به طرفیت  خوانده آقای جلیل صرافان به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه
 ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 305(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350300971 شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/12/07 و 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:30850 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106794501468 ابالغنامــه: شــماره   10 /124
9609986794500232 شماره بایگانی شــعبه:960232 ابالغ شونده حقیقی: سهیال 
میرمحمد صادقی فرزند سید اکبر به نشانی مجهول المکان، مدارک پیوست: در خصوص 
تجدیدنظرخواهی آقای رضا باقری به طرفیت شما صادره از این شعبه، به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 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 ارســال می گردد. ضمنا 
 به پیوست دادخواســت تجدیدنظرخواهی / فرجام خواهی و ضمائم )غیر مکانیزه( ارسال 
می گردد.م الف:30833 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 

یک(  )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370304963 ابالغنامــه:  شــماره   10 /322
 9609983720700053 شــماره بایگانــی شــعبه: 960211  محاکــم کیفری یک
 دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960211 برای 1- 
فرهاد بیاتی فرزند حشمت ا... و 2- حسین بیاتی فرزند محمد به اتهام لواط به عنف نظر به 
متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی موضوع به این شعبه )اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 
(  ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/11/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر تا 
متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در 
صورت عدم  حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32265  

شعبه 5 دادگاه کیفری یک ) ویژه اطفال و نوجوان( استان اصفهان)161 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/325 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 3636 فرعی از 10393  اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام یداله آقایی جالدرانی فرزند 
نعمت اله در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027007823 مورخ 1396/7/4 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/15 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:32319 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
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افزایش پایش های زیست 
محیطی شهرستان فالورجان

پایش های زیســت محیطی شهرستان فالورجان 
درفصل زمستان با توجه به سرما و افزایش آلودگی 
هوا افزایش یافت و با جدیت و پیگیري بیشتري در 
حال انجام است.به گزارش»پارما«، سرپرست این 
اداره از اجرای گشت و پایش ویژه زیست محیطي 
و بررسي صنایع شاخص و مهم شهرستان خبر داد 
و در این رابطه اظهار داشــت: از ابتداي فصل پاییز 
مرحله جدید پایش واحدهاي صنعتي شهرستان 
آغاز شده و عملکرد زیست محیطي این واحدها مورد 
ارزیابي و پایش کارشناسان اداره حفاظت محیط 

زیست فالورجان قرار گرفته است.
محمد ولید مغربی، افزود: این بازدیدها و پایش ها 
شــامل بررســی وضعیت و نحوه رعایت قوانین و 
الزامات زیســت محیطي مي شــود که در صورت 
مشاهده تخلفات و آالیندگي، تذکرات الزم با صدور 
و ابالغ اخطاریه به صنایع متخلف اعالم و در صورت 
عدم رفع آلودگي، پیگیري و برخورد قضائي صورت 

خواهد پذیرفت.

 صدور حکم قطعی قضائی
 برای چرای غیر مجاز دام 

برای دامدار متخلف چرای غیر مجاز دام در مراتع 
منطقه حفاظت شــده داالنکو، حکم قضائی صادر 
شــد.یگان حفاظت محیط زیســت این اداره در 
راستای اجراي طرح کنترل ورود و خروج ، تعادل 
دام و مرتع در منطقه حفاظت شــده داالنکوه ،یک 

دامدار متخلف را شناسایي کردند.
دادگاه این متخلف چــرای دام را به دلیل ورود دام 
مازاد بر پروانه چرا در منطقه حفاظت شده داالنکو 
به  مبلغ ســی میلیون ریال در حق صندوق دولت 
محکوم کرد.چندین بار برای خروج گوسفندان از 
منطقه حفاظت شده به صاحب دام تذکر داده شد، 

اما تخلف وی ادامه داشت.

رهاسازی یک پرنده شاه بوف 
در منطقه حفاظت شده کاشان

یک پرنده شــاه بوف پس از درمــان و تیمار در 
منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک کاشــان 
رهاسازی شــد.محیط بانان این اداره به منظور 
حفاظت از تنوع زیستی، یک پرنده شاه بوف را که 
توسط شهروند دوســتدار محیط زیست تحویل 
داده شــده بود پس از تیمار و رساندن به شرایط 
مطلوب در زیستگاه اصلي خود  رهاسازي کردند.

الزم به ذکر است این پرنده از خانواده جغد سانان 
اســت که دارای بال های وســیع ، منقار بزرگ 
و چنگال های قوی هســتند. ایــن پرندگان در 
زمره پرندگان حفاظت شده بوده اند و باید براي 

حفاظتش اقدامات جدي صورت گیرد .

 تلف شدن یک قالده کفتار
 در حادثه جاده ای انارک

بــه گزارش»پارما«؛یک قالده کفتــار راه راه در 
نزدیکی ارتفاعات معلی در مسیر جاده چوپانان-
انارک بر اثر برخورد خودرو از بین رفت.این حیوان 
با ارزش در حال عبور از عرض جاده در شب بوده 
که به دلیل  ســرعت باالی خودرو دچار حادثه 
شده  ولی با وجود پیگیري هاي زیست محیطي، 

راننده شناسایي نشده است.
ارتفاعات و عرصه های زیســت محیطی بخش 
پهناور انارک، زیســتگاه طیف بسیار متنوعی از 
انواع حیات وحش سانان بویژه طعمه خواران بوده 
که تاکنون ۱۱ گونه گوشــتخوار از گربه سانان، 
سگ سانان و خانواده کفتار شناسایي شده است 
و هر ساله در جاده هاي اصلي تلفات انواع حیات 
وحش بر اثر تصادفات و برخوردهاي جاده اي رخ 
مي دهد.کفتار راه راه ایرانی از گوشــتخواران با 
اندازه متوسط و وزنی معادل ۲۶ تا ۳۴ کیلوگرم 
داشته و داشــتن آرواره های بسیار قوی، عموما 
شب فعال بودن، سر بزرگ و دست و پای بلند و 
رنگ خاکستری روشن با داشتن خطوط سیاه راه 

راه در سطح بدن از مشخصات آن است.

حتی به این فکر افتاده که  قید درس و دانشگاه را بزند؛ اما آرزوهایش مانع 
این کار شــده و ســختی ها را به جان می خرد تا بتواند حداقل با مدرک 
دانشگاهی کاری دست و پا کند و با دختری که دوستش دارد ازدواج کند. 
می گوید ما توان یابان امیدی برای بهبود وضعیــت نداریم و مجبوریم با 

همین شرایط زندگی کنیم. 

توی اتوبوس نشسته بودم و بیرون را نگاه می کردم، چشمم به روشن دلی 
افتاد که از خط عابر پیاده می گذشت. با عصای سفیدش راه را می پایید تا 
مانعی سر راهش نباشد. هزار جور فکر به ذهنم خطور کرد و دلهره به جانم 
افتاد: اگر چراغ سبز شود و ماشین ها راه بیفتند چقدر زمان نیاز است تا این 
پیرمرد از خیابان بگذرد و آسیبی نبیند؟ اگر موتورسواری بی مهابا از چراغ 

قرمز عبور کند و این مرد را نبیند چه اتفاقی می افتد؟ اگر، اگر،اگر...  به خیر 
گذشت و آن پیرمرد از خیابان رد شد؛ اما کمی جلوتر عصایش چاله کنار 
پیاده رو را ندید و نقش بر زمین شد. پسر جوانی به سرعت خود را به او رساند 
و بلندش کرد. مرد روشن دل با لبخندی که روی صورتش نقش بسته بود 
چیزهایی می گفت و پسر جوان سرش را تکان می داد! البد از او تشکر کرده 
و به این وضع اعتراض می کرد! اتوبوس به راه افتاد و من افکاری که به ذهنم 
می پیچید و سخنان مسئوالنی که سال هاست از مناسب سازی معابر برای 

توان یابان گفته اند را مرور می کردم. 
توان یابان گاهی در مواجهه با نامناسب بودن معابر دچار آسیب های جدی  
می شوند. مثل شکستن دست و پا و مشکالتی دیگر. در این میان خانواده  
این افراد هم درگیر معضالت و آســیب هایی هستند که به خاطر اتفاقات 
ناخوشــایندی که برای آنها رخ می دهد مدت ها و گاهی سال ها ناچارند 
بار اضافی را متحمل شوند. گذشــت زمان و رسیدن به سنین میانسالی و 
کهنسالی هم بر مشکالت این افراد می افزاید و همین عامل باعث می شود 

که ورود به جامعه برای آنها سخت تر شود. 
از گفتن مشکالت این افراد برای استفاده از خدمات رفاهی، شغل مناسب 
و... می گذریم و به مناسب سازی معابر شهری برای آنها بسنده می کنیم؛ 
وعده ای که بارها مسئوالن از آن سخن گفته اند و هنوز آنطور که باید، از بار 
مشکالت این قشر آسیب پذیر جامعه کم نشده است. مدیر کل بهزیستی 
اســتان اصفهان چندی پیش در این زمینه گفته بود: در حال حاضر بیش 
از ۳۷ درصد از فضاهای شهری اصفهان برای تردد معلوالن مناسب سازی 
نشده و نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است. سعید صادقی با اشاره به اینکه 
در کشور ما قانون حمایت از معلوالن خوب نوشته شده است تاکید کرده که 
این قانون نیاز به اجرای خوب دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر 
اصفهان برای تردد معلوالن نیازمند توجه بیشتر هستیم تصریح کرده که 
کار نکرده نسبت به احقاق حقوق شهروندان زیاد است و در کالم در خصوص 
معلوالن خوب حرف می زنیم ولی در حوزه اجرا حرفی برای گفتن نداریم. 

این اظهارات درحالی بیان می شــود که براســاس قانون برنامه پنج ساله 
توسعه، باید هر ســال ۱0درصد از فضاهای شهری برای معلوالن مناسب 
سازی شــود. ناتوانان جســمی جزئی از جامعه هســتندکه حق دارند از 
امکانات شهری بهره مند شوند، اما متاســفانه نبود خدمات مناسب باعث 
 شــده بســیاری از آنها از ورود به جامعه خودداری کنند و گوشــه نشین 

شوند.

  وضع مالی مناسبی نداشتند، باید هرروز برای رفتن به دانشگاه سوار اتوبوس می شد. گاهی پیش می آمد کسی در خانه نبود و  باید به تنهایی 
از خیابانی می گذشت که ماشین ها با سرعت زیاد عبور می کردند. می گفت بارها با مسئوالن تماس گرفته و  در خواست کرده  که پل عابرپیاده 
مکانیزه ای نصب شود که هم معلوالن بتوانند راحت تر از خیابان عبور کنند و هم از تعداد تصادفات کاسته شود؛ اما وعده های بی عمل، آنها را از 

پیگیری بازداشته است.

عکس  روز 

کسب و کارهای تلگرامی مختل شد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

سما مطیعی

 کار اســتارت اپ هــا در تلگــرام بــا مشــکل 
مواجه شده است . 

در پی ناآرامی ها و تجمعات اخیر در کشور، سرانجام 

پس از تایید و تکذیب های فراوان، تلگرام مســدود 
شود. وزیر ارتباطات که قرار بود انگشتش روی دکمه 
فیلترینگ این شبکه محبوب اجتماعی نرود، درحال 
حاضر با تصمیم شــورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
فیلترشدن تلگرام، مجبور به پاســخگویی در این 

باره شده است.  
جوان ترین وزیر دولت روحانی قــول داده که این 
فیلترینگ »موقت« باشد و در حال رایزنی است تا 
پس از بازگشت آرامش به کشور، تلگرام مجددا بدون 
فیلتر باز شود. شاید فیلترشدن تلگرام بیش از همه 
به ضرر آنهایی شد که با داشتن فعالیت اقتصادی در 
این شبکه، به کسب و کار مشغول بودند و درآمدزایی 
می کردند و حاال کسب و کارشان مختل شده است. 

با این حال وزیر ارتباطات در شبکه فیلتر شده توئیتر 
نوشــت: »یکی از جهت گیری های دولت برای حل 
معضل بیکاری، توسعه کسب وکارهای نوپا و تقویت 
فضای مجازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از صدها 
هزار هموطن عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر 

شده اند، عذرخواهی کنم.« 
مردم منتظرند تا قول وزیر مبنــی بر موقتی بودن 

قطعی تلگرام رنگ واقعیت  به خود بگیرد! 

کسب و کارهای تلگرامی مختل شد

زینب ذاکر

از برس مو، حوله ســر ، ماهیتابه و جاروب دســتی گرفته تا وسایل 
تزیینی، قابلمه ، لیوان ، وســایل آرایشی بهداشــتی و هرچیزی که 
فکرش را بکنید، در این فروشــگاه ها پیدا می کنید. فروشگاه هایی 
که چندماهی هست در سرتاسر شهر به راه افتاده و روی شیشه مغازه 
شان نوشته اند»فقط۲000 تومان«. دو هزار تومان رقم ناچیزی است و 
طبیعی است که در این شرایط بد اقتصادی و معیشتی جامعه و گرانی و 
تورم، می تواند برای خیل عظیمی از مردم وسوسه انگیز و جذاب باشد. 
خانم هایی که وارد این مغازه ها می شوند و با دست پر بیرون می آیند و 
خوشحال هم هستند که با پرداخت رقمی نه چندان گزاف، کلی خرید 
کرده اند. ظروف یک بار مصرف رنگارنگی که بعضا چشم نواز هم هستند 
و در اندازه های مختلف ولی با قیمت یکسان عرضه می شوند. نه اینکه 
ارزان بودن قیمت اجناس به تنهایی عامل مشکوکی)!( است و باعث 
می شود این هشدار را بدهیم که بهتر است مردم بی خیال خرید اجناس 
۲000 تومانی از اینگونه مغازه ها و فروشگاه ها شوند، اما بی جهت هم 
نیست که گفته می شود »هیچ »ارزانی« ای بی حکمت نیست.« در 

ســاخت این اجناس و ظروف از مواد و ترکیبات استاندارد و مرغوب و 
باکیفیت استفاده نمی شود. 

کارشناسان بهداشت و مسئوالن مربوطه در این باره به کرات هشدار 
داده اند؛هشــدارهایی که به گوش مردم می رسد اما عجیب است که 
همچنان فروشــگاه های ۲000 هزارتومانی شلوغ و پرمشتری است! 
درواقع به نظر می رســد مردم ما آن چنان با شــرایط بد معیشتی و 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که »ارزانی« و »کمیت« برایشان 

در اولویت به نسبت »کیفیت« است.
گفته می شود ماده اولیه این ظروف از ضایعات بیمارستانی است که به 

شدت نیز سرطان زا هستند. 
طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اما در این باره به 
»تسنیم« گفته: »زباله های عفونی بیمارستانی پس از بی خطر شدن 
توسط دســتگاه های مخصوص، جداگانه دفن می شوند و به بازیافت 
نمی رسد. من نمونه تولیدات را ندیده ام. اگر عالمت استاندارد داشته 
باشد یا پروانه بهره برداری بهداشتی درج شده باشد، مورد تایید است. 

گاهی این محصوالت را در کارگاه های غیرمجاز تولید می کنند.«
با این حال نایب رییس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان مصنوعات 
پالستیک و مالمین اصفهان می گوید : بیشتر این ظروف برای مصارف 
خوراکی بوده. برخی از این کاالها از نظر بهداشتی مورد تایید نیست و 
برای مصرف کننده ضرر دارد.به هرحال پالسکوهای پرمشتری ۲000 
تومانی این روزها به رقیبی برای فروشگاه های معتبر تبدیل شده اند؛ 
البته اجناس خوب باکیفیت هم در این فروشگاه ها می توان پیدا کرد 

اما درنهایت هر ارزانی ای بی دلیل و حکمت نیست! 

هیچ »ارزانی« ای بی حکمت نیست؛

پالسکوهای 2000 تومانی!

معاون اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان خبر داد:
برگزاری جشنواره ایده ها و فرصت های ملی برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی

 قدیمی ترین پلیس راه
 در عصر قاجار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اســتان اصفهان گفت: جشــنواره ملی ایده ها و فرصت ها با هدف ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه، ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم به عنوان یک 
مسئولیت همگانی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی برگزار می شود. محمدرضا قنبری ، با بیان اینکه زمان ثبت نام سومین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها از نیمه آذر 

ماه شروع شده است، اظهار داشت: این همایش با هدف ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه، ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم به عنوان یک مسئولیت همگانی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین برای پیشگیری از جرائم و 
آسیب های اجتماعی برگزار می شود. وی استفاده از پتانسیل جوانان، ایده های خالقانه آنان و همچنین کارآفرینی اجتماعی را از دیگر افق های پیش روی برگزاری سومین جشنواره ایده ها و فرصت ها دانست و خاطرنشان کرد: 
شناخت استعدادهای خفته جوانان و نوجوانان، استفاده از ایده ها و خالقیت آنان مسئله مهمی است که با شناخت و استفاده از آن بستر موفقیت ها و تعالی فعاالن و ایده پردازان فراهم می شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان اصفهان برگزاری جشنواره ایده ها و فرصت ها را زمینه ساز بهره گیری از استعدادهای جوانان دانست و عنوان کرد: جذب ایده های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولیدکنندگان برنامه ها 

به ویژه افراد غیر مشهور و بدون توان مالی از دیگر دستاوردهای این جشنواره است.

خبر

افغان ها در اولویت هستند
رییس سازمان نهضت سوادآموزی ضمن اعالم 
اینکه از ســال 90 تا کنون بیــش از ۷8 هزار و 
۴۷۲ نفر از اتباع بی سواد از خدمات سوادآموزی 
منتفع شده اند، گفت: از ســال 9۴ تاکنون نیز 
بیش از 5000 نفر از زنان و دختران عشایری و 
روستایی تحت پوشش برنامه های سوادآموزی 

قرار گرفته اند.
علی باقــرزاده همچنیــن به اعــالم جزئیات 
ســوادآموزی اتباع خارجی پرداخــت و اظهار 
کرد: طرح سوادآموزی اتباع خارجی در راستای 
ارتقای شــاخص باســوادی و آموزش سواد به 
مهاجران مقیم ایران با هــدف تقویت و ترویج 
فرهنگ اســالمی و توانمندســازی مهاجران 
خارجی با اولویت اتباع کشور افغانستان شکل 
گرفته است. وی افزود: از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳89، 
۶8۱ هزار و ۱5۳ نفر از اتباع و مهاجرین خارجی 
در کالس های ســوادآموزی ثبت نــام و تحت 

آموزش قرار گرفتند.

می خواستم ریا نشود!

شهردار تهران گفت: عملکرد شهرداری تهران 
بر اساس گفته همه کســانی که توفیق شرکت 
در مراسم اربعین حسینی )ع( را داشتند، بهتر 

و منظم تر از سال گذشته بود.
نجفی ادامه داد: کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
نیز دیگر اقدام شهرداری بود که جزو وظایف ذاتی 
ما محسوب نمی شود، اما  وظیفه ملی و انقالبی 
ما بود؛ البته ما در تبلیغ فعالیت هایمان مقداری 
کوتاهی کردیم که این بیشــتر به شخص بنده 
برمی گشت؛ چراکه احساس می کردم تظاهر و 

ریا نباید با خدمت آمیخته شود!

ماجرای خروج ۱۶0 قلم دارو 
از پوشش بیمه 

آناهیتا کشاورزی، معاون بیمه خدمات سالمت 
سازمان بیمه سالمت ایران ، در پاسخ به سوالی 
درباره اخبار منتشر شــده مبنی بر خروج ۱۶0 
قلم دارو از پوشــش بیمه، گفت: باید توجه کرد 
که ورود و خروج هر خدمتی به بســته خدمت 
بیمــه، در دبیرخانه شــورای عالی بیمه مطرح 
می شود و ضمن بررســی همه جوانب در شورا، 
نظرات دســتگاه های عضو اخذ و سپس درباره 
آنها تصمیم گیری می شود. به عنوان مثال درباره 
داروی پوکی اســتخوانی که خبرساز هم شد، 
شورای عالی بیمه حدود دو سال پیش مشروط بر 
اینکه مطالعات هزینه -اثربخشی روی آن انجام 
شود و پاسخ مثبت دهد، به مدت یک سال آن را 
وارد پوشش بیمه ای کرد، اما بعد از یک سال هنوز 
مطالعات انجام نشده بود و مجددا فرصتی شش 
ماهه داده شد تا مطالعات هزینه- اثربخشی آن 
انجام شود و نتایجش را اعالم کنند که متاسفانه 
نتایج این مطالعات نشــان داد این دارو هزینه -

اثربخشی ندارد.

اعزام به خدمت تمدید شد
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا 
از تمدید تاریخ اعزام به خدمت برای مشموالن 

طرح سرباز معلم سال 9۷ خبر داد.
سرهنگ رحمان علیدوســت، معاون احضار و 
اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشت: 
مشــموالنی که برای انجام خدمت سربازی در 
طرح سرباز معلم ســال 9۷ پذیرفته شده اند، 
باید در تیرماه ۱۳9۷ برای طی دوره آموزشــی 
به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعزام شوند. وی 
افزود: مشموالن طرح سرباز معلم سال ۱۳9۷ که 
دارای برگ آماده به خدمت در ماه های اسفند 9۶ 
و اردیبهشت 9۷ هستند، بایدبرای تمدید تاریخ 

اعزام به خدمت خود اقدام کنند.

اخبار

ذره بین

مدیر مجتمع خدمات درمانی شرکت ذوب آهن اصفهان 
از برقراری قرارداد بیمه 5۱ هزار بازنشســته این شرکت 
خبر داد. »علیرضا آجدانی« افزود: قــرارداد بیمه درمان 
بازنشستگان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از اول دی 

امسال به مدت یک سال تمدید شد.
گفتنی است که قرارداد بیمه خدمات درمانی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان طی ماه های گذشته قطع بود. 
مدیر مجتمع خدمات درمانی شهید مطهری شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه افزود: براساس قراردادادی که 
بین بیمه ایران و این شرکت منعقد شده در مرحله اول زمینه استفاده 5۱ هزار نفر از بازنشستگان ذوب آهن 

اصفهان از خدمات مراجع درمانی طرف قرارداد فراهم شده است.
وی اضافه کرد: بیمه خدمات درمانی سایر بیمه شدگان شرکت ذوب آهن اصفهان نیز به محض تحویل به این 

شرکت و انجام اقدامات الزم برقرار می شود.

تمدید قرارداد بیمه 
درمان بازنشستگان 
ذوب آهن

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: یک خانواده 
۷ نفره که دچار مسمومیت غذایی شده بودند توسط دو 

مامور پلیس نجات یافتند.
سرهنگ حسن یاردوستی اظهار داشت: در پی گزارش 
دریافتی از مرکز فوریت های ۱۱0 مبنی بر مسمومیت 

شــدید غذایی یک خانواده هفت نفره در باغی از محدوده شــرق اصفهان، بالفاصلــه ماموران انتظامی 
 شهرســتان اصفهان برای نجات به محل اعزام شــدند. وی افزود: یک افسر و یک ســرباز وظیفه پس از 

جست و جوی متوالی سرانجام این باغ را پیدا کرده و با باز بودن درب باغ وارد محل حادثه می شوند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اضافه کرد: ماموران پلیس، ۷ نفر از اعضای یک خانواده را که در اتاقک 

این باغ بودند و حال عمومی آنان نامساعد بود مشاهده و بالفاصله آنها را به بیمارستان منتقل کردند.
وی تاکید کرد: یکی از بزرگ ترین رسالت های پلیس نجات جان افراد در مواجه با حوادث است. 

پلیس، خانواده 7 نفره 
را از مرگ حتمی 
نجات داد

سمیه حفیظی 

قانونی که فقط خوب نوشته شده است؛

دست به عصا ماندن مناسب سازی معابر شهری
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»پسران حاج علیرضا« را می شناسید؟ 
پیشنهاد سردبیر:

به بهانه اکران فیلم سینمایی اشنوگل؛

جاسوس ها در جنگ
از سال 1360 بود که موضوع دفاع مقدس در سینمای ایران متولد شد و در همان ســال های اولیه و در بحبوبه جنگ با ساخت دو فیلم »برزخی« و »مرزها« روایتی از فراز و نشیب های جنگ  سمیه مصور
تحمیلی روی پرده نقره ای به نمایش در آمد و از آن مدت تاکنون فیلم های مختلفی در ژانرهای متفاوتی روایتگرسال های خون وعشق شده است به طوری که در دوره ای از جنگ در این نوع 
سینما فقط به جنبه دالوری های اشخاص و نمایش افراد عارف مسلکی که به دور از هر گونه زشتی و پلیدی خواهان شهادت است پرداخته شده، در دوره ای دیگر به موضوعات جانبازان دفاع مقدس و اسارت اشاره شده و دیرزمانی 
نیست که با تغییروتحوالتی در این نوع سینما زاویه های دیگری از جنگ نیز به نمایش درآمده است، اما با وجود گذشت بیش از 30 سال از عمر سینمای دفاع مقدس فیلم های محدودی با موضوع جاسوسی و ستون پنجم ساخته 
شده است. در طول دفاع مقدس عملیات هایی به دلیل وجود جاسوسانی که با دشمن سند همکاری امضا کرده بودند لو رفته و این افراد باعث شدند که فتح و پیروزی از رزمندگان حق دور شود، این جاسوسان نه تنها در جنگ بلکه 

در اسارت نیز از دشمنی با نیروهای داخلی خود دست برنداشتند. به بهانه اکران فیلم سینمایی» اشنوگل« که در آن از این زاویه به موضوع جنگ پرداخته شده در گزارش پیش رو اشاره ای خواهیم داشت به برخی از این فیلم ها:

اشنوگل
»اشنوگل« ساخته هادی ارجمند وعلی سلیمانی، دومین فیلم سینمایی دفاع مقدس است که به ماجراهای غواص ها و عملیات کربالی 
چهار می پردازد. عملیات کربالی۴ نام عملیات نظامی تهاجمی نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق بود. این عملیات با رمز محمد رسول ا...
)ص( در محور ابوالخصیب به صورت گسترده در تاریخ ۵ دی 136۵ به فرماندهی سپاه انجام شد. لو رفتن این عملیات، شکست سختی برای 
ایرانی ها به همراه آورد به طوری که رزمندگان پس از حدود یک روز از آغاز عملیات با به جا گذاشتن تلفات فراوان عقب نشینی کردند. در 
سال 13۹۴، با گذشت 30 سال از عملیات کربالی۴، کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعالم کرد که اجساد 1۷۵ 
غواص ایرانی را که با دستان بسته شهید شده اند در منطقه ابوفلوس عراق کشف کرده اند. فرمانده این ستاد همچینین اعالم کرد که برخی 

از اجساد کشف شده دارای هیچ جراحتی نیستند و نیروهای بعثی آنها را زنده به گور کرده اند. 
فیلم اشنوگل تالش کرد تا برخی از اتفاقاتی که در جریان عملیات کربالی ۴ رخ داد را به نمایش بگذارد. رزمنده ای به نام »یونس« که به 
عنوان فرمانده گردان غواصان است سه شب قبل از عملیات در حالی که در صدد حفر تونلی در منطقه عملیاتی بوده، مفقوداالثر می شود. 
حاال پس از سی سال اطالعاتی به دست می آید که نشان می دهد احتماال یونس زنده است و در آن زمان به واسطه منافقین قرارگاه اشرف با 
دشمن همکاری کرده است. نقطه تمرکز فیلم روی شخصیت یونس و هم رزم وی است که اکنون در مظان اتهام خیانت و جاسوسی قرار دارد.

یونس نقش اصلی را در اجرای عملیات داشته و حاال پس از سال ها، خواهرش از اردوگاه اشرف بازگشته و پالک یونس را به همراه دارد. همین 
موضوع باعث مشکوک شدن نهادهای اطالعاتی می شود. سوال این است،  اگر یونس در اروند شهید شده چرا پالکش از اردگاه اشرف بازگشته 
است؟ دلیل اصرار یونس برای کندن معبر چیست؟ چرا یونس مدام اصرار دارد غواص ها به آب بزنند؟ در شب عملیات چه اتفاقی می افتد؟....

نفوذی 
مهدی فیوضی و احمد کاوری در فیلم »نفوذی« تالش کردند تا نگاهی نو داشته باشند به زوایایی پنهان از جنگ و روایتگر مسائلی در جنگ باشند که در آثار سینمای دفاع مقدس کمتر به 
آن توجه شده است.  نفوذی روایت داستان مردی است که به تازگی به کشور بازگشته است؛ » فریدون« رزمنده اسیری است که بعد ازسقوط حکومت صدام، از اسارت آزاد می شود. او به 
محض ورود به کشور، به دالیلی دستگیر می شود و مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرارمی گیرد. این بازجویی های صورت گرفته از فریدون، به خاطر خیانت او به بچه های اردوگاه در زمان 
اسارت است. کارگردان، در بخش زیادی از فیلم به بیننده می قبوالند که فریدون کیافر  که حاال به خاطر خیانت هایش به او »فری کافر« می گویند، از اهدافش منحرف شده است. زندگی 

مسلمانی شــود، خودی را رها کند و با بعثی ها هم دست سخت و پر فشار اردوگاه باعث شده که او قید عقایدش را بزند، بی خیال مردانگی  و 
دوستانش بودند ، شکنجه کند و شود و با جاسوســی هایش  تا می تواند بچه ها را که تا دیروز 

شهر و بین مردم پیچیده. حاال حتی بــه کشــتن بدهد.خبر خیانت فــری کافر در 
خیانت، دامان خانواده اش را خانواده اسرا از او متنفرند و به خونش تشنه. انگ این 

مردم، مورد اهانت و زشت ترین در محلــه و در بین هم می گیرد و آنها 
متنفر است و دختر و همسر گیرند. پسر، از پدرش برخوردها قرار می 
ای از ابهام و آشفتگی قرار پرونده فریدون درهاله او، نســبت بــه 
که فریدون بــه ایران های فیلم اینگونه تصور می شود دارند. تــا میانه 

های فیلم فریدون شود. تا نصفه برگشته و باید انتقام آن همه خیانتی که کرده از او گرفته 
با پلیس همکاری ساکت است و فقط تماشــا می کند. نیروهای امنیتی متوجه می شوند که فری کافر، دوست دارد 

به او کمک می کند کند اما به علت مشکل تارهای صوتی ناشی از ریختن سرب در گلویش، قدرت بیان ندارد. پزشک 
تا بتواند صحبت کند و رفته رفته رازهای این پرونده آشکار می شود...

قاب روز

باجناق هایی که شهید مدافع حرم شدند  شوخی مدافعان حرم با داعش

 کتاب »پســران حاج علیرضا« حکایتی اقتباس شــده از زندگی شهیدان
 نعمت ا...، حجت ا... و هادی بهمنی نژاد است. فرزندانی که زیر سایه حاج 
علیرضا بهمنی نژاد و حاجیه خانم فاطمه مازندرانی رشــد کردند و بالنده 
شدند.این کتاب در 2۴ فصل، سعی کرده تا نمایی کلی از زندگی این شهدا 

را در قالب داستانی خواندنی برای خوانندگان ترسیم کند.
امیرحسین انبارداران از نویســندگان حوزه دفاع مقدس و ناشر این حوزه 
با نگارش این کتاب سعی داشته تا این شــهیدان گرگانی را تا حدودی از 

ناشناختگی نجات دهد.
 خانواده بهمنی نژاد در محله گرگان جدید و در حوالی مســجد قائم )عج( 
گرگان ســکونت دارند و اهالی این منطقه به خوبی آنها را می شناسند، اما 
نگارش این کتاب باعث شد تا یاد این شهدای عزیز تا شهرهای دورافتاده 

کشور عزیزمان هم گسترش پیدا کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

کربالی چهار باشــد، جنگنده های بعثی بیایند دیوار صوتی هفت تپه را 
بشکنند، علی اکبر شیرجه برود و پناه بگیرد و حجت ا... با لبخند و کنایه به 

او بگوید: »ترسیدی اکبر؟!«....
اذان ظهر از گلدسته های حرم امامزاده عبدا... )ع( به آسمان عطر پاشید. 
باران هم چنان می  بارید بر آخریــن همراهان مزار حجت ا... . همه حیران 
بودند که چرا حمید کمالی خندان است. حاج حسین امامی از رابطه عاشقانه 
حمید و حجت ا... باخبر بود. گفت: حمید جان! حجت بیشتر از اینکه برادر 
خانم من باشه رفیق تو بود، چرا می خندی؟ نباید ناراحت باشی از دستش 
دادی؟ حمید بیشتر خندید: چرا نخندم حاجی؟ بعد از حجت نوبت منه... 

منم میرم پیش حجت.

»پسران حاج علیرضا« را می شناسید؟ 
میزها را کنار هم می گذارند و رویش پارچه ای می کشند، کتاب ها را به ترتیب روی 
میز می چینند. دو نفری پشت میز می ایستند تا کارشان را شروع کنند. اولین نفر به 
میزها نزدیک می شــود و در مورد کتاب ها می پرسد. زن زودتر از شوهرش شروع به 
صحبت می کند و در مورد کتاب ها توضیح می دهــد و می گوید: » این کتاب زندگی 
شهید ابراهیم هادی است؛ شهیدی که کتابش بسیار پرمخاطب بوده و زندگی جالبی 

داشته است«. 
توضیحاتش تمام می شود و بعد کتاب را به مرد می دهد. مرد می خواهد پول بدهد که 
زن و شوهر با هم می گویند نه و بعد هم می خندند و توضیح می دهند که کتاب هایشان 
پولی نیست.اینجا گلزار شهدای »خورموج« شهرستان دشتی از توابع استان بوشهر 
است؛ جایی که مهدی مهرانپور و فاطمه فرج زاده زن و شوهر بوشهری پنجشنبه ها 
کتاب هایشان را »وقف در گردش« می کنند. می پرسم چرا این کار را انجام می دهید؟ 
زن به شــوهرش نگاه می کند و می گوید: »تعدادی از کتاب ها برای خودمان است و 

بخشی دیگر از آنها برای یک خیر«.
کنجکاو می شــوم می خواهم که از این خیر برایم بگوید: »یک بار در فضای مجازی 
کانالی را دیدم از خانمی که کتاب هایی را می خرید و برای استفاده یا همان »وقف در 
گردش« در اختیار دیگران می گذاشــت. توانستم با این خانم که تبریزی هم هست 
ارتباط برقرار کنم و از طریق ایشان کتاب ها را به اینجا برســانیم و در اختیار مردم 
بگذاریم. وقف در گردش هم یعنی اینکه کتاب ها را بــه امانت می دهیم و هفته بعد 
کتاب ها بعد از خوانده شدن به همین محل برگردانده می شود.« اسم این خیر کتاب 
را که می پرسم می گوید: »اسمش را نمی دانیم. می خواهند گمنام بمانند برای همین 

هیچ وقت اصرار نکردیم که اسم شان را بپرسیم«.
مرد همسرش را نگاه می کند و می گوید: » همه این کارها را همسرم انجام می دهد. 
خیلی تالش کرد تا بتوانیم این کار خیر را ادامــه دهیم. کارمان را با پنج جلد کتاب 
شــروع کردیم؛ اما االن تعداد کتاب ها بیشتر شده اســت. با کمک ارشاد خورموج 

توانستیم کارمان را گسترش دهیم.« زن کتاب ها را به دست مردم می دهد و در جواب 
سوالم که می پرسم چرا شهید ابراهیم هادی را انتخاب کردید؟ می گوید: »شهید هادی 

برای من شهید خاصی است و دلم می خواست همه این شهید را بشناسند. 
برای همین با کتاب های این شهید شروع کردیم و خدا را شکر بازخوردهای خیلی 
خوبی از این مسئله گرفتیم. نکته دیگر اینکه برادر همسرم و عموی خودم هم شهید 
هستند. ما در زندگی مان همیشه به این سه شهید متوســل شده ایم. همین کار را 
هم که شروع کردیم با توســل به این سه شــهید بود و همه در آن ابتدا می گفتند 
موفق نمی شویم ولی ما توانســتیم این کار را به نتیجه برسانیم. خیلی از افرادی که 
پنجشنبه ها به این گلزار شهدا می آیند دیگر مشتری ثابت این کتاب ها شده اند و هر 
پنجشــنبه می آیند تا کتاب های جدیدمان را ببینند و با خودشان هم افراد جدید 

می آورند.«

وقف در گردش کتاب؛ در گلزار شهدا

یکی از مهم تریــن عواملــی که باعث ایســتادگی 
رزمندگان اسالم در طول تاریخ شــده است، روحیه 
باالی آنها تحت تاثیر از ایمان به خداســت. مدافعان 
حرم سعی می کنند با محبت و شوخی و عبادت خدا 

تمام تلخی های جنگ را پشت سر بگذارند. 
آنچه می بینید تصویری است از شوخی مدافعان حرم با 
تروریست های تکفیری داعش که خود را طی عملیات 
انتحاری منفجر می کنند.آنها نوشته اند:»لعنت به هر 

کس که اینجا خودش رو منفجر کنه«

گاهی باجناق ها می توانند از دو دوســت به همدیگر 
نزدیک تر باشــند، طوری که طاقــت دوری از هم را 
نداشته باشند. گاهی دو دوست می توانند نسبت خونی 
با هم نداشته باشند ولی داشتن هدف مشترک و خون 
دادن در راه آرمان  و اعتقادات، آنها را از خویشاوند به 
 هم نزدیک تر کند. درست شبیه سرگذشت شهیدان 
قاسم غریب و مهدی ایمانی فردویی؛ دو باجناقی که 
در فاصله ای کوتاه از هم، شــهید مدافع حرم شدند و 

نامشان در تاریخ کشور ماندگار شد.
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خیز بلند زرد پوشان برای بــاالنشینی

پیشنهاد سردبیر:

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
اهمیت باالی 3 امتیــاز دیدار تیمش مقابل پیکان 
برای تیم ذوب آهن اظهار داشت: ما اگر می خواهیم 
در جدول رده بنــدی خود را باال بکشــیم، به برد 
مقابل پیکان و کســب هر 3 امتیــاز این بازی نیاز 

خواهیم داشت.
قاســم حدادی فر با بیان اینکه »کســب 3 امتیاز 
این بازی هم برای ما و هم برای پیکان بسیار مهم 
است«، تصریح کرد: همه بچه های تیم ما با انگیزه 
و تالش بسیار در تمرینات شــرکت می کنند تا از  

آمادگی خوبی بــرای این بازی برخوردار شــده و 
بتوانیم نتیجه الزم را کسب کنیم. دیدار با پیکان، 
بازی قشنگی خواهد شــد و هر تیمی که بهتر کار 

کند، 3 امتیاز را می گیرد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شرایط این 
تیم را خوب خوانده و خاطرنشــان کرد: تیم فعلی 
ذوب آهن از نظر فنی و روحی در سطح باالیی قرار 
داشته و از بهترین تیم های ایران به شمار می رود. 
جایگاه فعلی ذوب آهن، در شأن این تیم نیست و ما 
تمام تالشمان را می کنیم تا با کسب نتایج خوب در 

هفته های آینده، ذوب آهن را به جایگاه واقعی اش 
برگردانیم.

وی درباره نحوه حضور ذوب آهن در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد: بازی ما در مرحله 
پلی آف، دیدار سخت و بســیار حساسی است که 
خوشبختانه در اصفهان برگزار می شود، در شرایط 
فعلی اولویت اول ما پیروزی در این دیدار و حضور 
در مرحله گروهی است.حدادی فر تصریح کرد: تمام 
تالش کادر فنی و بازیکنان تیم، بازگشت ذوب آهن 
به روزهای خوبش بوده، ما تمــام توانمان را برای 
موفقیت در آسیا خواهیم گذاشت اما در حال حاضر 
اولویت اول ما کسب نتیجه در بازی های چند هفته 

آینده و مرحله پلی آف است.

حدادیفر:
ذوبآهنرابهروزهایاوجبازمیگردانیم

توسطشهرداراصفهاناعطاشد؛
نخستین»نشانفیروزهای
شهروندافتخارآفرین«

بهسهرابمرادی
ســهراب مرادی، وزنه بــردار اصفهانی و قهرمان 
آســیا، جهان و المپیک، 
صبح روز گذشــته با 
قدرت ا...نــوروزی، 
شــهردار اصفهان 
دیــدار و گفت و گو 
کــرد.در ایــن دیدار 
صمیمانه که مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در آن حضور 
داشت، شهردار اصفهان نخستین نشان فیروزه ای 
شــهروند افتخار آفرین اصفهان را به ســهراب 
مرادی اهدا کرد. نوروزی از این به بعد این نشان 
را به شهروندان خاص اصفهانی که در زمینه های 
گوناگون ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی و ... برای 
شــهر اصفهان افتخارآفرینی کرده اند به عنوان 
پاسداشت معنوی اهدا خواهد کرد. سهراب مرادی 
با قهرمانی در مسابقات وزنه برداری المپیک ۲۰۱۶ 
ریو، نخستین ورزشکار مدال آور اصفهانی در تاریخ 

این رقابت ها لقب گرفت.

اتفاق  روز

میزانپاداشفیفابه
ملیپوشاندرجامجهانی

در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل فدراسیون جهانی 
فوتبال فیفا به هر بازیکن پاداش روزانه 3 هزار 
دالری پرداخت می کرد، 
اما مســئوالن فیفا 
گرفتند  تصمیــم 
پــاداش بازیکنان 
حاضــر در جــام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
را افزایــش دهند و به 
مبلغی در حــدود ۸۵۰۰ هزار دالر برســانند.

یعنی مبلغــی در حدود ۹۲۰ میلیــون تومان 
به باشــگاه های ایرانی که بازیکنانشان در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه به میــدان بروند پول 
پرداخت می شود.پاداشــی که قرار است از دو 
هفته قبل از آغاز رسمی جام جهانی محاسبه و 
تا آخرین روز حضور در نظر گرفته شود که اگر 
بنا بر حضور در مرحله گروهی باشــد، می توان 
۲۵ روز برای هر ملی پوش در نظر گرفت؛ البته 
قرار شده است نه تنها به بازیکنان تیم ملی بلکه 
به کارلوس کی روش و دیگــر مربیان تیم ملی 
هم به صورت روزانه در روســیه پول تو جیبی 

پرداخت شود. 

خبر روز

علیرضا جهانبخش یکی از موفق ترین لژیونرهای فوتبال در این 
فصل بوده و با بازی های بسیار خوبی که برای آلکمار انجام داده 
تقریبا در فهرست تیم منتخب نیم فصل اکثر رسانه های هلندی 
قرار گرفته است. وینگر ایرانی آلکمار، سوژه گزارش مجله فوتبال 
هلند شده؛ نویسنده در این گزارش آورده است: آن قدر این پسر 

مصمم است وتالش می کند که به تمام آرزوهایش می رسد.

اینپسربهآرزوهایشمیرسد

07
روح ا... سیف اللهی، مهاجم سابق پرسپولیس و مشکی پوشان بعد 
از فسخ قراردادش با این تیم، با پارس جنوبی به توافق دست یافت و 
قراردادش را با شاگردان مهدی تارتار به امضا رساند. پارس جنوبی 
که در نیم فصل اول لیگ برتر به عنوان شگفتی ساز خود را مطرح 
کرده، اکنون در نقل و انتقاالت بــه دنبال جذب بازیکنان مدنظر 

مهدی تارتار است تا بتواند به موفقیت خود ادامه دهد.

سیفاللهی،شاگردتارتارشد

27

پشتپردهفراخوانکیروش؛
دسِتپیش!

کارلوس کی روش یکشنبه فراخوان داد و اعالم 
آمادگی کرد با مربیان لیگــی از جمله کرانچار 

جلسه برگزار کند.
 این در حالی است که او پیش تر اعالم کرده بود 
با مربیانی حتی در ســطح برانکو هم جلسه فنی 
برگزار نمی کند و سطح خودش را بسیار باالتر از 
این می دانست که با مربیان لیگ برتری سر میز 

مذاکره بنشیند. 
اما گفته می شود 

ایــن جریان 
پشــت 

ی  ه ا د پــر
او در  دارد. 
واقــع این 
کار را کرد 
کــه فــردا 

بــا  نگوینــد 
مربیان لیگی تعامل 

نداشــته و حاضر نشده 
با آنها جلسه برگزار 
کنــد. حــاال باید 
دید آیا فدراسیون 

فوتبــال می توانــد 
امثال برانکو و کرانچار 

را هم پای میــز مذاکره 
بنشاند و تعامل الزم را بین 

تیم ملی و باشــگاه ها برقرار 
کند یا نه؟

توصیفرضامهاجریازبدبیاریهای
اخیرتیمپدیده:
مثلآوار

 رضا مهاجری  با توصیف شــرایط این روزهای 
پدیده گفت: در این مدت همه چیز مثل یک آوار 
روی سر ما فرو ریخت. کسر شش امتیاز تیم مان 
را با مشکل مواجه کرد و چند روز پیش هم اکبر 
ایمانی از جمع ما جدا شد. از طرفی با مشکالت 
اقتصادی هم مواجه هستیم و وقتی در این شرایط 

از داوری ضربه می خوریم کمر تیم خم می شود.

در حاشیه

سرمربیتیممشکیپوشان
بالباسبارسلونا

رضا عنایتی سوژه جالبی برای رسانه ها فراهم 
کرده اســت. سرمربی 
سیاه جامگان یا به 
مشــکی  عبارتی 
پوشان، در تمرین 
روز گذشته تیمش 
با لباس بارسلونا حاضر 
شد و سوژه عکاسان در این 
تمرین شد. زمانی که عنایتی مدرک مربیگری 
خود را گرفته بود در یــک مصاحبه گفته بود 
که هدفــش از مربیگری رســیدن به نیمکت 
بارسلوناست و همین امر در آن زمان باعث شده 
بود تا عنایتی سوژه رسانه ها شود. این عکس را 

خبرآنالین منتشر کرده است.

سوژه روز

فوتبال
فوالد

خوزستان-
سیاهجامگان

ساعت
15

شبکه
ورزش

پارسفوتبال
جنوبیجم-

سپاهان

ساعت
16:50

شبکه
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
14 دی

پیشخوان

سلطانبلندشو

دستنگهداریدلطفا

تحقیــقوتفحصاز
سرخابیها

سلطاندربیمارستان
کسری

مدافع ایرانی شــاغل در لیگ یونان ابــراز امیدواری کرد 
که بتوانــد قهرمانی در لیــگ یونان را بــرای این تیم به 
دست بیاورند.احســان حاجی صفی، مدافع ایرانی که در 
پانیونیوس عملکرد خیلی خوبی داشته است با قراردادی 
3.۵ ساله به المپیاکوس رفت. این بازیکن با دریافت ۶۰۰ 

هزار یورو حضورش را در تیم صدرنشین لیگ یونان قطعی کرد. او در صورت تمدید قراردادش نیز ساالنه ۴۰۰ 
هزار یورو به دست خواهد آورد.احسان حاجی صفی درباره حضور در المپیاکوس گفت: خیلی خوشحالم که 
عضوی از خانواده بزرگ المپیاکوس شدم. حضور در این باشگاه بزرگ برای من مایه افتخار است. می خواهیم 
۴۵ قهرمانی در لیگ یونان را به دست بیاوریم. از همین فردا باید به شــدت تمرینات خودمان را آغاز کنیم. 
بی صبرانه منتظر بازی در ورزشگاه خانگی و بازی در مقابل هواداران مان هستم. خیلی دوست دارم قهرمانی 

را در انتهای فصل با تیم جدیدم به دست بیاورم.

حاجصفیپسازپیوستنبه
المپیاکوس:

میرویمبرای
قهرمانی

هافبک سابق پرسپولیس بعد از مدت ها درباره وضعیت 
خودش صحبت کرده است.

پیام صادقیان که طی ســال های حضورش در فوتبال 
ایران روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، هم 
اکنون در اختیار تیم عثمانلی اسپور ترکیه است.پیام دور 

از حاشیه در ترکیه فوتبال بازی می کند و این شاید بهترین تصمیم دوران زندگی فوتبالی او بوده باشد.
صادقیان که به تازگی راهی سوپرلیگ ترکیه شده، بعد از مدت ها به حرف آمده و درباره وضعیت خودش 

به روزنامه گل گفته:» تنها شدم، اما خیلی ها را باید زودتر از کنارم حذف می کردم.«
او همچنین درباره حواشــی ایجاد شــده برای مهدی قائدی گفته:»قائدی در شــرایط آن روزهای من 
 اســت!«پیام همچنین اعالم کرده به زودی با مســئوالن عثمانلی برای تمدید پای میز مذاکره خواهد 

نشست.

پیامصادقیانبعدازمدتها
بهحرفآمد:

خیلیهارابایدزودتر
حذفمیکردم

کمپ10میلیاردیتیمملی

قاب روز

کمپ مد نظر فدراســیون فوتبال برای اسکان 
کاروان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ یکی از 
گران ترین کمپ های معرفی شده به 3۱ تیم 
حاضر در روسیه است. این کمپ به طور کامل 

رازعقبنشینیبرانکودر اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
مقابلکیروش

اخاذیازســرمربی
لیگبرتری

 گلر شیاطین سرخ
 ساز جدایی کوک کرد

بر اساس گزارش های منتشر شــده در رسانه های انگلیسی، 
»سرخیو رومرو« که نگران از دست رفتن جایگاهش در تیم 
ملی فوتبال آرژانتین آن هم در فاصلــه ۱۶۱ روز ماه مانده 
به آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است، تمایل به جدایی از 
منچستریونایتد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی جاری را 
دارد. رومرو که در منچســتریونایتد ذخیره »داوید دخه آ« 
اســت،در تیم ملی آرژانتین جایگاه ثابتش را در ترکیب این 
تیم به گرونیمو رولی، دروازه بان رئال سوســیه  داد و حاال به 
علت ترس از دست دادن جایگاهش با آگوستین مارچسین، 

دروازه بان کلوب آمه ریکای مکزیک تحت فشار است.   

مسی خواهان جذب »دله آلی« 
توسط بارسلونا شد

پس از عملکــرد فوق العاده »دله  آلــی« در دو دیدار رفت و 
برگشــت در مرحله گروهی فصل جــاری رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا، نام این بازیکن بر ســر زبان فوتبالدوســتان 

اسپانیایی افتاده است.
سایت »دیاریو گل« اسپانیا مدعی شد که لیونل مسی از سران 
باشگاه بارسلونا خواسته تا دله آلی را در صدر فهرست لیست 
خرید خود قرار دهند. فوق ستاره بارسلونا بر این باور است که 
هافبک نفوذی انگلیسی تاتنهام گزینه بسیار مناسبی برای 
جانشینی »آندرس اینیستا« اســت که مقطع پایانی دوران 

حرفه ای خود را سپری می کند.

 »کیه لینی«
 به چلسی می رود

قرارداد مدافع 33ســاله یوونتوس در پایــان فصل به پایان 
می رســد و جلســه های مذاکرات بین کیه لینی و باشــگاه 
ایتالیایی تــا امروز خوب پیــش نرفته اســت. در حالی که 
بزرگ ترین ابهام درباره توافق مجدد، بحث مسائل مالی بود، 
اما خبری کوتاه در توتواســپورت، روزنامه وابسته به باشگاه 

یوونتوس، همه چیز را به هم ریخت. 
»جورجو کیه لینی فصل آینده در لیگ جزیره حاضر خواهد 
بود.« بعد از انتشار این خبر،  همه مقصد احتمالی کیه لینی 
را چلسی  دانســتند. جایی که استاد و شــاگرد دوباره با هم 

فوتبالخواهند بود.
تراکتورسازی
-استقالل

ساعت
14:30

شبکه
سه

پدیدهمشهدفوتبال
-صنعتنفت

آبادان

ساعت
14:30

شبکه
ورزش

پرسپولیس-فوتبال
ساعتنفتتهران

16:30

شبکه
سه

پخش  زنده مسابقات

طالیی پوشان اصفهانی در تالش برای 
تداوم بخشیدن به روند نسبتا خوبشان 

در نیم فصل دوم، حریفی را پیش روی 
خود می بینند کــه پیش بینی های 
گذشــته درباره آغــاز تدریجی و 
خوبــش در هفته هــای اخیــر به 

واقعیت نزدیک شده است.
شــاگردان زالتکو کرانچار که دور 

برگشــت لیگ هفدهم را با تساوی 
بیرون از خانه برابر ســایپا و برد پرگل 

خانگی مقابــل پدیده شــروع کرده اند 
امیدوارند تا همچنان به روند خوبشــان در 

نیم فصل دوم ادامــه دهند. آنهــا در هجدهمین 
هفته از لیگ برتر حریفی را پیش روی خود می بینند که 
یک ســوم از دور رفت را در باالترین نقطه جدول سپری 
کرد. سیر نزولی صدرنشین سابق لیگ اما از ۶ هفته پیش 
یعنی درست از زمانی آغاز شد که این تیم اولین باخت 
لیگ برتری خود را برابر فــوالد تجربه کرد. پس از آن 
تیم تازه وارد تقابل رو در رو با پرسپولیس را هم واگذار 
کرد تا نه تنها رقابت صدرنشینی را به این حریف باخته 
باشد که در ادامه جایگاه خود در رده دوم را هم به نفع 

فوالد از دست بدهد.
در بازی رفت، پارس جنوبی در حالــی برای دیدار با 

سپاهان به ورزشگاه نقش جهان آمد که عنوان صدرنشین 

وقت لیگ برتــر را یدک 
می کشــید. ایــن تیم 
تازه وارد اولین حضور 
خود در سطح 
اول فوتبال 
ایــران را 
دو  با 

برد پیاپی آغاز کرد تا اینکه در هفته سوم در ورزشگاه نقش 
جهان به تقسیم امتیازات با سپاهان رضایت داد. به عبارت دیگر، 
سپاهان اولین تیمی بود که در تاریخ رقابت های لیگ برتر از پارس 
جنوبی امتیاز گرفت؛ البته میهمان جمی در آن مســابقه حتی در 
آستانه شکست قرار داشت اما پس از ۱۰ نفره شدن تیم اصفهانی، 
در واپسین دقایق از وقت های تلف شده بازی را به تساوی کشاند و 

از شکست گریخت.
دو تیم اما در شــرایطی برگزار می شــود که دیدار برگشــت 

پارس جنوبی نه تنها دیگر صدرنشــین 
شگفتی ساز لیگ نیســت بلکه به آن به 
چشم تیمی نگاه می شود که در هفته های 
اخیر در سراشــیبی قرار گرفته و به مرور از صدر جدول دور شده 
است. در مقابل، ســپاهان هم پس از پیروزی قاطع هفته گذشته 
حکم غول خفته ای را دارد که به تازگی از خواب بیدار شده و درصدد 
است تا همچنان به این روند ادامه دهد. به بیان دیگر، بازی پارس 
جنوبی و سپاهان مصاف دو حریفی است که یکی می خواهد خالف 
پیش بینی های ماه های گذشته درباره ضعیف بودن احتمال تداوم 
باالنشــینی خود را ثابت کند و دیگری می کوشــد تا با ادامه روند 
خوبش به کابوســی که از ابتدای فصل به آن گرفتار بوده اســت 
پایان دهد.از آنجا که میزبان اولین ســال حضور خود در سطح 
اول فوتبال کشور را پشــت سر می گذارد پیشــینه ای از تقابل 
این دو تیم در جم موجود نیســت و این بازی اولین رویارویی 
ســپاهان با پارس جنوبی در خانه این حریف بوشهری 

به حساب می آید.

جمعه
15 دی

سپاهان-پارسجنوبی؛

خیز بلند زرد پوشان 
برای بــاالنشینی
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طرح بن-بروجن، طرحی است که این روزها به دغدغه اصلی اصفهانی ها 
تبدیل شده اســت؛ یک طرح آبی که با رایزنی های بسیار بحث بر سر 
لغو آن بود اما مشاهدات و تخصیص بودجه به این طرح، رفتار و گفتار 
متناقض دولتمردان را نشــان مــی دهد. در این بین امــا این موضوع 
به حدی اهمیت خود را نشان داده که درخصوص آن میزگردی با حضور 
حیدرعلی عابدی نماینده مــردم اصفهان و مهدی بصیری عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، اسفندیار امینی مدیرکانون خبرگان 

کشاورزی استان و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
در این گردهمایی عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: 
وقتی وضعیت رودخانه از حالت طبیعی خارج شود، یکی از تبعات آن 

بدون شک خشک شدن آن است؛ چرا که ســدها و آب بندها تنها آب 
را در معرض تبخیر قرار می دهند و باید دانست در کشور ما تبخیر آب 
بیشترین ســهم را در هدر رفت آب دارد. مهدی بصیری ادامه داد: در 
شرایطی که باید به دنبال روش هایی برای پیشگیری از هدر رفت هر چه 
بیشتر آب باشیم، بیشتر شاهد ارائه و اجرایی شدن طرح هایی هستیم 
که آب را در معرض نابودی قرار می دهد که در این میان می توان به طرح 
هایی همچون اختصاص دادن آب به صنایع اشاره کرد و همچنین باید 
متذکر شد که مدیریت کلی کشــور به مقوله آب و محیط زیست هیچ 
توجهی ندارد و در این رابطه اتاق فکری وجود نــدارد تا برنامه ها را بر 
اساس توسعه پایدار طراحی کند.حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان 

نیز با اشاره به اینکه برخی از قوانین باعث شده تا زاینده رود به این حال 
بیفتد، عنوان کرد: مصوبات شورای عالی آب با وجود تمام خساراتی که 
بر استان اصفهان وارد می کرد، باز هم مورد پذیرش ما قرار گرفت؛ با این 
حال مصوباتی که خود دولتمردان تایید کرده اند اجرا نمی شود و عمده 
مشکل ما همین موضوع است. در مصوبات شورای عالی آب آمده است 
تا زمانی که تونل سوم راه اندازی نشــده، نباید هیچ برداشتی از زاینده 

رود انجام شود؛ موضوعی که این روزها به فراموشی سپرده شده است.
عابدی افزود: هزینه هایی که برای برخــی از طرح ها صورت می گیرد 
توجیه اقتصادی و عقالنی ندارد که در ایــن خصوص می توان به طرح 
بن-بروجن اشاره کرد که با هزینه های ســنگین آب از حوضه کارون 
وارد زاینده رود شده است. اکنون چه توجیه عقالنی برای بازگشت آب 
کارون به کارون وجود دارد؟ انتقال آب از بن بــه بروجن باید تا ارتفاع 
۴۵۰۰ متری پمپاژ شــود، در صورتی که این آب را می توان از حوضه 

کارون برداشت.
وی اضافه کــرد: اگر یک میلیــارد و ۴۷۰ میلیون متــر مکعب حجم 
زاینده رود را تقسیم بر ۳۶۰ روز کنیم، باید روزانه سه میلیون مترمکعب 
آب تا روستای ورزنه برسد و در صورتی که این موضوع محقق شود، هم 
سهیمه شرق و هم سهیمه تاالب داده می شــود و تحقق این موضوع 

بستگی به تصمیمات دارد و نه اقلیم.
مدیر کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان اما در ادامه جلسه، از تخلف 
آشــکار دولت در فروش آب غیر به عنوان حرکتی یــاد کرد که باعث 
خاموشی زاینده رود شده اســت و گفت: فروش آب زاینده رود توسط 
دولت، امری بود که باعث ضربات جبران ناپذیری بر پیکر این رود شد؛ 
یعنی دولت با فروش آب حوضه آبریز زاینده رود، کاله بر سر حقابه داران 
گذاشته و دولت برای جبران خســارت وارده چند طرح ارائه داده است 
که می توان به راه اندازی تونل ســوم، تصفیه ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
فاضالب و پرداخت خسارت آبی که اضافه فروخته شده است اشاره کرد 
که این موضوع در قالب سه جلسه هیئت دولت و شورای هماهنگی آب 
بررسی شد. اسفندیارامینی گفت: از ۲۰ سال قبل وقتی هنوز زاینده رود 
مملو از آب بود، ما اخطار داده بودیم که این رودخانه در حال خشکیدن 
اســت اما هیچکس باور نکرد؛ تا اینکه باالخره خشــکی زاینده رود به 
ستون های پل خواجو رسید و دلیل ادعای ما این بود که با احداث سد بعد 
از گذشت تنها سه سال، دو روستا در شرق استان به طور کامل خشک 

و خالی از سکنه شد.

در میزگرد بررسی »طرح آبرسانی بن -بروجن« مطرح شد:

آب نداشته را فروختند! 

 راهپیمایی مردم اصفهان 
در محکومیت  اغتشاشگران

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 راهپیمایی مردم اصفهان 
در محکومیت  اغتشاشگران

مــردم اصفهان در پاســخ بــه وقایــع اخیر و 
محکومیت برخی از تحرکات مخرب، دست به 

راهپیمایی می زنند.
مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اســتان اظهار کرد: در پاسخ به توطئه 
دشمنان انقالب اسالمی و اقدامات بی شرمانه 
آشوبگران که با حمایت استکبار جهانی و رژیم 
وهابی آل سعود، منجر به سلب امنیت و آسایش 
هموطنان شــد، یک راهپیمایــی خودجوش 
و مردمی از ســاعت 9:۳۰ امــروز از میدان امام 
حســین)ع( به سمت خیابان شــمس آبادی و  
مطهری تا میدان انقالب برگزار می شــود و در 
پایان قطعنامه ای صادر خواهد شد. وی افزود: 
حدود نیم ســاعت در میدان امام حســین)ع( 
برنامه خواهیم داشــت و به دنبال این هستیم 

که یک سخنران برای این برنامه داشته باشیم. 

 برگزاری مراسم تشییع شهید 
سجاد شاه سنایی 

مراسم تشــییع و تدفین شــهید مدافع حریم 
امنیت، پاسدار سجاد شاه سنایی امروز از ساعت 
9:۳۰ صبح در اصفهان برگزار می شــود. مردم 
غیور و شــهید پرور اصفهان یکبار دیگر انزجار 
خود ضدانقالب و منافقان کوردل را که در چند 
روز اخیر امنیت و آسایش جامعه را خدشه دار 
کردند، با شرکت در این مراســم اظهار کرده و  
پیکر پاک و مطهر این شهید واالمقام را از میدان 
امام حسین)ع( تا میدان انقالب تشییع می کنند.
گفتنی است شهید سجاد شاه سنایی از هم رزمان 
شهید مدافع حرم علی شاه ســنایی بود که در 
اصفهان ساکن بودند اما در شب شهادت به نجف 

آباد اعزام شدند.

برگزاری نخستین سالگرد 3 
شهید مدافع حرم در اصفهان 

به همت پایگاه مقاومت بسیج »مهدیه« و کانون 
فرهنگی هنری »یاقوت آســمانی«، نخستین 
سالگرد شــهادت ســه شــهید مدافع حرم و 
گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان اصفهان 

برگزار می شود.
شهید محمدحسین محســنی، شهید مهدی 
موسوی و شهید ســید مصطفی حسینی، سه 
شهید از تیپ فاطمیون هســتند که در نبرد با 
تروریست های تکفیری در ســوریه به شهادت 
رســیده اند و این روزها نخســتین ســالگرد 

شهادتشان است.
حجت االسالم مهدی دانشمند امروز از ساعت 19 
سخنران مراسم نخستین سالگرد این سه شهید 
مدافع حرم خواهد بود و محمد یزدخواستی هم 
به مداحی خواهــد پرداخت؛ دعای کمیل نیز با 

نوای سید روح اله حسینی قرائت می شود.
مسجدالمهدی اصفهان واقع در خیابان مهدیه 
الله شمالی، میزبان این مراسم با حضور خانواده 

شهدای مدافع حرم خواهد بود.

ارسال 201 اثر به جشنواره 
»بهشت در قاب تصویر«

در پی فراخوان اعالم شــده توســط دبیرخانه 
چهارمین جشنواره »بهشــت در قاب تصویر«، 
مجموعا ۲۰1 اثر از طرف بیــش از ۵۰ مرکز و 
کانــون فرهنگی و هیئت های مذهبی ســطح 
استان اصفهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

و ثبت شده است. 
این جشنواره با محوریت تولیدات رسانه ای مراکز 
فرهنگی و هیئت های مذهبی استان اصفهان، از 
سوی دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، 
مجمع فیلم ســازان انقالب اسالمی )سیمرغ( و 
دفتر و سازمان تبلیغات اســالمی برنامه ریزی 

شده است.
آثار ارسال شده در قالب های مختلف، شامل 9 
انیمیشن، ۳9 فیلم کوتاه داستانی، ۳۰ فیلم نامه، 
۴۴ اثر مستند، ۳۰ کلیپ تصویری و ۲9 نماهنگ 

صوتی هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری:

مطالبه حق و حقوق باید قانونی 
صورت گیرد

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نظام ما، 
یک نظام مردم ساالری و جمهوری اسالمی است، 
اظهار داشت: جمهوریت به این معناست که مردم 
در حکومتشان نقش مستقیمی دارند و اسالمیت 
هم یعنی قوانین باید در قالب اســالم پیاده شود. 
این چیزی است که خواسته مردم بوده و در قانون 
اساسی پیش بینی شده است و اکثریت نزدیک به 
اتفاق همه مردم هم به آن رای دادند. آیت ا... سید 
ابوالحسن مهدوی ادامه داد: مسئوالن باید اشتغال 
جوانان را فراهم کرده، تولید را باال برده و صادرات را 

زیاد کنند تا کارگران ما مشغول به کار باشند.
وی با بیان اینکه مردم باید مطالبات واقعی و حقیقی 
خود را به صورت قانونی طلب کننــد که ما هم از 
مطالبات به حق آنها حمایــت می کنیم تا منتج به 
نتیجه شود، تصریح کرد: موقعیت نظام ما در جهان 
امروز به لحاظ اقتدار فراوانــی که پیدا کرده، مورد 
حسادت بعضی از کشورها و کینه استکبار جهانی 
واقع شده است؛ همچنین برخی از موضوعات دست 
به دست هم داده تا کوچک ترین تجمع در کشور از 
طریق فضای مجازی و جاسوس هایی که در کشور 
دارند صورت گیرد و حرکات ساختارشکنانه و مقابله 

با نظام انجام دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
خبرداد:

کاهش 21درصدی پرونده های 
تعزیرات حکومتی 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در جلسه 
کمیســیون تنظیم بازار با اشــاره به قانون مداری 
کســبه و تولیدکنندگان اظهارداشــت: در 9ماهه 
امسال  پرونده های تعزیرات حکومتی این استان در 
مقایسه با زمان مشابه سال قبل ۲1درصد کاهش 
داشته است.غالمرضا صالحی افزود: نظارت بر بازار و 
عرضه کاال و مبارزه با قاچاق به صورت جدی انجام و 
با متخلفین برخورد می شود. در حال حاضر وضعیت 
آرامی بر بازار حاکم است و با توزیع کاالهای دولتی 

نوسان بازار مدیریت می شود.
صالحی یادآورشد: افزایش قیمت محصوالت لبنی 
در بازار استان اصفهان رقم نخورده و ثبات قیمت در 

این اقالم و سایر مواد غذایی وجود دارد.
وی با اشاره به نظارت بر بازار برای جلوگیری از عرضه 
کاالی قاچاق یادآورشد: کنترل خودروهای حمل 
کاال در کنار نظارت بر بازار انجام می شود که پرونده 
قاچاق گردو با مجازات ۵۰۰ میلیون تومان جزای 

نقدی بسته شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان 
خبرداد:

اعزام اعضای تیم سحر و 
روان شناسی به سرپل ذهاب

  مدیرعامل جمعیت هالل احمــر اصفهان اظهار 
داشــت: به منظور حمایت های روانی، فرهنگی و 
اجتماعی در بالیا، تیم سحر معاونت جوانان هالل 
احمر اســتان اصفهان در مناطق زلزله زده سرپل 
ذهاب کرمانشــاه مستقر شــده  و به ارائه خدمات 

متنوع به ویژه به دانش آموزان اقدام می کند.
محســن مومنی با اشــاره به ضــرورت حمایت و 
یاری رســانی همه جانبه به زلزله زدگان، تصریح 
کرد: جمعیت هالل احمر استان اصفهان در ادامه 
امدادرسانی ها به زلزله زدگان استان کرمانشاه، با 
هدف انجام حمایت های روانی، فرهنگی و اجتماعی 
در بالیا، اقدام به اعزام ۳۷ تن از اعضای تیم سحر و 
تیم تخصصی روان شناسی در معیت معاون جوانان 
این استان به منطقه زلزله زده سرپل ذهاب کرده 
اســت.مدیرعامل جمعیت هالل احمــر اصفهان 
افزود: خدمات اعضای تیم سحر، در قالب مددکاری 
اجتماعی و حمایت های روانی و افزایش نشاط در 

میان خانوارهای آسیب دیده از زلزله بوده است.

 فرزانه افسر طه

دکتر مهرعلیزاده  استاندار اصفهان و هیئت همراه در 
دیدار با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب کشور، 
اعضای هیئــت مذهبی ارامنه اصفهــان و اعضای 
خلیفه گری ارامنه در کلیسای وانک، با گرامیداشت 
سال نو مسیحی، از سابقه تعامل خوب با جمعیت 
ارامنه ســخن راند و این جمعیت را مردمی صادق، 
ســاده و بســیار مورد احترام و اعتماد مردم ایران 
توصیف کرد. وی گفت: این دوســتی و برادری در 
اصفهان قدمتی دیرینــه دارد و امیدواریم همواره 

ادامه یابد. 
استاندار اصفهان با گرامیداشت سال نو میالدی برای 
تمام مســیحیان جهان و به ویژه ارامنه ایران، ابراز 
امیدواری کرد که سال جدید، سالی پر از آرامش و 
امنیت برای همه مردم جهان باشد. وی اظهار کرد: 
در ســطح جهان، عده ای تالش می کنند با ایجاد 
اختالف در سطح بین المللی، بین ادیان نیز تفرقه 
ایجاد کنند و با خشونت و افراطی گری مخل آسایش 

و امنیت مردم شــوند. اما آنچه که می تواند ما را از 
گزند دشــمنان مصون بدارد، ایمان به خدا، رشد و 
تعالی فرهنگی و وحدت است. مهرعلیزاده به سابقه 
تاریخی فشارها و توطئه های فراوان علیه مسیحیان 
پرداخت و گفت: مقاومت و پایمردی مسیحیان باعث 
شد آنها در تاریخ به عنوان ملت بزرگی مشهور شوند 
که اهل صلح و صفا هســتند. چنانچه بعد از مبعث 
حضرت رســول )ص( همان گروه ها با مسلمانان 
دشمنی کردند و این جریان همچنان ادامه دارد. ولی 
با این وجود، اعتقاد مشترک مسیحیان و مسلمانان 
به خداوند، موجب شده تا وحدت، همدلی  و همراهی 
بین آنها ادامه یابــد و خدا را به خاطــر این نعمت 
شکرگزاریم. اســقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب 
کشــور، با ابراز خرســندی از حضور استاندار برای 
اولین بار در کلیسای وانک و اولین دیدار رسمی وی 
در سال جدید با استاندار اصفهان گفت: حضور شما، 

حال و هوایی دیگر به این مجموعه داده است. سیپان 
کجچیان،با تقدیر از همکاری خوب اســتانداری و 
شــهرداری اصفهان، از طرف جامعه ارامنه به خاطر 
مجوزهایی که امسال برای برگزاری جشن های سال 
نو مسیحی به آنها عطا شــده است، قدردانی کرد و 
افزود: اما با تاسف باید بگویم که اخیرا خبرهای خوبی 
را نمی شــنویم. وی کشــور ایران را مجمع بزرگی 
توصیف کرد که طبیعتی آراســته با گل و درخت 
اســت و در این طبیعت، کســانی که می خواهند 
آتش به پا کنند، کم نیستند. مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان در پاسخ به اسقف اعظم، بیان داشت: همان 
هایی که حضرت مسیح)ع( را با وجود لطافت روح و 
دعوت به صلح و آرامش، مصلوب کردند، زنده اند و 
با استکبار جهانی همدست شده اند و علیه کشور ما 
در برهه های مختلف توطئه های فراوانی کرده اند؛ 
از جمله هشت ســال جنگ تحمیلی که منجر به 

شهادت ۲۴۰ هزار نفر و حتی عده ای از ارامنه شریف 
ایران در سراسر کشور شد. دشمنان با تحریم های 
اقتصادی، فضای سیاسی گسترده ای علیه جمهوری 
اســالمی به راه انداخته اند، ولی ما بــا قدرت و به 
پشتوانه ایمان به خدا و مردمی که با محکوم کردن 
این اقدامات به دشمنان پاسخ داده اند، به کار خود 
ادامه داده ایم. استاندار اصفهان، ادامه روند آشوب ها 
را کمک به دشمن دانســت و گفت: منشأ ترورها و 

جنگ ها در دست صهیونیست هاست.

استاندار اصفهان در دیدار با اسقف اعظم به مناسبت سال نو میالدی:
مسیحیان همواره مورد احترام و اعتماد مردم ایران هستند

یک کارشناس عمران شهری اظهارکرد: 
طی ســال های گذشته شــهر در اجرای 
پروژه های عمرانی پیشــرفت کــرده اما 
برخی از طرح های مهــم همچون مرکز 
همایش هــای بیــن المللی، نمایشــگاه 

بین المللی اصفهان و مترو به دلیل کمبود بودجه، همچنان نیمه تمام است.
حســین تاجمیرریاحی با بیان اینکه نگهداری ســازه پروژه هــای عمرانی مانند پل هــا و تقاطع های 
غیرهمسطح، مراکز تفریحی و ... بسیار مهم اســت، افزود: هزینه نگهداری و تعمیرات سازه پروژه های 
عمرانی بسیار باالست، بنابراین باید به صورت منظم، از این طرح ها بازدید کرد تا در صورت بروز مشکل، 
تعمیرات الزم انجام شود.تاجمیرریاحی خاطرنشان کرد: شهرداری می تواند برای ارتقای سرانه تفریحی، 

فرهنگی و ورزشی در مناطق شهری، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: پیاده  راه سازی 
چهاربــاغ عباســی در قالب طــرح احیای 
دولتخانه صفوی در دســتور کار شهرداری 
قرار دارد. دولتخانه صفوی حدفاصل میدان 

امام )ره( تا محور چهارباغ بوده که بر اساس برنامه ریزی ابتدا میدان امام)ره( و خیابان های اطراف آن همچون 
خیابان های سپه و حافظ به پیاده راه تبدیل شد.حسین جعفری افزود: سنگفرش محور چهارباغ عباسی به طول 
هزار و 1۰۰ متر در شش فاز تعریف شد تا خللی در هسته مرکزی شهر ایجاد نشود؛که فاز اول آن در ضلع شرقی 
چهارباغ از 1۶ فروردین ماه امسال کلید خورد.وی ادامه داد: تاکنون فاز اول و دوم این طرح در ضلع شرقی محور 
چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ بهایی و از خیابان شیخ بهایی تا آمادگاه تکمیل 

شده است و به زودی در ماه جاری نیز سنگفرش فاز سوم آن حدفاصل آمادگاه تا میدان انقالب آغاز می شود.

یک کارشناس عمران شهری مطرح کرد:

استفاده از بخش خصوصی 
برای توسعه مراکز تفریحی

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری:

فاز سوم سنگفرش چهارباغ 
عباسی به زودی آغاز می شود

یک کارشناس برنامه ریزی شــهری اظهار کرد: امروزه در سراسر 
دنیا گردشگری شــهری به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز برای 
تحقــق اقتصاد پایدار مطرح می شــود، بر همین اســاس باید به 
ســاختارهای تقویت این صنعت توجه داشته و زمینه های جذب 
توریست را فراهم کرد.احمد امین پور عنوان کرد: باید به گردشگری 
به عنوان محصولی نگاه کرد که نیاز به بازاریابی و جذب مشتری 
خاص خود دارد که در این مســیر می تــوان از تبلیغات و اطالع 

رســانی مناســب برای جاذبه های تفریحی و میراثی شهر بهره 
برد. وی اضافه کرد: سیستم حمل و نقل شهری نیز باید در محور 
گردشگری و تاریخی شــهر اصفهان تقویت شود.امین پور با بیان 
اینکه شهرداری اصفهان نقش مهمی در توسعه گردشگری شهر 
دارد، گفت: مدیریت شهری اصفهان امکانات خوبی برای ارتقای 
زیرساخت های صنعت توریســم در اختیار دارد که با استفاده از 
آنها می تواند مدت اقامت گردشگران را در شهر افزایش دهد.وی 

افزود: جشنواره ها و رخدادهای فرهنگی، هنری در شهرها نیز از 
عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری است که البته باید توسط 
ســازمان های مردم نهاد اداره، طراحی و برگزار شــود و مدیریت 
شهری نیز به عنوان تسهیل کننده وارد عمل شود. وی با بیان اینکه 
گردشگری شــهری، مهم ترین راه کسب درآمدهای پایدار است، 
خاطرنشان کرد: با گسترش گردشگری در شهرها، سیما و منظر 

شهری نیز در درازمدت دچار دگرگونی می شود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:
گردشگری شهری، مهم ترین راه کسب درآمدهای پایدار است

کارشناس ارشــد معماری و طراحی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان با تاکید بر تبدیل محله ها به فرصت اقتصادی، گفت: در مناطق 1۵گانه 
شهرداری اصفهان، 19۸ محله و به طور میانگین در هر منطقه بین هشت تا 1۷ 
محله وجود دارد. در این راستا دسته بندی محله های شهر از نظر برخورداری از 
خدمات شهری انجام و مشخص شد. محله های برخوردار از خدمات شهری در 
مناطق مرکزی و محله های کمتر برخوردار در مناطق حاشیه ای شمال، شرق و 
غرب شهر اصفهان قرار گرفته اند.مسعود ثرایی با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
برای ارتقای سطح کیفیت زندگی شــهروندان در محله های کمتر برخوردار 

برنامه ریزی دقیقی انجام داده است، افزود: شــهرداری اصفهان با محوریت 
معاونت شهرسازی و معماری، از سال 91 تاکنون ۵9 محله را از نظر اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی و کالبدی بررسی کرده است و در این راستا مراکز 
محله ها، ورودی محله ها در جهت رونق بخشی به تعامالت اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی شهروندان، شخصیت ها و ویژگی های بارز هر محله و مسائل و معضالت 
کالبدی و ترافیکی محله ها بخصوص گلوگاه ها، با مشارکت و همفکری معتمدان 

و ساکنان محله ها شناسایی شد.
کارشناس ارشــد مدیریت معماری و طراحی معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 1۴۰ محله دیگر برای اجرای طرح 
تبدیل محله ها به فرصت اقتصادی باقی مانده و اگر حداقل ساالنه در ۳۰ محله 
طرح اجرا شــود، تا پنج سال آینده تمام محله های شــهر اصفهان به فرصت 

اقتصادی شهر تبدیل خواهد شد.
وی تاکید کــرد: تبدیل محله ها بــه فرصت اقتصادی ثمــرات زیادی از نظر 
اقتصــادی، اجتماعی و کاهش آلودگی هــوا به همراه دارد کــه امیدواریم با 
اجرایی شدن کامل طرح، شهرداری بتواند رسالت خود را در ارتقای سطح کیفی 

زندگی شهروندان انجام دهد.

تا پنج سال آینده؛

محله های اصفهان به فرصت های اقتصادی شهر تبدیل می شود

فاطمه کاویانی
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امام  علی عليه  السالم :
با بی توجهی به امور پست، بر ارزش خود بيفزاييد. 
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شــما می  توانید هنگام برنده شدن یا شکست 
خوردن، واکنش های متفاوتی نشــان دهید. 
می  توانید نســبت به پولدار شــدن یا از دست 
 دادن پولتان نیز واکنش های متعددی داشته 

باشید. 
می  توانید هنگام روبه رو شــدن با سختی های 
زندگی، تصیمیمات مختلفــی بگیرید.اینکه 
چه تصمیمی بگیرید، در شکل دهی شخصیت 

شما تاثیر دارد.
چه تصمیماتی باید بگیریم تا به یک 

شخصیت جدید برسیم؟
برای اینکه بدانید چــه تصمیمی باید بگیرید، 
قبل از آن، بایستی یکسری ویژگی های خاص 
را در خودتــان ایجاد کنید. با یــک مثال این 
مسئله را بیان می کنیم.فرض کنید شما در یک 

زمین بایر قرار داده  شده اید. 
تمام محــدوده  تصمیمات شــما، فقط در حد 
همین زمین بایر است. شــما دو کار می توانید 
انجام دهید یا برویــد و دانه های زیادی بکارید 
و آنها را آبیاری کرده و تــاش کنید تا به یک 
محصول برســید یــا اینکه از روی خشــم و 
عصبانیت بروید هر چه درخت خشــکیده در 
آن مزرعه خشــک وجود دارد اره کنید و روی 
هم جمع کنیــد و همه را آتــش بزنید.اینکه 
کدام تصمیــم را بگیرید، منوط به این اســت 
که قبا ویژگی مثبت نگــری و امیدوار بودن 
را در خودتان ایجــاد کرده اید یا ویژگی منفی 
نگری و ناامیدی را.باید ببینید درون خودتان 
چه می  گــذرد، به ندای قلبتــان گوش دهید. 
گاهی نیاز اســت ویژگی های قبلی خودتان را 
دور بریزید تا بتوانیــد ویژگی های جدیدی را 

جایگزین آنها کنید.
 زدودن و حذف چیزهای اضافی و به درد نخور، 
شبیه تراشیدن یک سنگ است تا پس از مدتی 
یک مجسمه  زیبا از آن ساخته شود.نکته جالب 
در مورد ساختن یک شخصیت جدید از دل یک 
شخصیت قدیم، این است که اگر به طور قطع 
خودتان را متعهد سازید که می خواهید این کار 
را انجام دهید و تبدیل شوید به آن چیزی که 
خواهان آن هســتید، نه تنها باید ویژگی های 
جدید را در خودتان ایجاد کنید، بلکه بایستی 
به طور مرتب و دائما ، این ویژگی ها را در خود 

تقویت کنید.

مهارت زندگی

 شخصیت جدید 
چگونه در ما ایجاد می شود؟

دروغ واضح امیر حسین ابیوردی: ســلطان حسین بایقرا که بر 
خراسان و زابلستان حاکم بود با یعقوب میرزا که بر آذربایجان سلطان بود 
دوســت بوده و نوعا با  هم مکاتبه و هدایا برای هم می فرستادند.روزی 
سلطان حســین مقداری اشیای نفیسه به شــخصی به نام امیرحسین 
ابیوردی داد و گفت  این هدایا را با کتابی که از کتابخانه به نام کلیات جامی 
است می گیری و به رسم هدیه برای سلطان یعقوب میرزا می بری. امیر 
حسین نزد کتابدار رفت و کتاب کلیات جامی را خواست و او اشتباها کتاب 
فتوحات مکیه تالیف محی الدین عربی که به همان اندازه و حجم بود، داد. 
امیر حسین روانه آذربایجان شد و به حضور میرزا آمد و نامه سلطان حسین 
و هدایای نفیســه را تقدیم داشــت. یعقوب میرزا بعــد از قرائت نامه و 
احوال پرسی از سلطان و ارکان دولت، از خود امیرحسین احوال پرسید و از 
دوری راه که دو ماه طول کشیده بود سوال کرد و گفت: حتما هم صحبت 
هم داشتی که به شما خوش گذشته باشد. امیرحسین گفت: بلی کتاب 
کلیات جامی را که تازه استنساخ نموده بودند، همراهم بود و پیوسته به 
مطالعه آن مشغول بودم و از آن لذت می بردم. یعقوب میرزا تا نام کتاب 
کلیات جامی را شــنیدگفت: بسیار مشــتاق بودم و از آوردن این کتاب 
خوشحال شدم. امیر حسین یکی از مازمان را فرستاد و کتاب را آورد به 
دســت یعقوب میرزا داد.یعقوب میرزا وقتی کتاب را گشود، دید کتاب 
فتوحات مکی است و رو به امیرحســین کرد و گفت: این کلیات جامی 
نیست، چرا دروغ گفتی؟! امیرحسین از خجالت به عقب برگشت و دیگر 
صبر نکرد جواب نامه را بگیرد، رو به خراسان حرکت کرد و گفت: راضی 

بودم آن گاه که دروغم ظاهر شد مرده باشم.
دروغ شاعر: خســروی هروی از معاصران عبدالرحمن جامی بوده 
است. خسروی هروی می گوید: پدرم در وقت ختنه من طعامی درست 
کرده بود که در آن صد من زعفران ســوده کمندی بــه کار برده بودند. 
حاضران گفتند: این همه زعفران درکــدام طعام به کار می رفت؟ گفت: 
چهل من برنج مزعفر، سی من در نخود آب، ده من در قلیه بای بغراء ) نام 
آشی است(، ده من در حلوا. گفتند: این نود من شد ده من دیگر را در کجا 
به کار بردند؟ خسروی فرو ماند و به فکر فرو رفت، بعد از مدتی سربر آورد 

و به نشاط تمام گفت: یافتم، ده من دیگر در قطاب به کار بردند!

باغ 
کاغذی

»برکات عبودیت« نوشــته آیت ا... سید رحیم توکل از سوی               
انتشارات بهار دل ها چاپ شد.عرفان یا خداشناسی درمیان 
علوم الهی از جایگاه واالیی برخوردار است. این حقایق تنها در 
ظرفی جا می گیرند  که از آلودگی های نفسانی به دور باشد.
از این رو تزکیه نفس و ریاضت های شرعی عاملی انکارناپذیر 
است که ظرفیت آدمی را وســعت، بخشنده و زالل می کند و  
سرآغازی است که راه را برای درک هر چه بیشتر این حقایق 
هموار می سازد. کتاب » برکات عبودیت« گزیده سخنان استاد 

اخالق حضرت آیت ا... سید رحیم توکل پیرامون مسیر رسیدن  
به حقیقت بندگی اســت که مباحث مهم عرفان اسالمی را با 
حکایت شــیرین قرآنی، روایی و تاریخی به تشنگان  معارف 
اسالمی ارائه می دهد و پاسخگویی مسائل اخالقی مورد نیاز  
جامعه امروز است.در قسمتی از کتاب می خوانیم: ما در ابتدای 
تولد به گناهی آلوده نشــده بودیم . برای ما واجبی و حرامی 
نبود تا ترک و ارتکاب آن سب  حجاب شود، پس چرا وقتی که 

مکلف نبودیم درهمان زمان نیز محجوب بودیم.

برکات عبودیت دروغ

سال ۲۰۱۷ پر از نوآوری های خوشمزه در صنایع غذایی 
بود. هرچند برخی از آنها آمده اند که ماندگار شــوند، اما 
بسیاری هم با آمدن سال ۲۰۱۸ به تاریخ خواهند پیوست. 
قهوه در نان قیفی، کیک هایی که شبیه قطره باران بودند، 
شــکات های طبیعی صورتی و تخم مرغ های ابری تنها 
برخی از نوآوری هــای خوراکی ســال ۲۰۱۷ بودند، اما 
هرچند آنها مدتی بســیار پرطرفــدار بودند، پیش بینی 
می شود که در سال ۲۰۱۸ دیگر روی میز نخواهند بود. 
با ما همراه باشــید تا با عجیب ترین خوراکی های سال 

۲۰۱۷  آشنا شوید: 
۱( یکی از عجیب ترین غذاها، نودل ها و اســپاگتی های 
رنگین کمانی بودند که شــبیه پاستیک شده و اشتها را 

کور می کردند.
۲( درتخم مرغ های ابری، ابتدا ســفیده و زرده جدا شده 
و سپس سفیده هم زده می شــود تا کاما پف کند و بعد 
پخته می شود؛ اما این روش هم در حال از بین رفتن است. 

طرفداران سامت از این غذا استقبال کردند، چون فقط 
۱۶۱ کالری داشت، اما تخم مرغ های آبپز و پخته کالری 

کمتری دارند و سریع تر آماده می شوند.
3( سوشی برگر هم یکی از غذاهایی بود که امسال به وجود 
آمد، اما این غذا نمونه کاسیک غذایی است که بسیار بهتر 
و راحت تر از سوشی برگر می توان آن را خورد. طرفداران 
برگر که نان برگر را با سوشــی جایگزین کرده و آن را با 
ماهی، جلبک دریایی و سس پر کرده اند، اعتراف می کنند 
که خوردن آن بسیار سخت است، چون بعد از اولین گاز 

برنج ها روی دستتان می ریزد.
4( خوردن قهوه در قیف یکی دیگــر از ابتکارات فراگیر 
سال۲۰۱۷ بود، اما برخاف لیوان های سرامیکی، مخروط 
نمی تواند نوشیدنی را زیاد گرم نگه دارد و اگر روی آن هم 
شکات باشد در قهوه ذوب می شود. این هم یکی دیگر از 
نوآوری هایی است که ظاهرش بهتر از طعم آن است و در 

سال ۲۰۱۸ دیگر شاهدش نخواهیم بود.

فهرست عجیب  و غریب ترین خوراکی های سال 2017
دانستنی ها

حرف حساب

خراب کردن چیزهای کهنه را بیاموز
برای دوست داشتن هر نفس زندگی، دوست داشتن 
هر دم مرگ را بیاموز و برای ســاختن هر چیز نو، 
خراب کردن هر چیز کهنه را و برای عاشِق عشق 

بودن، عاشق مرگ بودن را....

»بار دیگر شهری که دوست می داشتم« 
نادر ابراهیمی

جدول شماره 2323

افقی
۱- اشاره به دور - مؤدب، با نزاکت - میزان سنجش 

طا
۲- شیر بیشــه، صور پنجم از صور فلکي - مادر 

ایراني امام چهارم - پارچه پشم شتر
3- هرگز، نه عــرب - مقابل ویران - نویســنده 

آمریکایي - حرف ندا
4- نویسنده - امپراتور دیوانه روم

5- اثري از علي دشــتي - زبانه آتش - از گلهاي 
زینتي

۶- کج و خمیده - کوهي در اردبیل - برتر
۷- چوبه اعدام، خانه تــازي - پایتخت اتریش - 

دهان جنین - مته برقي
۸- بله بیگانه، سوره سي و ششم، از حروف مقطعه 
قرآن - در مقابل - حیلــه و نیرنگ، خدعه - پنبه 

دانه، غوزه پنبه
9- فــوري، زود و فــوري، بي درنــگ - رو انداز 

تابستاني - سنگ - با
۱۰- شتر ماده - پایتخت سریانکا - ثابت و برقرار

۱۱- پیمانه اي براي غات - ژســت، ادا و اطوار 
- دانشمند

۱۲- قدرت و توان - مار خطرناک
۱3- نکوهش - ماهي فروش - موش کامپیوتري - 

نت سوم، نت مخمور، پیشوند فعل مضارع
۱4- جنگ صدر اســام، ماه کامل - نام ســابق 

لنجان - سبزي نقلي، ریشه خوردني
۱5- استارت قدیم - عضو جونده، مروارید دهان 

- ترمز کشتي
عمودی

۱- زود باور، کودن و احمــق - آیین ها، مذاهب 
- کشش

۲- سالخورده، پیر، کهنســال - وحشت انگیز - 

شهرها
3-  نام ترکي، نام آذربایجانــي - تابناک - ایمان 

قلبي، اعتماد - جاي پا، رفوزه
4- گوژ پشت - مار پیچ، پروانه ماشین و هواپیما

5- دزد و حرامــي - وزیــدن - روز اول از هر ماه 
خورشیدي

۶- فصل اول ســال، فصل آغازیــن - از نام هاي 
پسرانه - آگاه و بصیر

۷- گندم کوبیده - شیر - اي دل - عداوت
۸- مظهر پاکي و روشنایي - عدد دو رقمي - گریز 

گاه - چوب خوشبو، عود
9- تله، فیلمي از جال مهربان - پسوند مراقبت - 

یک دانه - حکمت ارسطویي
۱۰- پسر - شهرت طلب - غیب گو

۱۱- آب نیمــه گرم - اندیشــه، محصول عقل - 
پیمودن

۱۲- خواب شیرین، آرزوي خیالي - ماه میادي
۱3- تیر پیکاندار - از حبوب آشــي - دست کم، 

الاقل - هزار کیلو، ماهي کنسروي
۱4- عقاید انتخاباتي - داروي بیهوشي - موت

۱5- محکم و اساسي - شهر لرستان - تخته نازک
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سیره بزرگان

 تانک کشتی
 هواپیمای روسی!

در دهه ۷۰ میادی وقتی برای اولین بار ماهواره آمریکایی از این کشتی 
عکس گرفت، به نظر می آمد کــه تنها یک هواپیمــای معمولی درحال 
ساخت باشــد. مدتی بعد وقتی عکس آن درون آب گرفته شد، سوال ها 
شدت گرفتند که این وســیله چه چیزی می تواند باشد؟ جواب این بود: 
»اکرانوپلن«؛ هیوالی 54۰تنی دریای خزر که با سرعت 5۰۰ گره دریایی 

معادل 9۲۶ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند. 
پروژه بال در زمین یا ساخت اکرانوپلن ها در اوایل دهه ۶۰ میادی تحت 
شــدیدترین تدابیر امنیتی توسط ارتش شوروی شــروع شد و تا سقوط 
کومونیسم در اواخر سال ۱9۸9 از غرب مخفی نگه داشته شد. اکرانوپلن یک 
کلمه روسی و به معنای شناور دریایی است. نه هواپیماست و نه کشتی؛ بلکه 
بیشتر ترکیبی از هردو و بسیار بزرگ و سریع است. این شناور روی بالشتکی 
از هوا حرکت می کند که توسط حرکت رو به جلویش پدید می آید؛ شبیه 
هواناوی که باالی سطح آب 
حرکت می کند.این عکس 
کمــک می کند تــا اندازه 
واقعی شــناور و بال هایش 

را بهتر درک کنیم.

 جگر چرب اردک شکنجه شده
 یک غذای گران فرانسوی است!

غذایی بــه نام Foie Gras بــه معنی جگر چرب، غــذای تجملی و 
گران قیمتی است که منشأ آن فرانسه است. 

برای تهیه این غذا، مرغابی و غازهــا را مجبور می کنند مقدار زیادی 
روغن و غذای چرب بخورند )حتی اگر میلی به خوردن آن نداشــته 

باشند( تا بیش از اندازه چاق و به بیماری جگر چرب مبتا شوند.
یک لوله فلزی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان 
غذا می خورانند تا حدی که جگر آنها بزرگ و بزرگ تر شود؛ سپس آنها 
را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و مجبورشان می کنند 
در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایســتند تا انرژی مصرف نکنند.

پاهای آنها در اثر ایســتادن های ثابت و طوالنی مدت، ورم می کند و 
نمی توانند بخوابند. 

البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند.
آنها سعی می کنند از جان 
خود دفــاع کنند، اما این 
تاش هم بی فایده است. 
ایــن پرنــدگان زندگی 

غم انگیزی دارند!

  قاب روز

نقاشی های خالقانه روی ورقه های پالستیکی
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