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آواِر خبرهای تلخ بر سرمان تمامی ندارد
ما سوگواران خوبی هستیم، اما دیگر حتی فرصت سوگواری هم برایمان نمانده بس که 

»سوگ« از شش جهت، ما را به بند کشیده است…
به زنانی که عشقشان در آب و آتش سوخت
به مادرانی که چشمشان به دریا خشک شد

به خانواده هایی که داغدار  این غم بزرگ شدند،تسلیت می گوییم.
نه نوحی بود تا از موج و طوفان بر کشد مارا...نه موسایی که بشکافد عصایش آب دریا را...

نه ابراهیم تا ناگه گلستان سازد از آتش...

پرواز روح دریادالن نفتکش ایراني در میان شعله هاي آتش و دود...

پایان امید

حجت االسالم محسنی اژه ای در یکصد و بیست و سومین 
نشست خبری خود با اصحاب رســانه به ناآرامی های اخیر 
اشــاره کرد و گفت: در هفته هــای اخیر شــاهد شــرارت آمریکایی ها و 
صهیونیست ها در پشتیبانی از اغتشاشــات بودیم. آنها با تحلیل غلط خود 
احساس کردند اگر مردم مطالباتی دارند می توانند بر موج آنها سوار شوند و 
عوامل خود را تحریک کنند که خسارات و ناامنی به وجود آوردند و موجب 

کشته شدن افرادی شوند.
در ادامه گزیده ای از سخنان ســخنگوی دســتگاه قضا در این نشست را 

می خوانید: 
بی حیایی آمریکا را در این روزها دیدیم که تحریم علیه اشخاصی از جمله 
رییس قوه قضائیه اعمــال کردند. آمریکای فلــک زده نمی داند مردم ما از 
دولتمردان آمریکا که چند دهه انواع و اقسام ظلم ها را انجام دادند، تنفر دارند. 
وقتی از ناحیه آمریکا حرفی و عملی علیه کسی گفته می شود برای او نقطه 

مثبت است و علیه آمریکا لکه ننگ.
 در خصوص اغتشاشات اخیر نقش دشمن و حمایت های آنها مشهود بود 

که در حال تعقیب و ریشه یابی 
اســت. عواملی که با دشمن 
آگاهانه کار کردند و دستگیر 
شــدند یا در آینده دســتگیر 
می شوند، طبق قانون مجازات 

خواهند شد.
 در روزهای اول برای ۶۲۲ 
نفــر در کل کشــور قــرار 
بازداشــت، موقــت، کفالت و 
وثیقه صادر شــد. از این ۶۲۲ 
نفر هم تعدادی آزاد شدند و در 
تهــران ۵۵ نفــر در رابطه با 
اغتشاشــات اخیر بازداشــت 

هستند.
 یک نفر در کالنتری اراک 

خودکشــی کرد. او فردی معتاد بــود که همراه خود مواد مخدر داشــت و 
ســابقه دار بود. در این ارتباط پرونده ای در آنجا تشــکیل شــده و درحال 

رسیدگی است.
 فردی هــم در رابطه با اغتشاشــات اخیــر در زندان اوین بــود که در 
دستشویی خودکشی کرده است. سن او حدود ۲۱ سال و معتاد بوده است. 
فیلم دوربین های مدار بسته زندان موجود و پرونده قضائی برای آن تشکیل 
شده اســت. نفر ســوم و چهارمی که عنوان شــده در زمان بازداشت فوت 

کرده اند،  دروغ است.
 در مجموع حدود ۲۵ نفر از مردم و نیروهای خودی کشــته شده اند که 
تیراندازی از سالح نیروهای خودمان نبوده است. برخی از این کشته شدن ها 
مشکوک است؛ چرا که دشمن مانند ۸۸ قصد داشت کشته سازی کند و برای 

ما پیراهن عثمان درست کنند.
اینکه گفته می شود اگر یک دانشــجو مجرم هم باشد نباید توقع داشته 
باشیم تحت تعقیب قرار بگیرد، بدون منطق است. آنها هم مورد تعقیب قرار 
می گیرند، اما چون زمان امتحانات بود گفته شد کسانی که ضرر ندارند آزاد 
شــوند و افرادی هم که پرونده ای دارند با حضور مامور یــا روش دیگر در 
امتحانات شــرکت کنند. ما نهایت تــالش خودمان را در ایــن مورد انجام 

داده ایم.
)در پاسخ به این سوال که رییس جمهور در مورد اعتراض ها گفته است 
که فقط در رابطه با مسائل اقتصادی نیســت و قوه قضائیه حق اعتراض در 
زمینه  هایی را بدهد(: به هر تقدیر مردم اگر اعتراضاتی داشته باشند باید در 
چارچوب قانون باشد و می توانند اعتراض کنند، اما آن چیزی که در چند ماه 

اخیر اتفاق افتاد در تجمعات مقابل مجلس و سایر نهادها، اقتصادی بود.
ما بر این اعتقاد بوده و هســتیم که بایــد از فناوری هــای نوین مثل 
 پیام رسان ها استفاده کرد، اما حتما باید از سوی ایران یک مدیریتی باشد. ما 

نمی خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم و محدودیت ایجاد کنیم.
مردم نباید محروم شوند  و 
حتی می گوییم باید اینترنت 
آزادتــر و ارزان تــر در اختیار 
مردم قــرار گیرد، امــا  باید 

کنترل شود.
مــن از لحاظ فنــی وارد 
نیستم، اما افراد فنی می گویند 
که می شــود هم فیلتر نکنیم 
هم مدیریت کنیم، اما هزینه 
دارد. اگر روزی ثابت شود که 
می شده و نکرده اند باید تحت 

تعقیب قرار گیرند.
هیچ کس تردید ندارد که 
در اغتشاشــات اخیــر فضای 
 مجــازی موثر بوده اســت و

 بر همین اساس محدودیت ایجاد شد. قوه قضائیه مدت ها دنبال این است 
که از لحاظ فنی بررسی می کند که می شــود هم مردم استفاده کنند هم 

جمع نشود.
)در مورد پرونده حسین فریدون(: این پرونده مسکوت نیست و کار روی 

آن در حال انجام است. این پرونده بیش از یک متهم دارد.
)درمورد مهدی جهانگیری، برادر معــاون اول رییس جمهور(: این فرد 

آزاده نشده  و تحت نظر هستند و قرار صادره منفک  نشده است.
کارهای زیادی برای دستگیری و استرداد خاوری با کمک پلیس اینترپل 

انجام شده که فعال نتیجه ای نداشته است.
 پرونده فوت آیت ا... هاشــمی از ســوی خانواده ایشــان یا نهادی به

 قوه قضائیه ارسال نشده است. 

محسنی اژه ای در نشست خبری: 

نمی خواهیم جلوی فضای مجازی را بگیریم
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و حاال نوبت »ســانچی« بود که تبدیل به قصه ای هزار و یکشبه  شود که 
تا سال های ســال از یاد هیچ کداممان نمی رود. مثل آتش نشان ها که 
عمری باید بگذرد تا شــاید یادمان برود چه غریبانه جان فدا و جان پناه 

پالسکویی ها شدند و زیر تلی از آتش و خاک و خون، جان باختند و داستان 
فداکاری شان، قصه شبانه کودکان سرزمین مان شد. اسم آتش نشان که 
بیاید، یاد پالسکو می افتیم و از حاال به بعد، نام نفتکش هم که به گوشمان 

بخورد، حتما قصه خدمه های آتش گرفته در »سانچی« را به یاد خواهیم 
آورد. تمام این یک هفته »امید در آتش« داشتیم و چشم به راه بودیم اما 
نشد که بشود ... نشد که این بار، آخرقصه خوش باشد. نشد که تکاورها به 
موتورخانه برسند و درب را باز کنند و ببینند بچه ها زنده هستند. بی رمق 
و منتظر روی زمین افتاده و کابوس تمام شده است. همه اینها یک رویای 
شیرین بود که با پایانی تلخ به سر رسید تا »تلخی بی پایان« سهم خانواده 
هایی شود که این هشــت روز را با امید و انتظار سر کردند و میان وعده و 
وعیدها درباره احتمال زنده ماندن خدمه، دســت و پا زدند تا دیروز که 

فهمیدند »تمام شد.« 
حاال دوباره باید به دنبال مقصر بگردیم. باید یقه مســئولی را بگیریم که 
همان روز اول گفت »نفتکش بیمه بوده است!« و ما را به یاد ماجرای آتش 
گرفتن قطار )سال گذشته( انداخت و وقتی که وزیر راه در چشم خبرنگار 

نگاه کرد و گفت » نگران نباشید، تمامی فوت شدگان بیمه بودند.«
باید یقه چینی ها را بگیریم که می گویند می توانســتند کاری بکنند و 
نکردند. حداقل شــاید می توانســتند تلفات را کمتر کنند؛ اما رسانه ها 
نوشتند که چینی ها فقط طی روز، اقدام به اطفای حریق آتش گسترده 
نفتکش ایرانی می کردند که البته در روز هم می گفتند به دلیل دمای باالی 
آتش نمی توان به نفتکش نزدیک شد؛ کوتاهی چینی ها در اطفای حریق 
نفتکش ایرانی مرتب از ســوی خانواده خدمه ها بیان می شود. برخی از 
رسانه ها اعالم کرده اند چینی ها به دلیل جلوگیری از انتشار »لکه نفتی«! 
در دریا ترجیح می دادند که محموله کشــتی بسوزد و تمام شود تا هم از 

آلودگی دریا جلوگیری شود و هم امدادرسانان را خطری تهدید نکند!
و حتی اگر این فرضیه درست هم باشد، با کشور دوست و برادر که کسی 
کاری ندارد. دارد؟! چینی ها خودشان که کاری نکردند، پیشنهاد ژاپن برای 
کمک را هم رد کردند. خبرها را جست و جو کنید. از پیوستن آمریکا به تیم 
جست و جو و کمک به نفتکش آسیب دیده ایرانی، چیزخاصی نمی بینید. 
ســایت هایی هم که این خبر را کار کرده اند، فیلتر هستند! درعوض نام 

»چین« هست. نمی دانیم. شاید هم تمام تالششان را کرده اند! 
به هرحال قصه »سانچی« به سر رسید، آن هم با تلخ ترین پایان ... خدا به 
خانواده هایشان صبر بدهد و کاش این روزها هیچ مسئولی پیدا نشود که از 

بیمه نفتکش  و فوت شدگان حرف بزند! 

 العبادی و نوری مالکی
 راهشان را جدا کردند!

ایسنا: باالخره نشست حزب الدعوه به توافق بین 
نوری مالکی و حیدر العبادی برای تشــکیل یک 
ائتالف جهت ورود به انتخابات به سرانجام نرسید و 
العبادی از تشکیل ائتالف »النصر و االصالح« خبر 
داد و نوری مالکی نیز در رأس ائتالف دولت قانون 

تحت نظارت حزب، وارد انتخابات می شود.
حیدر العبادی، نخســت وزیر عــراق در صفحه 
خود در توییتر نوشــت: ائتالف النصر در راستای 
حفظ پیروزی، فداکاری شــهدا و مبارزه با فساد و 
ســهمیه بندی ها تالش خواهد کرد.نخست وزیر 
عراق از احزاب و فراکسیون های سیاسی خواست 

به ائتالف ملی فراطایفه ای النصر بپیوندند.

حمله جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به جنوب غزه

به گــزارش مرکــز اطالع رســانی فلســطین؛ 
جنگنده های رژیم صهیونیســتی دو موشک به 
زمین کشاورزی در شرق رفح شلیک کردند که در 
پی آن صدای انفجار مهیبی در این منطقه شنیده 

شد.خوشبختانه در این حمله کسی آسیب ندید.
در همین حال، »اویخای ادرعی« سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی مدعی شد که جنگنده های این 
رژیم زیرساخت های مقاومت در جنوب رفح واقع 
در نزدیکی نوار مرزی غزه و مصر را هدف قرار دادند.

استعفای یکی دیگر از مقامات 
دیپلماتیک ترامپ

ایلنا: یکی از دیپلمات های ارشد دولت آمریکا که 
مسئول رسیدگی به امور پناهجویان است، اعالم 

کرد به زودی از سمت خود استعفا می کند.
به گزارش رویترز؛ در صورت قطعی شدن استعفای 
»ســیمون هنشــاو« معاون اداره جمعیت، وی 
سومین مقام ارشد آمریکایی در بخش پناهجویان 
خواهد بود که استعفا کرده و یا تغییر شغل می دهد.

معاون اداره جمعیت، پناهجویان و مهاجرت وزارت 
امور خارجه آمریکا با انتشــار ایمیلی به همکاران 
خود اعالم کــرد که تصمیم دارد از ســمت خود 
اســتعفا کند. وی در این ایمیل اضافه کرد که به 
فعالیت در وزارت امور خارجه اما در اداره دیگری، 

ادامه خواهد داد.

 تظاهرات علیه نتانیاهو
 در تل آویو

هزاران نفر در اعتراض به فســاد مالــی و دولتی 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل آویو 

تظاهرات کردند.
نشــریه »یدیعوت آحرونوت« بــدون دادن رقم 
دقیقی از تظاهرات کنندگان؛ نوشت: هزاران نفر با 
 Crime( »حمل پالکاردهایی با نوشته »جرم وزیر
 Prime به جای کلمه نخســت وزیر Minister
Minister( خواستار اســتعفای نتانیاهو از این 

سمت و تمام اعضای فاسد کابینه او شدند.
نتانیاهو حــدود یک ماه قبل به خاطــر 3 پرونده 
فساد مالی، دریافت رشوه و سوء استفاده از قدرت، 
بــرای هفتمین بار مــورد بازجویــی پلیس قرار 
گرفت.نتانیاهو تحت پرونده موسوم به »1000« 
به دریافت رشــوه و کمک های مالــی غیرقانونی 
خارجی، تحت پرونده »2000« به سوء استفاده 
از قدرت و پرداخت رشــوه به نشــریه »یدیعوت 
آحرونوت« جهت حمایت و پوشش ویژه، و تحت 
پرونده »3000« بــه زد و بنــد در جریان خرید 

زیردریایی های اتمی از آلمان متهم است.

پرواز روح دريادالن نفتكش ايراني در ميان شعله هاي آتش و دود...

پایان امید

پايان يک تراژدی ؛ »سانچی« سوخت، غرق شد و ناپديد شد. مثل تمام آن چندخدمه ای که يک هفته  سميه پارسادوست 
چشم به راه بازگشتشان بوديم. اميد داشتيم جايی پنهان شده باشند؛ شايد در موتورخانه نفتكش!اين 
اميدها را در  ماجرای »پالسكو« هم به خودمان می داديم و دست آخر، تنها »پيكرهای سوخته« و »سياه شده« بود که از زير خروارها خاک بيرون 

آوردند و قصه پالسكو به تلخ ترين حالت ممكن تمام شد. 

نتانياهو خطاب به ماکرون:
 برجام را اصالح کنید

یــک روز پــس از آنکــه »دونالــد ترامپ« 
رییس جمهــوری آمریکا با اعالم شــرط های 
چهارگانه، برای »آخرین بار« تعلیق تحریم های 
ایــران را تمدید کــرد، »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی طی تماس 
تلفنی با »امانوئل ماکــرون« رییس جمهوری 

فرانسه، درباره توافق هسته ای، گفت وگو کرد.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای 
در این باره اعالم کرد، نتانیاهو خطاب به ماکرون 
گفته است: »فرانسه و دیگر قدرت های اروپایی 
که بر حفظ برجــام اصــرار می کنند، موظف 

هستند که نقاط ضعف آن را اصالح کنند.«
نتانیاهــو همچنیــن گفــت: »اظهــارات 
رییس جمهور ترامپ را جدی بگیرید و برجام 

را اصالح کنید.«

مداخله گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در امور ایران

»عاصمه جهانگیر« گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد در امور ایران در مصاحبه ای جهت دار با 
»رادیو فــردا« از ارگان های تبلیغی ضد ایرانی 
دولت آمریکا، خواهان انتشــار اسامی تمامی 
آشوبگران بازداشت شده در جریان ناآرامی های 

چندی قبل در ایران شد.
جهانگیــر در این گفت  وگو با اشــاره به بیانیه  
شورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد، از 
مقامات ایران درخواست کرد تا زمینه را برای 
تحقیق بی طرفانه و مستقل در مورد افرادی که 
وی مدعی شــد در زندان جان خود را از دست 

داده اند، فراهم کنند.

سخنگوی کميسيون تلفيق مطرح کرد:
اختصاص هزار میلیارد 

تومان جهت افزایش حقوق 
بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون 
تلفیق مقرر کرد دســتگاه های اجرایی برای 
بازخرید آزاد کارکنان رســمی و غیررســمی 
و پرداخت پــاداش پایان خدمت به کســانی 
که بازخرید می شــوند، 100 میلیارد تومان 

اختصاص دهد.
وی افزود:همچنین مصوب شــد دولت برای 
افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تحت پوشــش صندوق بازنشســتگی تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح 
با اولویت کسانی که کمتر از 2 میلیون تومان در 
ماه دریافت می کنند، حدود هزار میلیارد تومان 

اختصاص دهد.

سازمان بازرسی کل کشور:
باند اختالس در یکی از 

شرکت های بیمه متالشی شد
 در پــی وصــول اطالعیــه ای راجــع بــه

 سوء جریان هایی در یکی از شعب شرکت های 
بیمه در یکی از شهرستان های جنوبی کشور به 
بازرسی کل استان، پرونده ای تشکیل و با بررسی 
مدارک مربوطه مشخص شد تعدادی از اسناد 

موجود در پرونده ها، جعلی است.
همچنین با بررسی بیشــتر موضوع، مشخص 
شــد یکی از کارکنان آن شــرکت بیمه ای در 
شهرســتان مذکور، با همدستی افرادی خارج 
از مجموعه بیمه، با فریب بازماندگان اشخاصی 
که در اثر ســکته قلبی و یا در ســال های قبل 
مرگ طبیعی داشــته اند، اقدام به اخذ مدارک 
اولیه کرده و ســپس با جعل آنها، دیه مربوطه 
 را اخــذ و بــه حســاب های اطرافیــان خود

 واریز کرده اند.
با تالش بازرسان اداره کل بازرسی استان مربوط 
و با ارسال اولیه گزارش و احراز وقوع جرم برای 
دادســرای عمومی و انقالب آن شهرستان، در 
حال حاضــر دو نفر به اتهــام اختالس و جعل 

اسناد بازداشت شده اند .

محمدجواد جمالی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

واکنش

سید عباس عراقچی اظهار کرد: بحث موشکی ایران 
که به توانمندی های دفاعی و امنیت ملی ما مربوط 

می شود نه قابل مذاکره است و نه مصالحه.
وی افزود: ما بــا اروپا دربــاره مســائل منطقه  و 
توانایی هــای نظامی ایران به شــدت اختالف نظر 
داریم. تا االن موفق شده ایم در موضوع برجام اروپا را 
از آمریکا جدا کرده  و موضوع برجام را از هر موضوع 
دیگری تفکیک کنیم و اروپایی ها را به این موضع 
رساندیم. اگر اروپایی ها راجع به برنامه موشکی و 
سیاست های منطقه ای ایران نگرانی دارند، جدا از 
برجام است. عراقچی خاطرنشــان کرد: می گویند 
ما چه به دست آوردیم؟ آنها فکر می کنند ایران به 
دنبال سالح هسته ای است که کامال خالف بوده و  

با دکترین های ما در تضاد است.
معاون امــور بین المللی وزارت خارجــه ادامه داد: 
اینها علت مخالفت هایی اســت کــه ترامپ و دار و 
دســته اش انجام می دهند که ســعی می کنند با 
تحریم های حقوق بشری و موشــکی ناکامی های 

خود را جبران کنند. 

موضوع موشکی ایران قابل 
مذاکره و مصالحه نیست

معاون امور بين المللی وزارت خارجه:

سیاست خارجی

کافه سیاست

عکس  روز 

نمايشــگاهی در لس آنجلس که در آن 
سياستمداران کشورهای مختلف به شكل 

کيسه بوکس درآمده اند

آدم بی سواد این حرف ها را می زند

پیشنهاد سردبیر:

محمدجواد جمالی در واکنش به اظهارات اخیر 
رییس  جمهور آمریکا مبنی بر تشدید تحریم ها 
علیه ایران، گفت: آمریکایی ها تاکنون بارها اقدام 
به نقض برجام کرده اند و در راستای بدعهدی 
در اجرای ایــن توافق نامه بیــن المللی کاری 

نیست که انجام نداده باشند.
وی گفت: به نظر می رســد کــه دولتمردان 
آمریکا در تالش هستند تا با بزرگ جلوه دادن 
ناآرا می های ایران کمی از جو بین المللی که به 
دلیل عدم پایبندی آنها بــه مفاد برجام ایجاد 
شده، بکاهند؛ بنابراین تحریم های جدید آنها 
از جمله تحریم مسئوالن قضائی کشور نیز در 
همین راستا قابل تحلیل خواهد بود و آمریکا 
قدرت این را ندارد کــه در عمل عدم پایبندی 

ایران به برجام را به شکل رسمی اعالم کند.

 آمریکایی ها بارها اقدام
 به نقض برجام کرده اند

سیدمهدی طباطبایی
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

علی الریجانی با بیان اینکه باید زوایای پنهان حوادث 
اخیر مورد واکاوی بیشتر قرار گیرد، افزود: مشکالت 
اقتصادی و بیکاری،  نگرانی هایــی در جامعه ایجاد 
کرده که انتظارات عمومی سرعت عمل در حل این 
مشکالت است.از طرفی حل امور پیچیده اقتصادی 
در کشور نیازمند زمان اســت، در چنین شرایطی 
ضرورت دارد اول دولت و مجلس متناسب با شرایط 
کشور از تحمیل فشارهای اقتصادی جلوگیری کنند، 
سپس افزایش تولید، محور اصلی بودجه سال آینده 
باشد و عمران کشور فرع بر هزینه های جاری تلقی 
نشــود و نادیده انگاری صورت نگیــرد. اگر در حل 
مسائل اقتصادی هر چه بیشتر از توان مردم استفاده 
شود و مردم مشارکت داشته باشند، زمان حل مسائل 

کاهش می یابد. 
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: الزمه تحقق 
امر مذکور این است که مسائل به روشنی برای مردم 
توضیح داده شود و راه حل های مختلف با آنان در میان 
گذاشته شــود و با همفکری مردم گام های توسعه 

برداشته شود.

زوایای پنهان حوادث اخیر 
همچنان باید واکاوی شود

رييس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

حجت االسالم سید مهدی طباطبایی اظهار کرد: 
معتقدم روحانیت اصیل ما هیچ تغییری نداشته 
و  صالبت نفس، دوری از هوای نفس، حرکت در 
جهت اعتالی اسالم و از خودگذشتگی در مسائل 
مربوط به دین از ویژگــی های روحانیت اصیل 
است.آنانی که خود را به انقالب مستند کردند 
و انقالبی جلوه دادند تا به پست و مقامی برسند 
جایگاه روحانیت را تخریب کردند و روحانیت 
را به فساد کشــاندند. مردم از روحانیت اصیل 
فاصله نگرفتند و اگر گالیه و رویگردانی هست از 
روحانیتی بوده که همه دغدغه اش پست و مقام 
است. وی در خصوص موضع گیری های سیاسی 
روحانیت گفت: اشکال کار همین است که برخی 
افراد در پست های سیاسی هستند و به مقتضای 

شرایط صحبت می کنند.

مردم از روحانیتی که دنبال 
مقام است رویگردان شده اند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور صبح روز گذشته در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره 
بین المللی فارابی، سخنرانی کرد.

گزیده سخنان حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم 
اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی به این شرح است:

 تروریست ها و آنها که خاورمیانه را به آشوب کشیدند، فهم درستی 
از دین و علوم اجتماعی نداشتند.

 فاشیست ها هم در ظاهر از دانش استفاده می کنند؛ مثل آنها که از 
دانش هسته ای برای انهدام جوامع و بشریت  بهره می برند.

 اینکه رهبری تولید و استفاده از سالح کشتار جمعی را حرام کردند، 
یعنی دین، عقل و اخالق باید پیشتاز دانش باشد.

 علمی ما را به توســعه می رساند که ســرلوحه آن علوم انسانی و 
اسالمی باشد. تحول در علوم انســانی با پول و سفارش و مهندسی 

ممکن نیست.
 امروز در منطقه ما گروه های جنایتکار از بمب، موشک، اینترنت و 

فضای مجازی استفاده کردند.
 ما در برجام موفقیت هایی به دست آوردیم که هرگز از بین نخواهد 
رفت. ما ثابــت کردیم که ایران راستگوســت و دشــمنان ما دروغ 

می گویند.
   برخی هنــوز ابعاد برجــام را لمس نکرده اند، برجــام آثار دائمی 

»الی یوم القیامت« دارد.

 در خیابان عده ای اعتراض می کنند. هر کســی حرفی می زند یا 
خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال. چرا توهین می کنید 
و بی ادبانه با جامعه برخورد می کنید؟خواهش می کنم به همه مردم 
ما احترام بگذارید،اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود. 
 در لندن و نیویورک هم اعتراض شــود، چهار نفر می آیند شیشه 
می شکنند.دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون های مقدس. ملت 
ما ملت بزرگی است. اعتراض بود، تمام شد. برخی سوءاستفاده کردند، 
ولی نیروهای امنیتی به خوبی اوضاع را کنترل کردند. االن شــمای 
جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و ... باید علت اعتراضات را تحلیل 

و واکاوی کنید.

روحانی در مراسم اختتاميه جشنواره فارابی:
آثار برجام »الی یوم القیامه« باقی است

 اشــتغال زايــی با 
چاشنی قاچاق!

 لطفا بــه اروپا اميدوار 
نباشيد

آمريكا در برجام ماند

  نجومی نگير

برجام قابــل مذاکره 
مجدد نيست

 برجام بی نياز از اصالح

باشگاه خبرنگاران: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو 
هیئت رییسه فراکسیون مســتقالن والیی در تشریح 
نشست مشترک فراکسیون متبوع خود با آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تلگرام هفته ای 

۴ هزار و 200 کانال را مسدود می کند.
عضو هیئت رییسه فراکسیون مستقالن والیی بابیان اینکه در خصوص ناآرامی های اخیر، تلگرام توسط 

آمریکا تهدید شد،تاکید کرد: طی این مدت فقط 2 میلیون نفر از نرم افزار های ایرانی استفاده کردند.
وی در خصوص رفع فیلتر برخی برنامه ها از جمله »وی چت« گفت: وی چت رفع فیلتر شــد ولی مورد 

استقبال قرار نگرفت زیرا اعتمادی به آن وجود نداشت.
گفتنی است؛ به دلیل مسائل امنیتی نرم افزار تلگرام بیش از دو هفته در ایران در پی برخی از ناآرامی ها 

فیلتر موقت شده بود که این پیام رسان رفع فیلتر شد.

 آیت ا... شیخ مهدی شب زنده دار ، استاد دروس عالی حوزه 
علمیه و عضو ارشــد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
واکنش به اظهارات حسن روحانی رییس جمهور درباره 
وارد بودن انتقاد به پیامبــر)ص( و امام زمان)عج( گفت: 

آدم بی سواد این حرف ها را می زند.
وی در ابتدای صحبت هایش گفت: قبل از شروع در بحث، این نکته را عرض می کنم که گاهی در کلمات بعضی 
از بزرگان حکومت ما کلماتی گفته می شود که قابل تحمل برای جامعه شیعه و حوزه علمیه نیست. ما نسبت به 
عقاید شیعه با هیچ کس رودربایستی نداریم و انقالب ما برای این است که این ارزش ها گسترش و قوام پیدا کند. 
اینکه گفته می شود معصوم و امام هم قابل نقد هستند، اگر مقصود گوینده این باشد که افرادی نقد می  کردند 
و معصومین به آنها اجازه می دادند، این بالاشکال است؛ اما نقد امروز به معنای این است که کسی اشتباه دارد 

و اگر کسی اشتباهش را به او گفت او باید بپذیرد.

عضو فراکسيون مستقالن واليی مجلس:

تلگرام توسط 
آمریکایی ها تهدید شد

واکنش استاد حوزه به اظهارات روحانی؛

آدم بی سواد این 
حرف ها را می زند
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اقشار کم درآمد، هزینه دو نرخی شدن بنزین 
را ندهند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

پیش بینی بانک جهانی از نرخ 
رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش »چشم انداز اقتصادی 
جهان« اعالم کــرد: انتظار می رود نرخ رشــد 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایــران - دومین 
اقتصــاد منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
)منا(- به دلیل خنثی شدن کاهش تولید نفت و 
محدودیت دسترسی به بازارهای تامین مالی با 
افزایش سرمایه گذاری ها در این کشور در سال 

۲۰۲۰ به ۴.۳ درصد برسد.
بانک جهانی، همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران 
در ســال ۲۰۱۷ را ۳.۶ درصد تخمین زد که از 
پیش بینی قبلی این بانک ۰.۴ درصد کمتر است.

بانک جهانی، تداوم تنــش ها در منطقه، پایین 
بودن قیمت های نفت و موانع موجود بر سر راه 
فرآیند اصالحات را از خطرات تهدید کننده رشد 

اقتصادی در منطقه منا برشمرد.
بنا به پیش بینی بانک جهانی به دلیل افزایش 
ســرمایه گذاری و تجارت، نرخ رشد اقتصادی 

جهان که در سال ۲۰۱۶ معادل ۲.۴ درصد بود، 
در سال ۲۰۱۷ به سه درصد افزایش می یابد و در 
سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز به ترتیب 

به ۳.۱، سه و ۲.۹ درصد می رسد.
بانک جهانی نرخ رشــد اقتصادی منطقه شرق 
آسیا و پاسیفیک در ســال ۲۰۱۷ را ۶.۴ درصد 
تخمین زد و اعالم کرد بیشــترین نرخ رشــد 
اقتصادی جهان در ســال ۲۰۱۷ متعلق به این 

منطقه است.

بازار

تصفیه کننده هوا

مدیرعامل پخش و پاالیش فرآورده های 
نفتی اصفهان:

مخالفت با طرح برندینگ 
مخالفت با اصول اقتصادی است

چهارشنبه هفته گذشته بود که برخی رانندگان 
تانکرهای حمل سوخت نســبت به نحوه دریافت 
کرایه حمل سوخت از پیمانکاران و همچنین عدم 
افزایش این مبلغ در ســال های اخیر اعتراضاتی 
داشتند و دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب 
یک روزه، منجر به تشکیل صفوف طوالنی خودروها 
در پمپ بنزین ها و تعطیلــی برخی جایگاه های 
سوخت در سطح شــهر شد.حســین صادقیان 
در همیــن رابطه در گفت وگو بــا خبرنگار فارس 
اظهار داشــت: مبلغ کرایه پرداختی به تانکرهای 
حمل ســوخت در حال حاضر ۲۰درصد از تعرفه 
ســازمان حمل  و نقل و پایانه های کشــور باالتر 
است.وی در رابطه با موضوع برندینگ نیز تصریح 
کرد: مسئله برندینگ به منظور افزایش مشارکت 
بخش خصوصی در توزیع ســوخت آغاز شــده و 
طبیعی اســت که برخی با ورود بخش خصوصی 
به فعالیت های اقتصادی و افزایش رقابت مخالفت 
کنند.مدیرعامــل شــرکت پخــش و پاالیــش 
فرآورده های نفتی اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
تصمیم بر این است که بخش خصوصی فعال شود 
و مخالفت با آن، مخالفت با اصول اقتصادی است و 
برخی صرفا دنبال این هستند که ارقام ثابتی را از 
ما دریافت کنند که منطقی نیست.بنا بر آمارهای 
موجود، در ۹ ماهه ســال جاری، یــک میلیارد و 
5۷۹ میلیون لیتر بنزین در منطقه اصفهان توزیع 
شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

۶/۲درصد رشد را نشان می دهد.

رییس انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 
استان اصفهان:

پرداخت تسهیالت، ادامه حیات 
صنایع را تضمین نمی کند

مرتضی بیشــه اظهار داشــت: در شــرایطی که 
وضعیت صنایع اســتان اصفهان بسیار شکننده و 
آسیب پذیر بوده، تنها در صورت وفق یافتن صنایع 
با فناوری های جدید از طریــق ایجاد واحدهای 
تحقیق و توســعه قدرتمند و تعامل بین صنعت و 
دانشــگاه، می توان به ادامه حیات صنایع کشور 
امیدوار بود.وی با بیان اینکه تنها از طریق اعطای 
تســهیالت به واحدهای صنعتی مشکل دار نمی 
توان ادامه حیات آنها را تضمین کرد، افزود: صنایع 
تنها در صــورت برخورداری از رقابــت پذیری از 
طریق اســتفاده از فناوری های جدید و کاهش 
هزینه ها می توانند به فعالیــت خود ادامه دهند. 
رییس انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان 
اصفهان اضافه کرد: آشناسازی بدنه سنتی صنعت 
کشور با مراکز دانش بنیان و استفاده از ایده های 
موجود در این مراکز، یکی از اهداف پیش روی این 

انجمن است.

رییس فنی و حرفه ای شهرضا خبرداد:
اشتغال 65 درصد از کارآموزان 

مرکز فنی و حرفه ای شهرضا
حســن ضیایی با بیــان اینکه بیــکاری یکی از 
جدی ترین دغدغه  های جامعه است، اظهار کرد: 
بیکاری به  عنوان پدیده  ای شوم در جامعه، سبب 
نگرانی خانواده  ها و رشد آســیب  های اجتماعی 

شده است. 
وی با بیان اینکه در زمینه بیــکاری چالش  های 
بسیاری وجود دارد که یکی از آنها نداشتن پشتکار، 
جدیت در یادگیری و نداشتن مهارت است، افزود: 
مرکز آمــوزش فنی  و حرفــه  ای آمادگی آموزش 
مهارت را به صــورت رایــگان دارد. رییس مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شهرضا گفت: برابر آمار و 
تحقیقات انجام شده، ۶5 درصد افرادی که از داالن 
مهارت آموزی عبور کرده  اند، در مشاغل مورد نیاز 

خود مشغول به کار شده اند.

اســتاندار اصفهان در دیدار با اعضای هیئت رییسه 
اتاق اصناف مرکز استان اظهار کرد: روحیه جهادی 
و همکاری و همیاری که در اصناف اســتان وجود 
دارد ستودنی است و اعضای این اتحادیه به صورت 
فعال، جدی و پرتحرک بــه فعالیت می پردازند که 
می تواند سازنده باشد.محســن مهرعلیزاده با بیان 
اینکه اصناف، بسیاری از بیکاران را پوشش می دهند، 
افزود: در تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس، اصناف 
همراهی و همگامی داشتند و اگر در جریان انقالب 
کسبه و اصناف همراهی نمی کردند، وقوع انقالب 
شکوهمند اسالمی با مشکل مواجه می شد. استاندار 
اصفهان با اشاره به پشــتیبانی های مالی صنوف از 
انقالب، اظهار کرد: حضور در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل و سپس حمایت مستمر از نظام، همواره 
سرلوحه اصناف بوده است.وی با بیان اینکه اصناف 
کمترین هزینه را برای دولت ها داشــته اند، افزود: 
ارتباط صنوف با دولت ها همواره زیاد بوده است و با 
توجه به اینکه حضور مویرگی در سطح جامعه دارند، 
این تاثیرگذاری می تواند بسیار زیاد باشد.مهرعلیزاده 

اظهار کرد: با توجه به تاثیرگذاری صنوف در جامعه و 
نسل جوان، فرهنگ و روحیه کسب رزق حالل که در 
کسبه قدیمی بوده و اکنون نیز در بخش اعظم اصناف 
وجود دارد، همچنان باید به نسل های جدید منتقل 
شود. استاندار اصفهان آموزش و فرهنگ سازی در 
این خصوص را بسیار مهم خواند و افزود: در جامعه 
در برخی موارد ناهنجاری هایی دیده می شود که در 

این راستا بازرسی ها بسیار اهمیت دارد.

استاندار اصفهان:

اصناف، کمترین هزینه را برای دولت ها دارند
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به عبور 
نرخ ارز از ۴ هزار و ۴۰۰ تومان، اظهار کرد: در دولت 
یازدهم شاهد افزایش ۷۰درصدی قیمت ها بودیم؛ 
به این معنا که قیمت تمام شده کاالی ایرانی بیش از 
۷۰ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که 

دالر کمتر از ۱۰درصد افزایش قیمت داشته است.
وی با بیان اینکه دالر به ســمت قیمت واقعی خود 
میل پیدا کرده است، عنوان کرد: این افزایش نرخ ارز 
به نفع تولید کننده داخلی و صادرات ملی و به ضرر 
واردکنندگان خواهد بود و البته مطلوب این بود که 
دولت اجازه می داد این افزایش نرخ ارز، روند طبیعی 

و مالیم خود را طی کند.
رناسی ادامه داد: دولت های مختلف در ایران همیشه 
سعی داشته اند قیمت ارز را با فشار و زور، پایین نگه 
دارند و این کار مانند این اســت که فنری را با زور و 
اجبار جمع کنیم و زمانی که این فنر رها می شــود، 
شــاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز و تالطــم در بازار 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، قابل پیش بینی بود، 

مطرح کرد: البته ناگفته نماند این افزایش ناگهانی 
ارز باعث افزایش تورم نیز می شود و زمانی که از تورم 
صحبت می کنیم یعنــی کاهش ارزش پول ملی رخ 
داده است و اینکه گفته می شــود در دولت یازدهم 
شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت های داخلی بودیم 
یعنی در واقع پول ملــی، ۷۰ درصد از ارزش خود را 
از دست داده بود اما به صورت مصنوعی، نرخ دالر را 

ثابت نگه داشته بودند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

افزایش ناگهانی ارز، باعث افزایش تورم می شود

رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: اینکه فوالد مبارکه می تواند در کنار تامین بازار داخل، 
بخشی از محصوالت خود را نیز به بازارهای اروپایی صادر کند، برای کشور بسیار سودمند است.

ابوالفضل روغنی در حاشیه بازدید از این کارخانه اظهار کرد: کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصمیم دارد 
با کمیسیون های اتاق های بازرگانی سراسر کشور مشارکت و ارتباط دائمی داشته باشد و در عین حال بر آن 
است تا واحدهای ملی و بزرگ و حتی صنایع کوچک را مورد توجه و حمایت بیشتر قرار دهد و از ظرفیت های 

موجود در اتاق بازرگانی برای رفع مشکالت این صنایع استفاده کند.

صادرات فوالد مبارکه 
در کنار تامین نیاز صنایع 

داخلی

رییس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران خبر داد:

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،460،000
تومان

727،000نیم سکه
تومان

417،000ربع سکه
تومان

282،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

141،881
تومان

      قیمت سکه و طال

تصفيه کننده هوای 
سايا مدل 602

Aura تصفيه هوا کنت مدل

تصفيه کننده هوا دنو 
PM2 مد مدل

 1,175,000
تومان

نمایشگاه خودرو توکیو 2018

عکس روز

 اتاق بازرگانیاصناف

طرح بهسازی دومین ترانسفورماتور پست ۶۳/۲۳۰ کیلو 
ولت آبشار اصفهان اجراشــد. معاون بهره برداری شرکت 
برق منطقــه ای اصفهان،هــدف از اجرای ایــن طرح را 
بهینه سازی زیرساخت ها و تجهیزات انتقال برق و تامین 
انرژي مطمئن و پایدار دانست و گفت: این ترانسفورماتور 

به قدرت ۱۲5 مگاولت آمپر با ۳۸ سال قدمت به دلیل عمر باال و توقف تولید و پشتیبانی نکردن فنی، تصمیم 
به تعویض و جایگزینی کامل تپ چنجر آن گرفته شد.

علی اســالمی با اشــاره به اینکه تپ چنجر وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانس را بر عهده دارد افزود: تپ 
چنجرهای قبلی به دلیل اشکال در سیستم، حادثه ایجاد می کرد و سبب انفجار و آتش سوزی روغن محفظه 
و به دنبال آن آتش گرفتن ترانس می شد. معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت:این طرح 

با هزینه ای بیش از ۶ میلیارد ریال و در سه ماه بهینه سازی شد.

بهینه سازی 
ترانسفورماتور پست 
آبشار اصفهان

زهرا ســعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
درخصوص دو نرخی شدن بنزین، اظهار کرد: به طور قطع دو نرخی 
شدن بنزین فرصت ها و تهدیدهایی را به همراه خواهد داشت. دو 
نرخی شدن امکان فراهم شدن شــرایط و امکاناتی را دارد که باید 

پاسخگوی مازاد بنزین مصرفی خود باشیم. 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه به 
دلیل نداشتن بانک اطالعاتی جامع در کشــور در بحث اصالح یا 

قطع یارانه ها با مشــکل مواجه هستیم، گفت: قشر ضعیف جامعه 
نباید هزینه دو نرخی بودن بنزیــن را پرداخت کنند. وی با تاکید 
بر اینکه برای مدیریت بهینه مصرف بنزین نیازمند تشکیل بانک 
اطالعاتی هســتیم، گفت: این کار در صورتی پاسخ مثبت خواهد 
داشت که بررسی های کارشناســی روی آن انجام شود. از سوی 
دیگر باید شرایط افرادی که از طریق خودروی شخصی مسافرکشی 
و کسب روزی می کنند در نظر گرفته شود تا این قشر دچار آسیب 

نشوند. ســعیدی با بیان اینکه اگر قرار بر تصویب بنزین دو نرخی 
باشــد، باید در خصوص اصالح قوانین به نحــوی عمل کنیم که 
با متخلفانی که می خواهند در ســطح کالن ســوء استفاده کنند 
برخورد شود، افزود: از ســوی دیگر باید با بررسی شرایط صنفی 
افرادی را که از این طریق کسب روزی می کنند در نظر گرفته شود 
 تا راحت تر به فعالیت خود ادامه دهنــد و مجبور به تخلف و تقلب

 نشوند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:
اقشار کم درآمد، هزینه دو نرخی شدن بنزین را ندهند

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح چهار خطه شدن جاده سمیرم به یاسوج، به رونق 
اقتصاد و کشــاورزی این منطقه و حتی استان اصفهان 

کمک خواهد کرد.
اصغر سلیمی با اشاره به جلسه خود با معاون وزیر راه و 

شهرسازی، اظهار کرد: مهم ترین موضوع مطرح شده در آن نشست، اجرای سریع چهارخطه شدن جاده 
سمیرم به یاسوج بود.به گفته وی مهرماه امسال یکهزار میلیارد ریال برای مرحله اول این جاده اختصاص 
یافت، اما هنوز خبری از عملیات اجرایی آن از سمت استان اصفهان نیست.وی افزود: این طرح کالن ملی 
در سال ۸۹ کلید زده شد و امسال مقرر شد مرحله اول طرح به مناقصه گذاشته شده و ۳۳ کیلومتر آن از 

سمت سمیرم اصفهان با یکهزار میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شود.

جاده چهارخطه سمیرم 
یاسوج رونق اقتصادی 
منطقه را در پی دارد

این روزها در ســطح شهر و فضای مجازی شــاهد اتفاق تکراری و تلخی 
شــده ایم که دیگر برای ما تازگی ندارد؛ استفاده از وسایل و کاالها و حتی 
غذاهای لوکس و گران قیمت و اشاعه آن در سطح جامعه که تبدیل به نوعی 
مصرف گرایی مدرنیته شده، با عنوان جدید الکچری بازی یا برندگرایی که 
همه این راه ها ختم به فنای اقتصاد بیمار کشور خواهد شد؛ چرا که استفاده 
از برندها به برندهای خارجی و تقلید از شیوه های غربی محدود می شود 

که همه نشانگر رواج مصرف گرایی است.
ایرانی ها به انسان های مصرف گرا و پر از افراط و تفریط تبدیل شده اند؛ 
انسان هایی که در مصرف همه چیز افراط می کنند، از مصرف لوازم آرایش 

گرفته تا آب و برق و لباس! در این میان یکی از بزرگ ترین آسیب های این 
مصرف گرایی، زمانی روی خشن خود را نشــان می دهد که تفاخر برای 
مصرف کاالهای شیک و لوکس از سنین پایین در میان دانش آموزان به 
وجود می آید و ریشه می دواند تا می رسد به سنین باالتر و به تبع تاثیرات 

مخرب این نحوه زندگی بر اقتصاد بیشتر خود را نشان می دهد.
به طور حتم اگر این روند ادامه دار باشــد به گفته کارشناسان اقتصادی 
جامعه ای شکل می گیرد که قطعا اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی مصرف و 

روحیه ایستادگی در آن معنا پیدا نخواهد کرد.
الکچری از عناوینی است که اخیرا در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور و 

در میان برخی از طیف های جامعه ظهور یافته است؛ واژه ای که تنها در نام 
خالصه نمی شود و به شیوه ای مخرب می تواند خود را در اقتصاد جامعه به 
نمایش بگذارد. اما برندگرایی نیز روی دیگر زندگی مبتنی بر  تجمل گرایی 
اســت که تقریبا تمام آحاد جامعه، به درصدهای کمتر و بیشتر به صورت 

مستقیم یا غیر مستقیم با آن دست به گریبان هستند.
داســتان مصرف گرایی که بعدها تبدیل به الکچری بــازی و در انتها به 
برندگرایی تبدیل می شود، ریشه دار است؛ چرا که در اطرافیان خود بسیار 
شاهد این واقعیت دردناک هستیم که فرد حاضر است همه حقوق یک ماهه 
خود را تنها برای خرید ساعتی مارک دار بپردازد، چراکه فقط می خواهد 

ادای آدم های مهم و پولدار را دربیاورد.
همه ساله بخش مهمی از نقدینگی کشور در راستای واردات کاالهای لوکس 
و غیر ضروری هزینه می شود، در صورتی که می توان برنامه های جایگزین 
را در جامعه نهادینه کرد تا هر روز شــاهد تعطیلی بنگاه ها و تولیدی های 
داخلی نباشیم. اگرچه اکثر عوامل و اثرات مصرف گرایی در جوامع بشری 
یکسان است اما برای جلوگیری از مصرف بی رویه و اسراف و اصالح الگوی 

مصرف کشــورمان نیاز داریــم که این 
موضوع در خصــوص جامعه خودمان، 
بررســی و برای اصالح آن برنامه ریزی 

شود. 
بدون تردیــد مشــکل و معضل فعلی 
اقتصادی کشور به فساد و رانت خالصه 
نمی شــود و عارضه های بسیار دیگری 
نیز در عرصــه اقتصــادی و اجتماعی 
کشور وجود دارد که مصرف گرایی،کم 
توجهی به تولید داخلی، میل فزاینده به 
محصوالت خارجی و پایین بودن ضریب 
بهره وری و کار مفید، از نمونه های آن به 
شمار می رود و در صورت توجه هر چه 
بیشتر ازسوی گروه های اجتماعی، قطعا 
بخشی از مشــکالت فعلی ظهور و بروز 

پیدا نمی کرد.

وقتی اقتصاد ملی درگیر مصرف گرایی از نوع حاد می شود؛

نابودی اقتصاد ملی به الکچری ترین روش!

فاطمه جبلی

 427,000
تومان

 998,000
تومان

مشکل و معضل 
فعلی اقتصادی 
کشور به فساد 
و رانت خالصه 

نمی شود و 
عارضه های بسیار 

دیگری نیز در 
عرصه اقتصادی 

و اجتماعی کشور 
وجود دارد
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چندی پیش رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان درباره وضعیت 
سالن های نمایش اصفهان گفته بود» در حال حاضر 22 سالن نمایش 
با تفاهم نامه هایی که با نهادهای مختلف امضا شــده در اختیار اهالی 
تئاتر اصفهان قرار گرفته است و اکنون مشکل خاصی در زمینه سالن 
نمایش برای اهالی تئاتر وجود ندارد« با این حال خبر تبدیل ســالن 
 پالتوی فرشچیان به سالن بدن سازی با گالیه های اهالی تئاتر همراه 

شد. 
رییس انجمن هنرهای نمایشی اصفهان چندی پیش در سخنانی 
با گالیه از اینکه تنها نقاط ضعف دیده می شود، تصریح کرده بود: 
متاسفانه برخی از گروه های نمایشــی همواره جنبه های ضعف را 
می بینند، درحالی که انجمن نمایش اصفهــان در طول ماه های 
گذشــته حمایت مالی یک میلیون تومانی از گروه های نمایشــی 
داشــته و از طرفی در حال تالش برای اضافه کردن ظرفیت های 
حمایتی از این گروه هاست؛ اما متاســفانه برخی تنها نقاط ضعف 
را بیان می کننــد. وی با بیان اینکه با راه اندازی تئاتر شــهر تعداد 
سالن  های پالتوی شهر اصفهان به 30 ســالن می رسد، افزود: در 
تالش برای عقد تفاهم نامه با شهرداری اصفهان برای ایجاد سالن 

پالتو در چهارباغ هستیم. 

تئاتر شهر بدون پشتوانه کارشناسانه کلنگ زنی شد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز درباره بهره برداری از تئاتر 
شــهر در گفت و گو با مهر تصریح کرد که تئاتر شهر اصفهان برای 
بهره برداری منتظر اجرای تعهدات مســئوالن مصلی در خصوص 
انتقال مالکیت ســینما همایون اســت. فتح  ا... معین با اشــاره به 
اینکه هنوز مســئوالن مصلی نســبت به واگذاری سینما همایون 
برای بهره برداری از تئاتر شــهر اصفهان اقــدام نکرده اند، اظهار 
داشت: به درخواست استاندار سابق اصفهان شورای اسالمی شهر 
در دوره چهارم مصوبه ای را در خصوص خرید مســتغالت مصالی 
اصفهان در خیابان چهارباغ و پرداخت هزینه آن توسط شهرداری 
برای بهره برداری از مصلی را به تصویب رساند. وی با بیان اینکه با 
گذشت حدود دو سال از این مصوبه هنوز مسئوالن مصلی نسبت 

به واگذاری چند باب مغازه و سینما 
همایون سابق اقدام نکرده اند، افزود: از 

این رو به دلیل اینکه مســئوالن مصلی 
هنوز نتوانسته اند تکلیف دو باب 

از چندیــن مغــازه در چهارباغ 
عباسی را تعیین تکلیف کنند، 
شــهرداری 2۵ میلیارد تومان 
این مصوبه را به مصلی پرداخت 

نکرده است. رییس شورای اسالمی 
شــهر در خصوص کلنگ زنی تئاتر 

شــهر اصفهان طی چهار سال اخیر 
تصریح کرد: شهردار اسبق اصفهان چند 
ماه مانده به انتخابات شــورای چهارم 
محلی را در خیابان چهارباغ عباســی، 

کوچه کازرونی کلنگ زنی کرد 
که ایــن کلنگ زنی بیشــتر 
جنبه سیاســی و انتخاباتی 

داشــت و بــدون هیچگونــه 
 پشــتوانه کارشناســانه انجام شده

 بود.

یک اتفاق بدیمن
با وجود کمبود سالن های اختصاصی برای تئاتر استان و 
در پیچ و خم مناسبات اداری و ... حاال خبر تبدیل سالن 
پالتوی مجتمع فرشچیان به سالن بدن سازی دردی را بر 
دردهای این پیر فرهنگی افزوده و گالیه هنرمندان تئاتر 

اصفهان را به دنبال داشته است. 
یک کارگردان تئاتر در اینباره گفت: هنگامی که متوجه شدیم یکی 
از پالتوهای مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان تبدیل به سالن 
بدن سازی شده از این اتفاق بدیمن حســرت و افسوس  خوردیم. 
میثم کیان در گفت وگو با تسنیم با اشاره به کمبود سالن پالتو در 
اصفهان اظهار داشت: برای تمرین به دلیل کمبود پالتو، مشکالت 
زیادی داشته ایم. وی مجموعه فرشچیان را قصه مرموز و پیچ در 

پیچی دانســت و گفت: به گفته مدیرکل ســابق فرهنگ و ارشاد 
اصفهان قرار بود این سالن تخصصی سینما و تئاتر باشد و اگر این 
اتفاق می افتاد 10 پالتو از آن ایجاد می شــد و گروه های مختلف 
تئاتر برای تمرین به آنجــا مراجعه می کردند. اما حاال که نســل 
 جدیدی بر فعاالن تئاتر اضافه شده؛ باز با کمبود بیشتر پالتو مواجه 

هستیم.

کلنگ زنی که جنبه سیاسی داشت؛

تئاتر اصفهان در تالطم

»نسیان« در اصفهان نقد می شود

پیشنهاد سردبیر:

افتتاح نخستین تماشاخانه سارا حافظی
خصوصی  در نجف آباد

نخستین تماشــاخانه خصوصی با نام 
»نگاه« در نجف آباد افتتاح شــد. مدیر 
این تماشاخانه در گفت وگو با ایمنا ضمن 
اعالم این خبر گفت: تماشاخانه »نگاه« 
با هزینه شــخصی بالغ بــر ۵0 میلیون 
تومان در مکانی استیجاری با زیربنای 
22۵ متر مربع، توســط گروه نمایشی 
»نگاه« با مدیریت اینجانب تاسیس شد 
و مراســم افتتاحیه آن نیز در تاریخ 1۶ 
دی ماه با حضور ریاست و معاونت هنری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد، 
اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
نجف آباد و جمعی از اصحاب فرهنگ و 

هنر برگزار شد.
میثم طاهــری ادامه داد: تماشــاخانه 
»نگاه« از امکاناتی مانند سالن نمایش 
بلک باکس با ظرفیت ۸۵ نفر تماشاگر 
)قابل افزایش تا 110 نفر(، آرشیو لباس، 
اتاق پرو و گریم، اتاق انتظار، کافه تریا و 
پالتو تمرین برخوردار است و نخستین 
تماشاخانه خصوصی نجف آباد به شمار 
می رود که در خیابان شــریعتی غربی، 
بلوار شهیدان فقهی، روبه روی مجتمع 
مسکونی شــریعتی، حدفاصل خیابان 
پروین و کشاورز، جنب بیمه نوین آغاز 
به کار کرده است. وی در خصوص هدف 
تاسیس این تماشــاخانه اظهار کرد: از 
آنجا که در شهرســتان نجف آباد هیچ 
سالن اختصاصی برای اجرای تئاتر وجود 
نداشــت و ســالن بزرگ همایش های 
شهرداری نیز مناسب اجرای نمایش های 
کوچک پالتویی نبود، تصمیم به ایجاد 
این تماشــاخانه گرفتیــم و در کمتر از 
ســه ماه آن را به مرحلــه بهره برداری 
رساندیم.  طاهری با اشاره به برنامه های 
اجرا شده در تماشــاخانه »نگاه« گفت: 
پــس از برگــزاری مراســم افتتاحیه، 
برنامه »پنجشنبه های نقالی« روزهای 
پنجشــنبه هر هفته در کافه تریای این 
تماشاخانه برگزار می شــود و در بهمن 
ماه نیز شاهد اجرای نمایش »سوسک 
پری« نوشته دکتر اردشیر صالح پور در 

این مکان خواهیم بود.

 جشنواره فیلم کوتاه 
»مهر سالمت« در اصفهان 

برگزار می شود

رییس حــوزه هنــری اســتان اصفهان 
گفت: نخســتین جشــنواره فیلم کوتاه 
»مهر ســالمت« با هدف معرفی خیران 
ســالمت در اصفهان برگزار می شود. به 
گزارش تسنیم؛ مهدی احمدی فر با اشاره 
به برگزاری جشــنواره فیلم کوتاه »مهر 
ســالمت« در اصفهان اظهار داشت: این 
جشنواره برای نخســتین بار در کشور و 
در استان اصفهان با هدف معرفی خیرین 
و ســالمت و حرکت هــای خیریه ای در 
حوزه سالمت برگزار می شود. وی با اشاره 
به برگزاری شــورای سیاست گذاری این 
جشــنواره بیان کرد: تا کنــون چندین 
جلسه شورای سیاســت گذاری با حضور 
تعدادی از متخصصان و کارشناسان حوزه 
ســینما، خیرین بزرگ اصفهان و حوزه 

هنری برگزار شده است.
رییس حــوزه هنری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه تصمیمــات اولیه درباره نحوه 
برگزاری جشــنواره مهر سالمت گرفته 
شده، تصریح کرد: قرار است این جشنواره 
در حــوزه فیلم کوتــاه و فیلم نامه برگزار 
شــود. وی افزود: زمان دقیــق فراخوان 
جشــنواره به طور قطعی اعالم نشده اما 
کارها و هماهنگی های اولیه صورت گرفته 
و امیدواریم که فراخوان جشنواره تا پایان 
سال اعالم عمومی شود. احمدی فر تصریح 
کرد:جشــنواره فیلم کوتاه مهر سالمت 
نیمه نخســت ســال آینده در اصفهان 
برگزار می شود و در صدد هستیم که این 

جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم.

سامانه بلیت فروشی 
 جشنواره تئاتر فجر 
در خواب زمستانی

عملکرد ضعیف سایت فروش بلیت جشنواره 
تئاتر فجر در ارائه خدمــات به مخاطبان با 
انتقادات جدی روبه رو شده است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنامه ریزی برای 
فروش بلیت های سی و ششمین جشنواره 
تئاتر فجر از چندین ســال پیش به صورت 
اینترنتی شــکل گرفته اســت و »تیوال« 
عهده دار فروش بلیت ها بود؛ اما امسال بنا 
بر تصمیمات دســت اندرکاران جشنواره 
سی و ششم، ســامانه فروش با انتظارات و 
نگاهی قانونمدارانه تر از گذشــته به مزایده 
گذاشته شــد و پس از بررسی های صورت 
گرفته، ایران نمایش عهده دار این مسئولیت 
 شــد.  ایران نمایش اما با انتقادات بسیاری
 روبه رو شــده و نتوانســته پا به پای روند 
جشنواره پیش رود. قرار بود روز شنبه فروش 
بلیت برای اهالی رســانه در ســایت ایران 
نمایش باز شود؛ اما گزارش ها حاکی از عدم 
انجام این موضوع است. حاال باید دید مدیران 
جشنواره تئاتر فجر چه توجیهی برای این 

کم کاری خواهند داشت.

اکران 
 فیلم »ضد نور«

 به یاد وحید نصیریان 
در پاتوق فیلم کوتاه ایــن هفته اصفهان 
فیلم کوتاه انیمیشــن »ضد نور« ساخته 
وحید نصیریان اکران می شود. به گزارش 
تسنیم؛ پاتوق فیلم کوتاه اصفهان بعد از 
یک هفته تعطیلی، امروز با نمایش ۵ فیلم 
کوتاه منتخب سینمای ایران و جهان کار 

خود را از سر می گیرد.
عالقه مندان بــه هنر هفتــم این هفته 
می توانند فیلم کوتاه »ضد نور« ســاخته 
زنده یاد وحید نصریــان را در پاتوق فیلم 
کوتاه اصفهان تماشــا کنند، فیلم کوتاه 
انیمیشــن »ضد نور« براساس طرحی از 
محمدرضا روحانی ســاخته شــد که در 
جشنواره انجمن ســینمای جوانان مورد 
تقدیر قرار گرفت. فیلم کوتاه »ضد نور« 
در مدت شش ماه تولید و تهیه کنندگی 
آن را نصیریان و حمیدرضا محســنی به 
عهده داشته اند که نکته شاخص این فیلم 
موسیقی متن آن بوده که توسط »مارک 
نیوهاس« آهنگســاز هلندی ســاخته و 
این نخستین همکاری این آهنگساز با 

سینمای ایران بود.

 »به وقت شام« حاتمی کیا به جشنواره فجر 
می رسد

در حالی که در برخی محافل ســینمایی، از نرســیدن فیلم »به وقت شام« 
به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به ســی و ششمین جشنواره فیلم فجر 

صحبت می شود، یکی از خبرگزاری ها اعالم کرد که مراحل فنی این 
فیلم رو به اتمام است و ضبط موسیقی »به وقت شام« انجام شده 

و مرحله اتالوناژ نیز رو به پایان اســت. امور جلوه های ویژه این 
فیلم زیرنظر هادی اســالمی و با همراهی تیم او انجام شــده 
ولی از آنجایی که 2 دقیقه پایانی این فیلم 110 دقیقه ای با 
اصالحی از سوی ابراهیم حاتمی کیا رو به رو شده گروهی به 
جمع فیلم اضافه و مشغول انجام این بخش شده اند. طبق 
اعالم دست اندرکاران، فیلم »به وقت شام« برای نمایش 

در روز دوشنبه 1۶ بهمن ساعت 20 در پردیس ملت آماده 
خواهد بود. به گزارش مهر، این فیلــم در اکثر پالن ها دارای 

ویژوال افکت است که همین امر ســاخت آن را دشوار کرده بود 
ولی گفته می شــود درنهایت اثری باکیفیت در جشنواره ملی فیلم 

فجر به نمایش درمی آید.

علی سامعی، هنرمند ایرانی به عنوان داور در جشنواره بین المللی 
عکس در پرپنیان فرانسه حضور دارد. به گزارش ایرنا؛ روابط عمومی 
فیاپ در ایران روز یکشــنبه گزارش داد : این جشنواره زیر نظر 
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( و انجمن عکاسی آمریکا 
)PSA( در 6 بخش برگزار می شود که علی سامعی، عکاس ایرانی 
به عنوان داور در این رویداد حضور دارد. سامعی، نماینده فیاپ  در 
ایران، دبیر جشنواره بین المللی عکس خیام و برنده بیش از 110 
جایزه عکاسی در جشنواره های داخلی و خارجی است. وی سال 
گذشته میالدی هم عضو هیئت داوران سی امین دوره جشنواره 

بین المللی عکس ردیسایم فرانسه بود. 

هنرمند ایرانی؛ داور جشنواره عکس پرپنیان فرانسه 

 با حضور حسن آخوندپور؛
»نسیان« در اصفهان نقد می شود

نشست نقد و بررسی مستند »نسیان« ساخته حسن آخوندپور امروز   در سینما سوره 
اصفهان برگزار می شود. به گزارش ایمنا، موضوع شهرنشینی و آسیب شناسی آن 
موضوع اصلی مستند »نسیان« است. در این مستند که ساختمان سازی و آسیب 
رسانی به بافت های قدیمی و کهن اطراف حرم مطهر رضوی طی سال های اخیر 
مد نظر قرار گرفته است، تاریخچه ای از تشکیل شهرنشینی پس از گذشت 200 
سال از شهادت امام رضا)ع( ذکر شده و سپس به روایت این جریان از دوران صفوی 
و پهلوی پرداخته و به دوره پس از انقالب اسالمی می رسد. زندگی مردمی که سال 
ها در اطراف حرم مطهر رضوی می زیســته اند و با آغاز ساخت و سازهای شهری 
زندگیشان در معرض آسیب قرار گرفته، در این مستند بررسی شده است. انتقاد 
جدی مقام معظم رهبری نسبت به عدم توجه مسئوالن به مسائل زیست بومی، 
زیارت و معنویت در فرآیند توسعه و بهسازی اطراف حرم مطهر از دیگر موضوعاتی 
است که حســن آخوندپور به آن پرداخته است. مستند »نسیان« در سال 13۹۵ 

ساخته شده و پژوهشکده ثامن تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته است.
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برگزاری سه دوره فیلم نامه خوانی در اصفهان
یکی از مهم ترین نقاط ضعف فیلم های ایرانی از نگاه کارشناســان، نحوه نگرش به موضوعات از ســوی نویسندگان 
فیلم نامه عنوان می شود؛ موضوعی که همواره توجه منتقدان بسیاری را به خود جلب کرده و این منتقدان در تالش 
برای رفع مشــکالت فیلم نامه های ایرانی بوده اند. به گزارش ایسنا؛ شهر اصفهان نیز که همواره داعیه فرهنگ و هنر 
را در خود داشــته، هنرمندان قابل توجهی را در دامان خود پرورش داده و در تالش است که نقاط ضعف موجود در 

این زمینه را برطرف کند.
یک مدرس فیلم نامه نویســی در دومین جلسه از سلسله نشســت های فیلم نامه خوانی با اشــاره به سومین دوره 
فیلم نامه خوانی که در حال برگزاری اســت، گفت: تاکنون دو مرحله از این کارگاه در تابستان و پاییز سال جاری با 

حضور دانشجویان و فارغ التحصیالن سینما و ادبیات نمایشی برگزار شده است.
سعید محسنی با اشــاره به دوره های تعاملی فیلم نامه خوانی و نقد و بررسی این آثار، اظهار کرد: در دوره سوم در هر 
جلسه سه فیلم نامه که دو مورد آن بازنویسی شده و یکی از آنان برای اولین بار خوانده می شود، ارائه شده و پس از نقد 
و بررسی فیلم نامه ها برای بازنویسی نهایی آماده می شوند.این مربی فیلم نامه نویس شرط الزم برای نویسنده خوب 
شدن را بازنویسی دانست و گفت: در بسیاری از این جلسات با فیلم نامه نویسانی روبه رو شدم که به گفته خودشان 

بارها فیلم نامه را بازنویسی کرده اند، این کار زمینه را برای حرفه ای شدن فرد در نویسندگی فراهم می کند.
سومین دوره از سلسله نشست های فیلم نامه خوانی توسط دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 

شهرداری اصفهان هر هفته سه شنبه ها در محل کتابخانه مرکزی در حال برگزاری است.
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فیلترتلگرام باعث شد کاربران در پی پیام رسان های 
جدیدی باشند که جایگزین مناسبی برای تلگرام باشد. 
این مسئله باعث شد پیام رسان های داخلی جایگاهی 
در میان کاربران پیدا کننــد و طی مدت کوتاهی بازار 
دانلود و نصب آنها روی گوشــی ها رونــق گرفت؛ اما 
به دلیل نقص ها و ســرعت کم اپلیکیشن های بومی 
بسیاری ترجیح دادند که یا از فیلترشکن استفاده کنند 
و به تلگرام وفادار بمانند یا به اپلیکیشن های قدیمی تر 

مثل واتس اپ کوچ کنند.
اما اپلیکیشــن های دیگری نیز وارد کارزار شــدند و 
کاربرانی را به ســمت خود کشــاندند تا همچنان این 
پیام رســان ها و انتخــاب بهترین آنهــا نقل مجالس 
ایرانی ها باشــد. مهم ترین مسئله ای که می تواند یک 
پیام رسان را در میان کاربران محبوب تر و پرطرفدارتر 
کند، امنیت آن است؛ مسئله ای که همواره درباره آن 
هشدار داده شده و کاربران نســبت به آن حساسیت 
ویژه ای دارنــد. حاال که مدیر روابــط عمومی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات اعالم کــرده خبر رفع 
فیلتر تلگرام صحیح اســت و کاربران می توانند بدون 
سد فیلتر از این پیام رسان استفاده کنند، در  تازه  ترین 
گزارش های منتشر شده از ســوی موسسات تحلیل 
 داده و ترافیــک اینترنتــی، فهرســتی از امن ترین 
پیام رسان ها ارائه شده است. بر اساس این گزارش ها 
اپلیکیشن واتس اپ در رتبه نخست و تلگرام در رتبه 
 چهارم فهرســت امن ترین پیام رسان های جهان جای 
گرفته اند. در ادامه به برخی از پیام رسان های خارجی 
اشاره می کنیم که ضریب امنیتی در آنها بیشتر از سایر 

پیام رسان هاست. 

)whatsapp( واتس اپ
اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ در سال ۲۰۱۶ میالدی، محبوب ترین و پرکاربردترین پیام رسان توسط کاربران در سراسر جهان شناخته 
شد. این پیام رسان همچنین با توجه به اینکه از سیستم رمزنگاری پیشــرفته end-to-end encryption بهره می برد، از ضریب 

امنیتی باالیی برخوردار است؛ بدین گونه که مکالمات و اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت 
شده است.

)Signal( سیگنال
پیام رسان سیگنال که در سال ۲۰۱۴ میالدی آغاز به کار کرد، توانســت در این مدت زمان کوتاه، به ضریب امنیتی باالیی دست یابد. 
هرچند که محبوبیت و آوازه آن به اندازه سایر اپلیکیشن های پیام رســان جهان معروف نشده است، اما بسیاری از متخصصان امنیت 
سایبری استفاده از آن را به عنوان یک پیام رسان امن به کاربران پیشنهاد می دهند. شیوه رمزنگاری این پیام رسان از واتس اپ تبعیت 

کرده و هیچ اطالعاتی در سرویس ها و سرورهای اپلیکیشن سیگنال ذخیره نمی شود.

)G datasecurechat(جیدیتاچت
اپلیکیشنپیامرســانجیدیتاچتکهبهتازگیعرضهشــدهوبهصورترایگاندردســترسعمومکاربرانقرار
گرفتهاستنیزچندانازمحبوبیتســایراپلیکیشــنهایمعروفوهمچنینتعداددفعاتزیاددانلودبرخوردار

نشدهاست.

)Telegram( تلگرام
 اپلیکیشن پیام رسان تلگرام هم که در دو سال اخیر از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران بهره مند شده است، از سرعت و 
 )secret chat( امنیت باالیی برخوردار است و عالوه بر پروتکل های رمزنگاری پیشرفته، از قابلیت دیگری همچون مکالمه محرمانه

برخوردار است.

)Ceerus( سیراس
یکی دیگر از سرویس های پیام رسان اندرویدی، سیراس  )Ceerus( نام دارد که توسط یک استارتاپ انگلیسی مجهز به سیستم های  
SQR معرفی و عرضه شده است. این اپلیکیشن که به منظور حفاظت از اطالعات خصوصی و شخصی کاربران، شرکت ها و سازمان های 

مختلف طراحی و عرضه شد، از کاربران یک حساب کاربری کامل تهیه می کند و از سیستم رمزنگاری پیشرفته بهره می برد.

)Pryvate( پرایویت
 این سرویس پیام رسان نیز که در سال ۲۰۱۵ میالدی طراحی شد و در دسترس عموم کاربران قرار گرفت، از تماس صوتی و ویدئویی 
و مکالمات رمزنگاری شده بهره می برد و به کاربران در سیستم عامل های مختلف، خدمات ارسال پیام را ارائه می دهد. این پیام رسان 

توسط تجار و شرکت های تجاری با استقبال بی نظیری مواجه شده است.

تولید پنکه هوشمند با قابلیت 
نصب روی لباس

اگر راه رفتــن در گرما و زیر نور خورشــید برایتان 
عذاب آور اســت و موجب عرق کردن دائمی شــما 
می شود، با اســتفاده از یک پنکه کوچک می توانید 
این مشــکل را حل کنید. این پنکه نخستین پنکه 
پوشیدنی دنیا محســوب می شــود که مانند یک 
کلیپس به لباس آویزان می شــود و به جای اینکه 
مانند پنکه های عادی مجهز به پره باشــد، با مکش 
هوا و سپس پخش کردن آن از سه جهت روی بدن 
فرد بــرای خنک کردن وی اقــدام می کند؛ اما این 
هوا قبل از خــروج از دســتگاه از روی نوعی روغن 
خاص خنک کننده عبور می کند تا در زمان خروج 
دمای کمی داشته باشــد. کاربران می توانند برای 

دستگاه بهتر شــدن تجربه اســتفاده از این 
از انواع مختلفــی از روغن 

خنک کننده با بوهای 
مختلــف اســتفاده 
کنند تا بدنشان نیز 

خوشبو شود.

  CES 2018 دو دوربین مفهومی جدید کانن در نمایشگاه
 Samsung عرضه شده که یکی از آنها، بسیار شبیه به  CES 2018 دو دوربین مفهومی جدید کانن در نمایشگاه
Gear 3۶۰ طراحی شده بود. با اینکه گجت یاد  شده تنها یک لنز داشت اما همان لنز و سنسور مخصوص به آن در 
ساختاری گنبدی شکل قرار داشت که می توانست در 3۶۰ درجه چرخش کند. طراحان چنین ایده ای را انتخاب کرده 
بودند تا دوربین یاد شده بتواند با بهره گیری از هوش مصنوعی، سوژه ها و صورت ها را در هر جهتی دنبال کند. شرکت 
کانن، تصاویر گرفته شده توسط این نسخه را از طریق اتصال به یک نمایشگر  بیرونی به بازدیدکنندگان نشان داد. 
این مدل در واقع دوربینی به شکل مکعب مستطیل بود که پورت الیتنینگ آن در سمت چپش، تاشو شده و قابلیت 
چرخش داشت. با استفاده از این پورت ویژه، کاربر می توانست از آیفون خود به عنوان نمایابی )viewfinder( برای 
تصویربرداری با دوربین یاد شده بهره گیرد. البته این پورت، انتقال سریع ویدئو ها و عکس های گرفته شده را نیز ممکن 
می کرد. طراحی این گجت تداعی کننده دوربین DxO One بود. محصول تولیدی شرکت DxO درواقع یک ماژول 
عکس برداری کوچک بود که به تلفن های هوشمند وصل شده و می شد با استفاده از آن عکاسی با کیفیت انجام داد. 

سریع ترین ابررایانه های جهان در کدام کشورها هستند؟
چین دارای سریع ترین ابررایانه جهان موسوم به »Sunway TaihuLight« با 93 پتافالپس)93 میلیون میلیارد یا ۱۰ به توان 
۱۵ عملیات نقطه شناور در هر ثانیه( قدرت محاسبه است. فالپس)FLoating point OPerations per Second( به معنی 
»عملیات نقطه شناور در ثانیه«، مقیاسی برای سنجش کارایی پردازشگر رایانه هاست. فالپس واحد اندازه گیری سرعت پردازش 
داده ها توسط رایانه اســت. هر ترافالپس معادل یک تریلیون )یا ۱۰ به توان ۱۲( عملیات نقطه شناور بر واحد ثانیه است. چین 
همچنین در حال کار روی ابررایانه »Tianhe-3«، اولین ماشین جهان با بیش از ۱۰ برابر قدرت TaihuLight است و انتظار دارد 
که تا سال ۲۰۲۰ آن را در اختیار داشته باشد. دیگر ابررایانه های قدرتمند دنیا در ژاپن، ایاالت متحده آمریکا و در همه جا جز اروپا 
)به غیر از سوئیس که بخشی از اتحادیه اروپا نیست( واقع شده است. تنها ابررایانه بزرگ اروپایی »Atos SE« است. این دستگاه در 
رتبه بندی ابررایانه های جهان رتبه ۵۵ را دارد و اولین مرحله از یک سوپرکامپیوتر ۲۵ پتافالپسی است که توسط کمیته انرژی های 

جایگزین فرانسوی و کمیسیون انرژی اتمی استفاده می شود.

 Fruitfly دستگیری سازنده جاسوس افزار 
پس از ۱۳ سال 

خالق جاسوس افزار معروف به Fruitfly دستگیر شد. چند روز پیش وزارت دادگستری 
ایاالت متحده آمریکا، جوانی ۲۸ ساله از ساکنین اوهایو را به جرم ساخت بدافزاری که 
هزاران رایانه را آلوده کرده اســت، دســتگیر کرد. Phillip Durachinsky متهم 
به ۱۶ فقره جاسوســی، ســرقت هویت، تولید محتوای جنســی غیر قانونی و دیگر 
کالهبرداری های مربوط به حوزه آی تی شده است. بدافزار Fruitfly از سال ۲۰۰3 تا 
ژانویه سال ۲۰۱۷ هزاران رایانه را آلوده کرد. Durachinsky به اطالعات رایانه های 
شخصی، مدارس، سازمان پلیس و سازمان های فرعی انرژی آمریکا دسترسی داشته 
و بر اساس ادعای وزارت دادگستری، جاسوسی ســازمان های دولتی را کرده است. 
بدافزار یاد شده، امکان دسترسی به اطالعات و انجام کارهایی چون آپلود و دانلود فایل، 
عکس برداری از صفحه نمایش و روشن کردن دوربین و میکروفون و ضبط توسط آنها 
را فراهم می کرده است. دادگستری اعالم کرده متهم، جاسوسی سیستم های آلوده را 
به صورت شنود و تماشا انجام می داده و در صورتی که شخص آلوده شده لغات مربوط 

به پورنوگرافی را جست وجو می کرده، وی مطلع می شده است.

گلکسی X با صفحه نمایش منعطف در راه بازار
در روزهای اخیر اخبار زیادی پیرامون گوشــی  سامسونگ با صفحه نمایش منعطف 
)که تحت عنوان گلکسی X شناخته می شود(، شــنیده ایم. حجم این اخبار به شکل 
قابل مالحظه ای افزایش یافته و ظرف چند روز گذشته به اندازه چندماه در این مورد 
خبر شنیده ایم. از اخبار منتشر شــده در این روزها به نظر می رسد سامسونگ، این 
گوشی با صفحه نمایش منعطف را به نمایشگاه CES امسال آورده است. سال گذشته 
هم سامســونگ یک نمونه اولیه از این مدل را به نمایشگاه آورده بود اما ظاهرا این بار 
با مدلی که تقریبا کامل شده طرف هســتیم و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ شاهد تولید 
عمده آن خواهیم بود. ظاهرا سامســونگ روی دو مدل بازشونده و تاشونده کار کرده 
است اما احتماال فعال شاهد تولید عمده مدل بازشونده خواهیم بود. گلکسی X یک 
صفحه نمایش بزرگ ۷٫3 اینچی دارد که برای دیدن ویدئو ایده آل به نظر می رسد. در 

عین حال می توانید این صفحه نمایش بزرگ را تا کنید و توی جیب تان قرار دهید.

پیش  نمایش خودروی مفهومی اینفینیتی Q اینسپریشن
در آستانه نمایشگاه خودروی دیترویت ۲۰۱۸، اینفینیتی از سدان مفهومی جدید خود با نام Q Inspiration رونمایی 

کرد.
اینفینیتی تصاویری از خودروی مفهومی Q اینسپریشن منتشــر کرد تا پیش از باز شدن درب های نمایشگاه بین المللی 
خودروی آمریکای شــمالی ۲۰۱۸، همه را مبهوت کند؛ اما نکته جالب این است که برند ژاپنی، این کار را در عجیب ترین 
مکان ممکن انجام داد. به جای نمایش دادن این خودروی مفهومی مهم در فضای باز یا محلی دیدنی، این تصاویر در اعالمیه 

فروش ساالنه اینفینیتی درج شده اند و فاقد جزئیات بیشتری درباره این سدان ظریف و منحنی شکل هستند.
 سدان مفهومی Q اینسپریشــن چهره  عجیبی دارد و در آن به جای جلو پنجره مشبک سنتی، مجموعه ای از شکاف های 

عمودی راه راه استفاده شده است.

وام پانزده میلیونی برای 
توسعه  دهندگان داخلی اپلیکیشن های موبایل

وزارتارتباطاتدولتدوازدهم،ازبدوشروعفعالیتخودتوجهویژهایبهموضوعبومیسازیبسیاریازمسائل
حوزهICTداشتهکهتولیدکنندگانداخلیراتاحدزیادیامیدوارکردهاست.دراینبینعبارتتولیدمحتوابیشترازهمهزیر

چترحمایتوزارتخانهقرارگرفتهکهتولیدبرنامهواپلیکیشنموبایل،بخشیازآنبهشمارمیرود.تولیدکنندگانمحتوایاینچنینی
حاالوامهاییرامیتوانندازاینوزارتخانهدریافتکنندتاتسهیالتیبرایتوسعهدادننرمافزارخودداشتهباشند.زمزمههایاعطایاینوام

ازسالگذشتهآغازشدودرهمانسالبهمنظورحمایتازتوسعهدهندگانحقیقیوحقوقیاپلیکیشنهایایمنومحتوایچندرسانهایتلفن
همراهبهتصویبهیئتوزیرانرسید.مهلتدرخواستوامبهاینافرادتاپایانآبانماهسالجاریبودواکنونجزئیاتبیشتریازاینواممنتشرشده

است.بررسیهانشانمیدهدکهسقفتسهیالتدرنظرگرفتهشدهبرایتوسعهدهندگانحقیقیوحقوقیاپلیکیشنبهازایهرمتقاضیمبلغ۱5میلیون
توماناست.برایدرخواستبیشاز۱5میلیونتومانبایددرخواستکنندگانازطریقثبتنامدرفراخوانطرحهایفناورانهاقدامکنند.البتهاینطرحدر
اوایلکارخودبهسربردهواحتمالاعمالتغییراتدرآنزیاداستکهدرآنصورتشایدبارفعنواقصآن،بتوانپلیمستحکمتربینتولیدکنندگانبومیو

خانهاصلیوحقیقیآنهادرکشورشانیعنیوزارتخانهارتباطاتایجادکرد.

تولید پنکه هوشمند با قابلیت نصب روی لباس
پیشنهاد سردبیر:
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کشف بیش از یک تن چوب 
قاچاق در آران و بیدگل

بیش از یک تــن چوب قاچاق  آران و بیدگل
درآران و بیدگل کشف و جمع آوری شد.

رییس اداره منابــع طبیعی و آبخیــزداری آران و 
بیدگل گفت:ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی 
شهرستان در گشت زنی محدوده تاغزارهای نوش 
آباد و ابوزید آباد،این مقدار چــوب قاچاق را از دو 
دستگاه وانت و یک انبار کشف و ضبط کردند . رضا 
شفیعی از کشــف 30کیلوگرم  زغال قاچاق نیز در 
این بازرســی ها خبر داد و افزود: در این زمینه سه 
متخلف دستگیر و پرونده آنان برای تعیین میزان 

جریمه به مراجع قضائی صادر شد .

 اجرای 4 تئاتر صحنه ای
 و خیابانی در کاشان

نمایش های صحنه ای »چشم های  کاشان
بسته از خواب«، »گامی در دوزخ گامی در بهشت« 
و »اگر شــبی از شب های تهران مســافری...«  در 
نهمین روز جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان روی 
صحنه رفت.نمایش صحنه ای »چشم های بسته از 
خواب«، به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی 
مجتبی جدی با ژانر اجتماعی و مســائل مربوط به 
خانواده کار گروهی از کاشــان در تماشاخانه ماه و 
نمایــش »گامــی در دوزخ گامی در بهشــت« به 
نویسندگی مصطفی کولیوند و کارگردانی مرتضی 
جاللی با ژانر اجتماعی کارگروهی از قم در ســالن 
مهرگان و »اگر شبی از شب های تهران مسافری...« 
با ژانر اجتماعــی در قالب کارگاه آموزشــی ویژه 
هنرمندان تئاتر در خانه تئاتر برگزار شد.همچنین 
نمایش خیابانی »همسایه داری« به نویسندگی و 
کارگردانی محســن بلــوری در ندامتــگاه، خانه 
سالمندان و فرهنگسرای مهر اجرا شد.»کاسکت«،  
»خروس«، »مجلس شاه کشــی به روایت عکاس 
باشی« و  »گنهکاران به بهشت نمی روند« از جمله 
نمایش های خیابانی و صحنه ای در ســیزدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر مهر است که روز شنبه 23 

دی ماه روی صحنه رفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر:
پرونده سارق داخل خودرو 

در خمینی شهر بسته شد
فرمانده انتظامی شهرستان  خمینی شهر
خمینی شهر از دستگیری سارق حرفه ای داخل 
خودرو و کشف 110 میلیون ریال اموال مسروقه 

ازسوی پلیس آگاهی خبر داد.
وی با بیان این خبر گفت:در پي اعالم ســرقت 
داخل خــودرو، مامــوران پلیــس آگاهي این 
فرماندهي تحقیقات خود را براي دســتگیري 

سارق یا سارقان احتمالي آغاز کردند.
وي افزود: مامــوران پلیس آگاهي پس از انجام 
تحقیقــات گســترده و اقدامــات تخصصي با 
توجه به نحوه ســرقت و بررســي خودروهاي 
مسروقه، اکیپ هاي گشتي را در مناطق مختلف 
شهرستان مســتقر کردند.این مقام انتظامي 
افزود: ماموران پلیس آگاهي با بررســي هاي 
انجام شده سارق را شناسایي و ضمن هماهنگي 
با مقام قضائــي در یک اقــدام غافلگیرانه او را 

دستگیر کردند.
وي تصریح کرد : متهم که از سارقان حرفه اي 
است طي بازجویي هاي پلیس به سرقت 110 
میلیون ریال اموال داخل خــودرو اعتراف که 
در این خصوص پرونده تشــکیل، مالباختگان 
شناســایي و متهم جهت ســیر مراحل قانوني 

تحویل مراجع قضائي شد.

ریيس تعزیرات حکومتی دليجان خبر داد:
محکومیت ۲4 میلیارد ریالی 

قاچاقچیان کاال و ارز در دلیجان
رییــس تعزیــرات حکومتی  دلیجان
دلیجــان از محکومیــت 24 میلیاردریالــی 
 قاچاقچیــان کاالو ارز در ایــن شهرســتان 
خبر داد. ســجاد ســعیدی  گفت: این میزان 
محکومیت در راستای رســیدگی به ۵۹ فقره 
پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کاالســت که 
توســط عوامل پلیس آگاهی در مســیر جاده 

دلیجان - اصفهان کشف و ضبط شده است. 
وی اظهارکرد: ۵0 درصد از این میزان محکومیت 
قاچاقچیان کاال در واحد اجرای احکام اجرا و به 
صندوق دولت واریز شده است.سعیدی افزود: در 
بخش رســیدگی قضائی به پرونده های قاچاق 
کاال جدای از جریمه نقدی صادره، بیش از 20 
میلیارد ریال کاالی قاچاق کشــف شده نیز از 

قاچاقچیان کاال به دست آمد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا در جلسه  شهرضا
ستاد تسهیل ارائه خدمات به شهروندان اظهار کرد: در شهرضا معضالت 
اقتصادی زیادی در بخش های مختلف وجود دارد و از آنجا که این مسائل 
به طور مستقیم با اقتصاد و ســبد غذایی خانوارها در ارتباط است، باید 

هرچه سریع تر برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
مصطفی ابــاذری تصریح کرد: تعداد کارخانجات صنعتی شهرســتان 
از 4۵0 واحد در ابتدای دهه ۹0 شمســی به 200 واحد در حال حاضر 
کاهش یافته است، این در حالی اســت که این تعداد نیز با کمتر از 30 

درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند.

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا ادامه داد: تنها پنج واحد 
صنعتی با ظرفیت اشــتغال بیش از یکصد نفر در شهرک های صنعتی 
شهرستان وجود دارد، این در حالی است که شمار واحدهای تولیدی با 

اشتغالزایی بیش از ۵0 نفر کمتر از 20 واحد است.
اباذری گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشــور واحدهای صنعتی شهرضا 
را نیز با مشــکل مواجه کرده، اما دولت نیز در برخی موارد به تعهدات 
خود عمل نکرده است که بدهی ۷0 میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به 
یک واحد تولیدی در شهرک رازی شهرضا یکی از آنهاست.وی با بیان 
اینکه حقوق بیش از هزار کارگــر در زمان های مختلف به تاخیر افتاده 

است، گفت: سررسید اوراق قرضه ای که دولت برای پرداخت تعهدات 
خود ارائه کرده مربوط به مردادماه ۹۷ اســت.رییس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شــهرضا با بیان اینکه نرخ بیکاری در شهرضا 14 درصد 
است، اظهار کرد: در این شهرستان هشت هزار فرد جویای کار در مراکز 
کاریابی ثبت نــام کرده اند؛ بنابراین برخالف برخــی اظهارات کمتر از 
میانگین استان نیست. اباذری تصریح کرد: در سال 13۹۵ تعداد ۶۵0 
نفر در شهرســتان، بیمه بیکاری دریافت می کردند کــه این تعداد در 
حال حاضر با 40 درصد رشد به حدود هزار نفر افزایش یافته است.وی 
گفت: شــرکت های صنعتی از ترس اعالم ورشکستگی در حال تعدیل 
نیروی انسانی خود هستند که از نمونه های آن می توان به تعطیلی دو 

شرکت و اشتغالزایی بیش از ۷0 نفر در 
آذرماه امسال اشــاره کرد.رییس اداره 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی شــهرضا 
مهاجرپذیری را از جمله علل افزایش 
آمار بیکاری در شهرضا دانست و افزود: 
نرخ مهاجرت در شــهرضا 2.۶ درصد 
است، این در حالی اســت که شهرضا 
منطقه آزاد برای حضور مهاجران افغان 
اعالم شده که به افزایش بیکاری دامن 
می زند.اباذری اظهار کــرد: همه این 
معضالت در حالی اســت کــه دولت 
تسهیالت مناسبی برای اشتغالزایی و 
حمایت از کارآفرینان قرار داده و الزم 
است که ادارات و نهادهای اجرایی برای 
اســتفاده از آن بیشــتر تالش کنند تا 

متقاضیان دریافت این تسهیالت هرچه سریع تر مشغول به کار شوند.

ریيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا مطرح کرد:

مهاجران افغان، عامل تشدید بحران بیکاری در شهرضا

رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور واحدهای 

صنعتی شهرضا را 
نيز با مشکل مواجه 
کرده، اما دولت نيز 
در برخی موارد به 

تعهدات خود عمل 
نکرده است

با مسئوالن

مهاجران افغان، عامل تشدید بحران بیکاری در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مدیرکل ثبت اسناد و امالک  تیران و کرون
استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه رییس اداره 
ثبت اســناد و امالک تیران و کرون اظهار کرد: با 
تعامل بنیاد مســکن، صدور ســندهای مســکن 
روستایی و سندهای مسکن شهرهای زیر 20 هزار 

نفر در حال انجام است.

علی بهبهانی افزود: تاکنون بیش از ۸0 درصد سند 
مسکن روستایی در اســتان اصفهان صادر شده و 
پرونده این پروژه تا دو سال آینده به پایان می رسد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان ادامه 
داد: صدور ســند برای اراضی ملی و موقوفات نیز 
در حال انجام اســت که برای ۹0 درصد از اراضی 

ملی و دولتی شهرستان تیران و کرون سند صادر 
شده و تا شــش ماهه اول ســال آینده مابقی این 
اراضی دارای سند می شوند.وی به انجام خدمات 
الکترونیکی در ثبت اســناد اشاره کرد و گفت: ۹0 
درصد خدمات اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان به صورت الکترونیکی انجام می شــود و 
انجام اقدامــات به صورت فیزیکــی کاهش یافته 
است که این اقدام در تســریع و تسهیل خدمات 
موثر بوده اســت.بهبهانی بر اهمیت ثبت اطالعات 

به صورت الکترونیکی اشاره کرد و یادآورشد: ثبت 
اطالعات به صورت الکترونیکــی در حوزه پدافند 
غیرعامل به دلیل حفظ اســناد از بالی طبیعی و 
غیرطبیعی نقش اساســی دارد. وی با بیان اینکه 
قانون ساماندهی برای شــهرهای زیر 2۵ هزار نفر 
اجرا می شود، تصریح کرد: این قانون شرایط آسانی 
دارد، اما قانون تعیین تکلیف در بعضی مواقع منجر 
به صدور سند نمی شود و شرایط آن بسیار سخت 

بوده که نیازمند تغییر و اصالح قانون است.

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:
صدور سند مسکن روستایی تا ۲ سال آینده به پایان می رسد

مزایده
10/528 در پرونده اجرایی 960797 محکوم علیه آقای فتح اله ارپناهی فرزند عبدالوهاب 
محکوم به پرداخت مبلــغ 627645376 ریال در حق محکوم له اعظم شــیخ ارپناهی و 
مبلغ 28775222 ریال بابت نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت گردیده محکوم له در 
قبال خواسته خود ســهم االرث محکوم علیه در پالک ثبتی 3444 فرعی از 99 اصلی و 
به شماره ثبت 44598 واقع در خمینی شــهر کهندژ خیابان شمس کوچه پروین فرعی 9 
نبش کوچه علی کاظمی پالک 25 را جهت توقیف معرفی نموده است که پالک مذکور از 
طریق کارشناسی ارزیابی شده است و نظریه در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
مشــخصات ملک مذکور بصورت مفصل در نظریه کارشناسی درج شده است) مساحت 
عرصه 228 متر مربع- دارای بنای مسکونی یک و نیم طبقه و یک زیرزمین و یک اطاق 
روی سقف پارکینگ به مساحت 220 متر مربع با سقف طاق ضربی و فلزی و دیوارهای 
آجری- کف حیاط موزاییک- نمای ایوان ســنگ- سرویسها سرامیک- دربهای داخلی 
آلومینیوم- پوشش بام از ایزوگام- که ارزش کل ششدانگ 1/800/000/000 ریال برآورد 
شده است( این اجرا قصد فروش ملک مذکور به میزان محکوم به از طریق مزایده را دارد. 
محل مزایده: مجتمع قضایی خمینی شــهر واقع در خیابان پاسداران، تاریخ مزایده: شنبه 
96/11/14 ساعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک واقع در آدرس باال، کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در خواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از 
مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند میبایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را 
همراه داشته باشندتا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 6472 اجرای احکام دادگستری 

شهرستان خمینی شهر  )323 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/529 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1795/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/50 روز دوشنبه مورخه 
1396/12/7، مشخصات خواهان: محمد نیاسری با وکالت محمد مختاری فرزند مجید 
به نشــانی اصفهان اتوبان تهران بختیاردشت خیابان کاج ســنگبری نیاسر،  مشخصات 
خوانده: علی شرافت دارگانی فرزند رجبعلی و احسان نصر اصفهانی،  خواسته و بهای آن: 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 80/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و 
حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 6480 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/530 شماره: 565/96 به موجب رای شــماره 818 تاریخ 96/7/10 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه موسی مرادی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و 
پرداخت یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان مصطفی دباغی به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی جوی گاردر ک ش دباغی 
منزل محمد دباغی با وکالت محمد بختیاری به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی قبل از چهار راه ســعدی جنب داروخانه دکتر عباســی و پرداخت 
نیم عشر دولتی صندوق دولت. رای غیابی است. 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:6479 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/479 چون تحدید حدود ششدانگ ســاختمان پالک شماره  10393/3638  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضوان چوپانی ده سرخی فرزند امراله 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027007777- 96/7/3 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 1396/11/23 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32958 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/445 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک شماره  15192/1994  
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان  مجزی شــده از پــالک 114 فرعی کــه طبق پرونده 
ثبتی به نام حســین چنگانی فرزند محمد علــی و غیره در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره  139660302007615 و 
139660302027007617- 96/6/28 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1396/11/25 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32851 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/355 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  15302/386  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 106 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام سید 
محمود زهرائی فرزند سید محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  139660302027007323- 96/1/30 مفروز گردیده 
با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز دوشنبه 1396/11/16 ساعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32543 شبان رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/481 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  11516/1582  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا بیگم حســینی خوراسگانی فرزند 
سید مصطفی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق 
رای شــماره  139660302027007662- 96/6/29 مفروز گردیده بــا توجه به اینکه 
اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت 
مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه 1396/11/18 ساعت 9 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 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:33070 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/434 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3637  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام نعمت اله زاغیــان فرزند علی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
1396603020270072022- 96/6/20 مفــروز گردیده با توجــه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
1396/11/25 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:32636 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

10/535 شــماره نامه: 9610113630402067  به موجب پرونده کالســه 316/96 و 
177/96 ش اجرایی شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران له 
محمدرضا غریب شاهی فرزند خدا رحم و محکوم علیه محمدرضا ادریسی فرزند مرتضی 
مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اســت: مورد مزایده عبارت 
 است از مقدار 950 مترمربع ســنگ های تراورتن با رنگ های مختلف از معادن تفرش
 و محالت که از قرار هر متر مربع 450/000 ریال و مجموعًا 427/500/000 ریال ارزیابی 
و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شــنبه 96/11/17 از ساعت 9/30 صبح الی 
10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف دادگستری 
تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شــروع و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشــنهادی فی المجلس از 
 برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده
 ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصــد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: 443 اجرای 

احکام حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف دادگستری تیران وکرون  )229 
کلمه، 3 کادر(

اجراییه
10/536 شماره اجراییه:9610426795700060  شماره پرونده:9609986795700045 
)95-803( شماره بایگانی شــعبه:960045 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه 
به شماره 9610096795700284 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795700802  
محکوم علیه 1- زهرا ناظم دلیگانی 2- مجید خادم القرآنی 3- رســول خادم القرآن هر 
سه به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 67/048/036 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 2/896/200 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خســارت روزانه تاخیر در پرداخت اقساط موضوع قرارداد بانکی 
شــماره 922229861/21 فی مابین اصحاب دعوی مبلغ 29/026 ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/8/20 لغایت زمان وصول طلب از سوی خواهان در حق خواهان بانک ملت 
به نشانی تهران خ آیت اله طالقانی خ شهید سید عباس موسوی فرصت سابق ساختمان 
مرکزی بانک ملت با وکالت آقای محمود ســنجری و با مدیریت هادی اخالقی صادر و 
اعالم می نماید و پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 32281 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )457 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794102215 ابالغنامــه:  شــماره   10 /539
9609986794101335 شماره بایگانی شــعبه: 961338  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به خانم فرزانه مومنی، خواهان آقای ابراهیم بصیری دادخواستی به 
طرفیت خوانده خانم فرزانه مومنی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
961338 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/08 ســاعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ 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: 32226 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
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مفاد آراء
شماره صادره:1396/31/450983- تاريخ ثبت:1396/10/6آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139660302019000247-1396/6/5- خانم فردوس احمديان دهاقانی 
فرزند نعمت اله ششدانگ يك درب باغ پالك شماره 866 فرعی از 127 اصلی به مساحت 
891.20 متر مربع واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی مع الواســطه از طر ف 

عزيزاله دوايی)مالك رسمی( 
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/25    
م الف: 96/288  زهرا يعقوبی كفيل واحد ثبتی دهاقان

ابالغ رای
10/497 شماره دادنامه: 9609970351101593 شماره پرونده: 9609980351100791 
شماره بايگانی شعبه: 960888 خواهان: بانك مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 اداره 
ثبت شركت های تهران با امضاء مجاز آقای عليرضا زمانی با وكالت آقای حميد خرميان 
اصفهانی فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان چهارباغ عباسی ابتدای سيدعلی خان طبقه 
فوقانی كتابفروشی مركزی دفتر وكالت. خواندگان: 1- آقای محمود صيرفيان پور فرزند 
حسن 2- آقای پيام صيرفيان پور فرزند محمود 3- آقای پرويز صيرفيان پور فرزند محمود 
همگی به نشانی مجهول المكان. خواســته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه. رای دادگاه: درخصوص دعوی بانك مهر اقتصاد 
به شماره ثبت 429709 با امضای مجاز آقای عليرضا زمانی و با وكالت آقای حميد خرميان 
اصفهانی به طرفيت آقايان 1- محمود صيرفيان پور فرزند حسن 2- پرويز صيرفيان پور 
فرزند محمود 3- پيام صيرفيان پور فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ 612/791/377 
ريال بابت قسمتی از وجه يك فقره چك به شماره 303128/840 مورخ 96/2/26 بانك 
مسكن به انضمام مطلق خسارات دادرســی اعم از هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و 
خسارت تاخير تاديه كه دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تصويرمصدق چك و گواهی 
نامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چك در يد خواهان كه داللت و ظهور در اشتغال ذمه 
صادركننده و ضامنين آن داشــته  و باتوجه به اقرار صريح خوانده رديف اول در جلســه 
رسيدگی و عدم حضور بالوجه خواندگان رديف دوم و سوم با وصف نشر آگهی و رعايت 
انتظار كافی و مصونيت دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ايراد و اعتراض موجه و 
موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده لذا مستنداً به مواد 310-309-249-

313 قانون تجارت و قانون استفســاريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون چك مصوب سال 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 515-502-198-
519 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 
حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ612/791/377 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 20/007/698 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ پانصد و 
دو هزار ريال بابت هزينه اوراق و دفتر خدمات قضايی و پرداخت مبلغ 15/906/993 ريال 
بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 

لغايت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم كاال كه از سوی بانك مركزی جمهوری 
اسالمی ايران اعالم گرديده در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره نسبت به 
خوانده رديف اول آقای محمود صيرفيان پور باتوجه به اقرار صريح وی حضوری و قطعی 
بوده و نسبت به ساير خواندگان غيابی بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در همين دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيســت روز قابل اعتراض 
در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان می باشد. م الف: 32241 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  ) 458 كلمه، 5 كادر(
ابالغ رای

10/499 كالسه پرونده 960007 شــماره دادنامه: 96/7/29-9609976794203187 
مرجع رسيدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صفورا بالينی به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ پايين فلكه شهدای جامی كوچه شماره 20 كوچه چهل دختران پالك 
11، خوانده: عرفان تقديری به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه اجور معوقه به مبلغ 
65/000/000 ريال و هزينه قبوض مصرفی 1/200/000 ريال، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم صفورا بالينی به طرفيت خوانده عرفان 
تقديری به خواسته مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل ايام تصرف به مبلغ 65/000/000 
ريال با توجه به محتويات پرونده و مدارك پيوستی و اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی 
مورخ 96/6/5 شرح دادخواســت مطالبه مبلغ 4/000/000 ريال بابت ماه اجور معوقه بنا 
به قرارداد مورخ 94/7/20 كه طبق آن مستاجر بايد ماهانه 4/000/000 ريال بابت اجاره 
بها به موجر بپردازد و مطالبه مبلغ 63/000/000 ريال بابت اجرت المثل ايام تصرف كه 
جمعا مبلغ 67/000/000 ريال می شــود كه خواهان 2/000/000 ريال از مبلغ خواسته 
خود را در جلسه مسترد نموده و درخواســت مطالبه 65/000/000 ريال نموده با توجه به 
اينكه خوانده در جلسه رســيدگی حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيه در مقام دفاع 
خود در برابر خواسته خواهان ابراز و ارائه ننموده است لذا مستندا به ماده 198 قانون  آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته )اجور معوقه و اجرت المثل ايام تصرف( و 3/535/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص قبوض مصرفی نظر به اينكه دعوی 
خود را مسترد نموده اند لذا مســتندا به ماده 107 بند ب قرار رد دعوی صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره در خصوص محكوميت غيابی ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص قرار رد دعوی ظرف مهلت 
 بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی درمحاكم عمومــی و حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:32224 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) 374 كلمه، 4 كادر( 
ابالغ رای

10/500 كالسه پرونده 960576 شــماره دادنامه: 96/7/30-9609976805201263 
مرجع رسيدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد مهدی خيرانديش 
فرد به نشانی خ هشت بهشت چهار را حمزه كوچه توانا پ 26 خواندگان: 1- فريد داوری  
به نشانی مجهول المكان 2- فروشگاه رالی ســيكلت محمد صغيرا به نشانی خ سروش 
فروشگاه رالی سيكلت 3- حميد دهقان به نشانی خ پروين ابتدای هفت تير تعويض روغنی 
دهقان، خواسته: الزام به انتقال سند موتور سيكلت به شماره 635/89341 به انضمام مطلق 
خسارات، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی محمد مهدی 
خيرانديش فرد به طرفيت خواندگان 1- فريد داوری 2- فروشــگاه رالی سيكلت محمد 
صغيرا 3- حميد دهقان به خواسته الزام به انتقال ســند موتور سيكلت به شماره انتظامی 
635/89341 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتويات پرونده سند مالكيت 

خودرو به تاييد نقل و انتقال پليس راهور كه به نام خوانده رديف اول فريد داوری می باشد 
و مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان اظهارات خوانده رديف دوم كه اعالم 
نموده موتور ســيكلت را از آ قای فريد داودی خريده و به آقای حميد دهقان فروخته عدم 
حضور خواندگان رديف اول و سوم در جلسه رسيدگی علی رغم ابالغ قانونی لذا به استناد 
مواد 10-219-220-221-223 قانون مدنی و 198-515 قانون آيين دادرســی مدنی 
حكم بر محكوميت خوانده رديف اول فريد داوری به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و 
انتقال رسمی سند موتور سيكلت به شــماره 635/89341 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
255/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی  و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و بعد از 
آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و نسبت به 
خواندگان مراتب دوم و سوم با توجه به اينكه دعوی متوجه خواندگان نمی باشد به استناد 
بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32222 
 شــعبه 52 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان) 380 كلمه،

 4 كادر( 
ابالغ رای

10/501 كالسه پرونده 281/96 شماره دادنامه: 380-96/8/27 تاريخ رسيدگی: 96/8/13 
مرجع رسيدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امير سليمانی درچه 
به نشانی اصفهان خ كاوه كوی ش هادی زاده نقره سرای هنرمندان نقره سليمانی با وكالت 
آقای مصطفی نوروزی مهياری به نشانی اصفهان خ شــريف واقفی بعد از چهار راه گلزار 
نبش كوچه شايسته كوچه شماره 24 ،  خوانده: آقای سيد حسن رضوی  به نشانی مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بابت دو فقره چك و خسارات قانونی 
و تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای امير ســليمانی درچه با وكالت آقای مصطفی نوروزی مهياری به طرفيت آقای سيد 
حسن رضوی به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال  بابت 
صدور دو فقره چك به شماره 157783 و 157785 مورخه 95/10/12 و 95/11/01 عهده 
بانك ملی به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرســی با توجه به محتويات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه و 
استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتشار 
در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر می رسد، كه به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 و 302 و 305 و 306 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/620/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه ازتاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت چك مورخه 
95/12/24 و 95/12/24 و تا تاريخ اجرا حكم و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و بيســت روز پس ازآن قابل اعتراض در د ادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:32219 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )381 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

10/502 كالسه پرونده 280/96 شماره دادنامه: 379-96/8/27 تاريخ رسيدگی: 96/8/13 
مرجع رسيدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امير سليمانی درچه 
به نشانی اصفهان خ كاوه كوی ش هادی زاده نقره سرای هنرمندان نقره سليمانی با وكالت 
آقای مصطفی نوروزی مهياری به نشانی اصفهان خ شــريف واقفی بعد از چهار راه گلزار 
نبش كوچه شايسته كوچه شماره 24 ،  خوانده: آقای سيد حسن رضوی  به نشانی مجهول 

المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال بابت يك فقره چك و خسارات قانونی 
و تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای امير سليمانی درچه با وكالت آقای مصطفی نوروزی مهياری به طرفيت آقای 
سيد حسن رضوی به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال  
بابت صدور يك فقره چك به شــماره 429303 مورخه 94/02/30 عهده بانك صادرات 
به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسی با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه و استحقاق خواهان 
بر مطالبه وجه آن و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتشار در جلسه رسيدگی 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به 
نظر می رسد، كه به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 
302 و 305 و 306 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/955/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه ازتاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت چك مورخه 96/04/01 و تا 
تاريخ اجرا حكم و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين شورا و بيست روز پس ازآن قابل اعتراض در د ادگاه عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. 
م الف:32220 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )375 

كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

10/503 كالسه پرونده 277/96 شماره دادنامه: 377-96/8/27 تاريخ رسيدگی: 96/8/13 
مرجع رسيدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امير سليمانی درچه 
به نشانی اصفهان خ كاوه كوی ش هادی زاده نقره سرای هنرمندان نقره سليمانی با وكالت 
آقای مصطفی نوروزی مهياری به نشانی اصفهان خ شــريف واقفی بعد از چهار راه گلزار 
نبش كوچه شايسته كوچه شماره 24 ،  خوانده: آقای سيد حسن رضوی  به نشانی مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 105/000/000 ريال بابت يك فقره چك و خسارات قانونی 
و تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای امير سليمانی درچه با وكالت آقای مصطفی نوروزی مهياری به طرفيت آقای 
سيد حسن رضوی به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 105/000/000 ريال  
بابت صدور يك فقره چك به شــماره 914886 مورخه 96/02/04 عهده بانك صادرات 
به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسی با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه و استحقاق خواهان 
بر مطالبه وجه آن و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتشار در جلسه رسيدگی 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به 
نظر می رسد، كه به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 
302 و 305 و 306 قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
105/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/387/500 ريال بابت هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه ازتاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت چك مورخه 96/02/04 و تا 
تاريخ اجرا حكم و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين شورا و بيست روز پس ازآن قابل اعتراض در د ادگاه عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. 
م الف:32217 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )375 

كلمه، 4 كادر(

ابالغ رای
10/504 كالسه پرونده 279/96 شماره دادنامه: 378-96/8/27 تاريخ رسيدگی: 96/8/13 
مرجع رسيدگی: شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امير سليمانی درچه 
به نشانی اصفهان خ كاوه كوی ش هادی زاده نقره سرای هنرمندان نقره سليمانی با وكالت 
آقای مصطفی نوروزی مهياری به نشانی اصفهان خ شــريف واقفی بعد از چهار راه گلزار 
نبش كوچه شايسته كوچه شماره 24 ،  خوانده: آقای سيد حسن رضوی  به نشانی مجهول 
 المكان، خواســته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال بابت يك فقره چك و خســارات 
قانونی و تاخيــر تاديه و حق الوكالــه وكيل ، گردشــكار: پس از ارجاع پرونــده به اين 
شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طی تشــريفات قانونــی و اخذ نظريه مشــورتی 
اعضا، قاضی شــورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايــد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوی آقای امير ســليمانی درچــه با وكالت 
آقــای مصطفی نــوروزی مهياری به طرفيت آقای ســيد حســن رضوی به خواســته 
محكوميت خوانــده به پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ريال  بابت صــدور يك فقره 
چك به شــماره 157786 مورخــه 95/11/17 عهــده بانك ملی به انضمام خســارت 
تاخير تاديه و هزينه دادرســی با توجه به محتويــات پرونده و بقای اصول مســتندات 
 در يــد خواهــان و گواهی عــدم پرداخــت توســط بانك محــال عليه و اســتحقاق

 خواهان بر مطالبه وجه آن و اينكــه خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتشــار در 
جلسه رسيدگی حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر می رسد، كه به اســتناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 و 302 و 305 و 306 قانون آئين دادرســی مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/335/000 ريال 
 بابت هزينه دادرسی و خســارت تاخير تاديه ازتاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت چك

 مورخه 95/12/24 و تا تاريــخ اجرا حكم و حق الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهی طبق 
 تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيســت

 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و بيســت روز پس ازآن قابل اعتراض در 
 د ادگاه عمومی حقوقی اصفهان ميباشــد. م الف:32218 شــعبه 47 حقوقی مجتمع

 شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )375 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

10/505 كالسه پرونده 960371 / ش 51  شــماره دادنامه: 9609976805101867-
96/10/4 مرجع رســيدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
محمدرضا خسروی به نشانی اصفهان شهرك شهيد كشوری شقايق 9 واحد5،  خوانده: 
خانم ثريا جهانبخش به نشانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه مبلغ 156/000/000 
ريال بابت پرداخت اقساط معوقه تســهيالت دريافتی خوانده به انضمام كليه هزينه های 
دادرسی و خسارت تاخير در تاديه،  گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای محمدرضا خسروی فرزند عليرضا به طرفيت خانم ثريا جهانبخش فرزند لطف اله به 
خواسته مطالبه مبلغ 156/000/000 ريال بابت پرداخت اقساط معوقه تسهيالت دريافت 
شده توســط خوانده به انضمام مطلق خســارات قانونی و با توجه به شرح دادخواست و 
اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مبنی بر اينكه به علت عدم پرداخت اقساط تسهيالت 
دريافت شده توسط خوانده از بانك توسعه تعاون شهرستان شهركرد تاكنون مبلغ خواسته 
از اينجانب به عنوان ضامن كسر گرديده وليكن خوانده نسبت به پرداخت مبلغ كسر شده 
اقدامی ننموده است و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و 
اليحه ای نيز ارائه ننموده است و پاسخ استعالم انجام شده ازبانك واگذار كننده تسهيالت 
طی نامه شماره 1805/475 مورخ 96/8/30 كه ظهور در صحت اظهارات خواهان دارد 
فلذا شورا با عنايت به جميع محتويات پرونده با اســتناد به ماده 709 قانون مدنی و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 

155/000/000 ريال بابت اقســاط معوقه پرداخت شده و 1/990/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و همچنين خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/5/26 تا تاريخ 
وصول كه محاسبه آن بر اساس شرح اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده  اجرای احكام 
شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد و در خصوص الباقی خواسته به 
مبلغ يك ميليون ريال با توجه به پاسخ استعالم انجام شــده با استناد به ماده 197 قانون 
آئين دادرسی مدنی حكم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف 
مدت 20 روز پس  از ابالغ قابل تجديدنظردر محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:32216 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )384 

كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

10/506 كالسه پرونده 960369 / ش 51  شــماره دادنامه: 9609976805101931-
96/10/10 مرجع رسيدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
محمدرضا خسروی به نشانی اصفهان شهرك شهيد كشوری شقايق 9 واحد5،  خوانده: 
خانم ثريا جهانبخش به نشانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه مبلغ 122/000/000 
ريال بابت وجه دو فقره چك و پول دســتی به انضمام مطلق خســارات دادرسی و تاخير 
در تاديه،  گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا 
خسروی فرزند عليرضا به طرفيت خانم ثريا جهانبخش فرزند لطف اله به خواسته مطالبه 
مبلغ 122/000/000 ريال وجه دو فقره چك به شماره های 3067088 مورخ 94/11/10 
به مبلــغ 30/000/000 ريال و 3067053 مــرخ 94/11/10 به مبلــغ 62/000/000 
 ريال هر دو عهده بانك توســعه تعاون و مبلغ 30/000/000 ريــال بابت تحويل چك

 به خوانده  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول دو فقره چك مستند 
دعوی در يــد خواهان و گواهی های عــدم پرداخت صادره از ســوی بانك محال عليه 
و اظهارات خواهان در جلســه رســيدگی مبنی بر اينكه بابت گرفتن قرض برای خوانده 
نامبرده اقدام به صدور دو فقره چك مورد ادعا نموده وليكن تاكنون نسبت به پرداخت آنها 
اقدامی ننموده اســت و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی علی رغم ابالغ قانونی فلذا 
شورا با عنايت به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 190 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 92/000/000 ريال بابت وجه دو فقره 
چك مورد ادعا و 1/585/000 ريال بابت هزينه دادرســی و همچنين خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ تقديم سررســيد هر يك از چكها  3067088-94/11/10 و 3067053-

94/11/10 كه محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده بانك 
 مركزی می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد  و در خصوص الباقی خواسته

 به مبلغ 30/000/000 ريال  با توجه به اظهار نامه ارائه شده كه طی آن خواهان فقط يك 
فقره چك اعالم نموده كه با اظهارات نامبرده در جلســه رســيدگی تناقض دارد و  پاسخ 
استعالم انجام شــده از بانك محال عليه كه دريافت كننده چكها را افرادی غير از خوانده 
ذكر نموده شورا دعوی با كيفيت مطروحه را قابل اســتماع ندانسته و با استناد به ماده 20  
قانون آئين دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد.  رای صــادره غيابی و ظرف 
مدت 20 روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل تجديدنظرخواهی در  محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32215 
 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان )444 كلمه،

 5 كادر(
ابالغ رای

10/507 شماره دادنامه:9609970352200439 شماره پرونده: 9409986796301391 
شماره بايگانی شعبه: 950963 خواهان: آقای حسينعلی ناصری كريموند فرزند فتحعلی 
با وكالت خانم راضيه صفار فرزند حبيب اله به نشانی خمينی شهر خيابان بوعلی ساختمان 
جنب پاركينگ طبقه دوم، خواندگان:  1- آقای عباســعلی نكوجو فرزند اكبر به نشــانی 
اصفهان خ توحيد ميانی روبروی بانك ســپه مجتمع ياس دفتر مشاور امالك 2- آقای 

اكبر زمانيان 3 - آقای اعظم عابدينی با وكالت آقای اســماعيل رفيعی فرزند علی اصغر 
به نشانی اصفهان خيابان شيخ صدوق شــمالی نبش خيابان كاخ شرقی ساختمان وكال 
 طبقه اول واحد يك، خواسته: ورود و تقديم دادخواست تقابل، گردشكار: دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رســيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم راضيــه صفار به وكالت از آقای حســينعلی 
ناصری كريم وند فرزند فتحعلی به طرفيت آقای عباسعلی نكوجو فرزند اكبر به خواسته 
مطالبه مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت رهن منزل مســكونی و هزينه دادرسی با توجه 
به متن دادخواســت تقديمی و فتوكپی مصدق مدارك اســتنادی و اجــاره نامه مورخه 
93/2/9 به شــماره 91/2173830 و اينكه خوانده با وصف ابــالغ قانونی جهت دفاع از 
برائت و ذمه خود اقدامی ننموده و ســاير محتويات پرونده خواسته خواهان خوانده حمل 
بر صحت تلقی شــده و مقرون به واقع و خوانده مشــغول الذمه بوده لذا مستندا به مواد 
198-199-303-305-306-331-336- 502-515-519 از قانون آيين دادرســی 
مدنی مصوب 1379 و مــواد 10-265-1301 از قانون مدنی خوانــده به پرداخت مبلغ 
چهارصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/450/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و مبلغ 9/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيــل در حق خواهان محكوم می گردد و در 
مورد دادخواست خواهان به طرفيت آقای اكبر زمانيان فرزند محمد علی و همسرش خانم 
اعظم عابدينی فرزند احمدرضا هر دو با وكالت آقای اســماعيل رفيعی به خواسته مذكور 
با عنايت به عدم وجود رابطه اجاری بين آنها و دفاعيات موجه وكيل خواندگان و ســاير 
محتويات پرونده دعوی متوجه خواندگان مذكور نمی باشــد و مستندا به ماده 89 ناظر به 
بند 4 ماده 84 از قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی صادر و اعالم می 
گردد رای صادره نســبت به خوانده رديف اول غيابی ظرف مدت بيست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در همين دادگاه و نسبت به خواندگان ديگر حضوری و ظرف مدت بيست 
روز پس ازابالغ و هم چنين نســبت به خوانده رديف اول ظرف مدت مذكور پس ازانقضا 
مدت واخواهی قابل تجديدنظر خواهی درمحاكم محترم تجديدنظر مركز استان اصفهان 
 می باشــد. م الف:32252 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان )405 كلمه، 

4 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/533 شماره: 96/2027032333 - 96/10/21 چون سيد  حميد حجازی فرزندسيد 
كاظم  با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هويت و امضا شــهود رسما گواهی شده و به 
تاييد دفتر 74 مباركه رسيده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ آپارتمان پالك شماره 
15191/13598 بانضمام پاركينگ شماره 13601 فرعی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 142853    88/ الف در صفحه 355 و دفتر 4 فرد امالك ذيل ثبت 1341 
به نام  نامبرده  فوق سابقه  ثبت داشته است و طبق گواهی دفتر امالك در رهن و بازداشت 
نمی باشد. به علت جابجايی سند مالكيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالكيت 
المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن 
يا سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 33315 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان  )218 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/534 شــماره: 96/2027032332 - 96/10/21 چون فاطمه امين جعفری دهاقانی 
فرزند عباسعلی  با تسليم 2 برگ استشــهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تاييد دفتر 113 اصفهان رسيده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ آپارتمان 
پالك 15191/13597 بانضمام پاركينگ شماره 13600 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپی 273419    87/ الف در صفحه 359 و دفتر 434 امالك ذيل ثبت 84754 به 

نام  نامبرده  فوق سابقه  ثبت و صادر  و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر امالك به موجب 
سند رهنی شــماره 51544 مورخ 1391/3/8 دفترخانه 113 اصفهان در رهن بانك ملت 
شعبه ولی عصر بوده و در بازداشت نمی باشد. به علت جابجايی سند مالكيت مفقود گرديده 
است و تقاضای صدور ســند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از 
آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 33316 شبان رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  )237 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

10/532  آقای مرتضی ريسه دارای شناسنامه شــماره 64 به شرح دادخواست به كالسه  
514/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان شمسی رضا سرشكی به شناسنامه 2233 در تاريخ 1396/8/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرتضی ريسه 
فرزند رضا شناسنامه شماره 64 صادره از نطنز )پسر( 2- علی ريسه فرزند رضا شناسنامه 
شماره 99 صادره از نطنز) پسر( 3- نرگس ريســه فرزند رضا شناسنامه شماره 36 صادره 
از نطنز )دختر( 4- سميه ريسه فرزند رضا شناسنامه شــماره 196 صادره از نطنز)دختر(. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 552 شعبه 
 دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره يك( )156 كلمه، 

2 كادر(
مزایده

10/527 در پرونده اجرايی 960583 محكوم عليه آقای محمد امير خانی فرزند غالمعلی 
محكوم به پرداخت مبلغ 5682675510 ريال در حق محكوم له مهدی حداديان و مبلغ 
284/133/770 ريال بابت نيم عشر اجرا در حق صندوق دولت گرديده محكوم له در قبال 
خواســته خود پالك ثبتی 4921 فرعی از 158 اصلی واقع در خمينی شهر خيابان شهيد 
مدنی شــرقی خيابان بعثت نبش معلم 17 غربی را جهت توقيف معرفی نموده است كه 
پالك مذكور از طريق هيات كارشناسی ارزيابی شده است و نظريه در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض مانده اســت مشــخصات ملك مذكور بصورت مفصل در نظريه كارشناسی 
درج شده است) ســاختمانی 5 طبقه - 277/75 متر مربع طبق ســند - دارای مساحت 
957/6 مترمربع و پروانه ساختمانی 424- سازه اسكلت و بتن آرمه و سقف تيرچه بلوك 
 با قاب خمشی- نما ســنگ- پاركينگ سرپوشيده كف سنگ- بدنه سنگ و ... - سيستم 
گرمايشــی پكيج به همراه رادياتور - ســرمايش كولرآبی- دارای برگ پايان كار- درب 
پاركينگ برقی و سيســتم دوربين مدار بســته كه ارزش آن 15/870/000/000 ريال 
قيمت گذاری شده است(  اين اجرا قصد فروش ملك مذكور به ميزان محكوم به از طريق 
مزايده را دارد. محل مزايده: مجتمع قضايی خمينی شهر واقع در خيابان پاسداران، تاريخ 
مزايده: يكشــنبه 96/11/15 ســاعت 10 صبح، محل بازديد: محل وقوع ملك واقع در 
آدرس باال، كسانی كه مايل به شــركت در مزايده می باشند می بايست در خواست كتبی 
خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای احــكام مدنی تحويل تا ترتيب بازديد از ملك 
مذكور داده شود و كسانی كه مايل به شركت در مزايده می باشند ميبايست در روز انجام 
مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته باشــندتا در صورت برنده شدن در مزايده 
به حساب ســپرده واريز و ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده می بايست مابقی وجه را 
به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس از كســر هزينه های مزايده ضبط می 
 گردد. م الف: 6478 اجرای احكام دادگستری شهرســتان خمينی شهر  )319 كلمه، 

3 كادر(
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استارت آپ
کارآفرینان

حمایت از کارآفرینان با تامین مالی جمعی

پیشنهاد سردبیر:

ثروتمندترین  کارآفرین جهان:
از پارکینگ خانه ام شروع 

کردم!
جف بــزوس مدیر خــرده فروشــی آمازون، 
ثروتمندترین مرد جهان لقب گرفته است. طی 
روزهای اخیر بهای سهام او در شرکت آمازون 
به بیشترین میزان رسید و به این ترتیب ارزش 
خالص ثروت او بالغ بــر ۱۰۵.۱ میلیارد دالر 
شد. در ۱۲ ماه گذشــته ارزش سهام آمازون 
حدود ۵۷ درصد رشــد کرد. از سوی دیگر تا 
این نقطه از ســال جدید میــادی نیز ارزش 
ســهام این خرده فروشــی آناین ۶.۶ درصد 
دیگر رشد کرده اســت. این درحالی است که 
ارزش ثروت بیل گیتس مالک مایکروســافت 
در آوریل ۱۹۹۹ میــادی ۱۰۰ میلیارد دالر 
تخمین زده شــده بود. البته کل ثروت گیتس 
در هفته گذشــته حدود ۹۳ میلیارد دالر بود. 
هرچند در صورتی که صدهــا میلیون دالر از 
ســهام مایکروســافت و میلیارد دالر پول نقد 
را به خیریه ها اعطا نکــرده بود، ثروتش از مرز 
۱۵۰ میلیــارد دالر می گذشــت. جف بزوس 
)Jeff Bezos( موسس و مدیر عامل شرکت 
آمازون، یکی از قدرتمندترین رهبران تجاری و 
تکنولوژیک جهان است. فروشگاه خرده فروشی 
که در میانه دهه ۹۰ میادی تاســیس کرد و 
به خوبــی در دوران حباب دات کام توانســت 
از آن سرپرســتی کند، اکنون ســاالنه بالغ بر 

۱۰۰میلیارد دالر فروش دارد.
در  را   Amazon.com کار  بــزوس، 
پارکینگ )گاراژ( خانه اش آغاز کرد و بیشــتر 
قرار ماقات هــای خود را نیز در شــعبه یکی 
 از فروشــگاه های زنجیــره ای کتــاب به نام 
Barnes & Noble انجام می داد. جف یک 
زنگ بزرگ را در محل کارش قرار داده بود و هر 
زمان که سفارشــی ثبت می شد، آن را به صدا 
در می آورد. کارمندهای معدود آمازون گرد هم 
می آمدند تا ببینند که آیا خریدار را می شناسند 
یا نه. چنــد هفته بعد، در طــول روز این زنگ 
آنقدر به صــدا در می آمد که بــزوس تصمیم 
به جمع کردن آن گرفت. در ماه اول تاســیس 
آمازون، این خرده فروش آناین موفق شده بود 

به ۵۰ ایالت و ۴۵ کشور جهان کتاب بفرستد.
 رشــد تا جایی ادامه پیدا کرد که جف بزوس 
تصمیم گرفت در ســال ۱۹۹۷، ســهام این 
شرکت را به شکل عمومی 
در بازار بورس عرضه کند.

آمازون علت شکل گیری 
بسیاری از استارت آپ های 
بــود؛  اینترنتــی 
استارت آپ هایی 
که بیشتر آنها 
شکســت  با 
و  و بــه ر ر
باعــث  و 
مبحثی  شد
به نام حباب 
دات کام ایجاد 
شود. به همین 
دلیل تحلیلگران 
Ama� »نــام 
zon.bomb« را بــه جــای دات کام، برای 
شرکت مورد اشــاره برگزیدند. در نهایت هم، 
چنین شــد که آمازون یکی از معدود کمپانی 
 هایی بود که توانســت از این دوره ســربلند

 بیرون آید.

عیسی منصوری معاون وزیر کار، با اشاره به اینکه تامین مالی جمعی، بیشتر برای 
شرکت های نوپا اســتفاده می شــود، گفت: این روش تامین مالی در حوزه های 
کارآفرینی اجتماعی هم استفاده می شــود؛ ازجمله اینکه خیران می توانند از آن 

برای حمایت از تحصیل کودکان و گروه های آسیب پذیر استفاده کنند. 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایجاد 
امکان استفاده از تامین مالی جمعی را به گونه ای که مردم، تامین کننده سرمایه 

برای شرکت های نوپا باشند، از اهداف دیگر این طرح برشمرد و اضافه کرد: برای 
قاعده مند کردن این طرح، این کار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت 

می شود و معموال مجوزهای مربوط هم توسط این سازمان ارائه می شود. منصوری 
با اشــاره به اینکه چهار نوع تامین مالی جمعی داریم، افزود: نوع نخست »اهداء« 
اســت که برمبنای آن مردم منفعت خاصی را دنبال نمی کنند و هدیه و هبه می 
کنند. نوع دوم »پاداش« و نوع بعدی »وام« یا »قرض« اســت که بنا بر نظر بانک 

مرکزی از آن استفاده نکردیم. 
وی ادامه داد: نوع چهارم، »مشارکت« است که بر اساس آن مردم در آن مشارکت 
می کنند و زمانی که طرح به نتیجه می رســد در منافع آن به نسبت آورده خود 
می توانند شریک شوند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بیان کرد: این دستورالعمل در مدت دو هفته آینده در شورای عالی 

بورس به تصویب می رسد و رسما اباغ می شود.

ژه
وی حمایت از کارآفرینان با تامین مالی جمعی

کارآفرینان موفق

در مراسم دومین دوره اهدای نشان کارآفرینی 
امین الضرب و همزمان با صد وسی و چهارمین 
سال تاســیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی، تندیس امین الضــرب به مدیر 
شرکت لبنی میهن اعطا شــد. در این مراسم، 
ایوب پایداری مدیر شــرکت میهن، به عنوان 
کارآفرینی که بیش از ۱۴هزار شغل ایجاد کرده 
است، مورد تجلیل قرار گرفت. وی که کارش را 
با خرده فروشی بستنی در بیش از ۴دهه پیش 
آغاز کرده، اکنون عاوه بر ایجاد ۱۴هزار شغل، 

بیش از ۵۰میلیون 
دالر از صــادرات 
لبنــی  صنعــت 
کشور را در اختیار 
ایــن  در  دارد. 
مراسم ۳ تندیس و 

۷ نشان امین الضرب به برترین های کارآفرینی، 
افراد خاق در عرصه کار و پیشکســوتان اهدا 

شد.

 اهدای تندیس »امین الضرب«
 به کارآفرین موفق

آقای ملکی، کارآفرین نمونه کشوری ۱۷ سال پیش درحالی که حدود ۱۸ 
سال داشت، از روی کمباین کشــاورزی در حال کار کردن روی زمین، به 
زمین می افتد و از ناحیه قفسه سینه، دچار ضایعه نخاعی می شود.همین 
ضایعه نخاعی سبب شــد تا ویلچرنشین شــده و بدنش، از قفسه سینه تا 
انگشتان پا، بی حس و کم حرکت شود. آقای ملکی در مسابقات کشوری 
رشته های ویلچر رانی و پرتاب وزنه توانست سه سال متوالی رتبه های برتر 
را کســب کند. این کارآفرین نکایی می گوید: قطع نخاع شدم، اما امید به 
زندگی ام قطع نشد، دوباره روی پای خودم ایســتادم و باالخره یک سالی 
هست که تصمیم گرفتم دست به کاری بزنم تا از عهده خرج خود و خانواده ام 
بر بیایم. وی افزود: زیرزمین منزلم را که صرفا انباری و بدون استفاده بود، به 
یک کارگاه تولید آب نما و گلدان تبدیل کردم. این کارآفرین نکایی با بیان 
اینکه تمامی آثاری که خلق می کند با هم متفاوت است، گفت: آب نما ها و 
گلدان هایی که در ابعاد مختلف می سازم، کار دست و ساخته ذهن خودم 
است و هیچ طرحی از قبل برای آن در نظر نمی گیرم. حاال هنر دستان این 
هنرمند معلول نه تنها در مازندران بلکه در شهر های دیگر هم خودنمایی 

می کند. آب نما هایی که آقــای ملکی در این 
کارگاه می سازد، در اماکن خصوصی، عمومی 
و گردشگری نصب می شود و به طور میانگین 
قیمت هر آب نما در ابعاد یک متر، حدود یک 

میلیون تومان است.

معلول کارآفرین:زندگی ادامه دارد

بلندپروازی یکی از خصایص بشر است که به صورت غریزی از بدو تولد با خود یدک می کشد 
و متاسفانه گاهی به کج پروازی یا بدپروازی می انجامد. این روزها نیز با تبلیغات گسترده 
شاهد پرواز خیلی ها بر فراز آسمان سراب های متعدد هستیم که به دلیل شرایط بد اقتصادی 
و همسان نبودن دخل و خرج ها انجام می گیرد. خیلی ها با پرواز دادن بلندپروازان بر فراز این 
سراب ها، سعی بر آن دارند تا بال و پر خود را برای پروازهای بلندتر تقویت کنند که این امر، 
خود باعث آسیب های جدی و تخریب های روحی روانی در سطح خانواده و نهایتا جامعه می 
گردد. با پیدایش و گسترش تکنولوژی های جدید و رسانه های جذاب، تعداد این سراب ها 
و سراب سازان با سرعت نور رو به رشد است و شــاهد افزایش تعداد بیشتری از کج پروازان 
یا بدپروازان هســتیم. بیایید با دید باز و چشــمانی بینا برای آینده خــود و خانواده مان 

تصمیم های درست بگیریم و 
دچار شکستگی بال هایمان 

نشویم.

هپروت آفرینان!
تبلیغات جدید برای ورود به دنیای کارآفرینی و استارت آپ  به اوج خود رسیده است؛ 

اما در برخی از این تبلیغات دیده شده که واقعیت ها بیان نمی شود: خود را تبدیل به 
دستگاه اسکناس کنید، یا ماهانه ۵۰ میلیون تومان بدون تجربه و سرمایه کسب کنید! در 

دنیای اطاعات و ارتباطات چگونه می توان خود را تبدیل به دستگاه چاپ اسکناس کرد؟ 
آیا واقعا امکان دارد کسی که تا به حال بیش از ۲ میلیون تومان در حساب بانکی اش نداشته، 
به درآمد ماهیانه۵۰ میلیونی برســد؛ آن هم طی یک شب؟ چطور ممکن است با دست 

خالی و بدون تاش و تجربه روزی صاحب یک کارخانه میلیاردی شد؟ این هپروت 
آفرینان که به منظور یک شبه پولدار کردن مردم قامت راست کرده اند، هدفی 

جز کاهبرداری از عاقه مندان و مشتاقان ورود به عرصه کارآفرینی  ندارد.

همه کارآفرینان، روزهای سخت و تاریکی داشته اند
با خواندن زندگی نامه کارآفرینان موفق، به این نتیجه خواهید رسید که 
همه کارآفرینان، روزهای سخت و تاریکی داشــته اند که در آن روزها، 

به تنهایی با مشــکات دســت و پنجه نرم می کردند و برای گذر کردن از 
مشکات، کســی را دور و بر خود نمی دیدند. اما این انسان های سختکوش و 

قدرتمند، از این برهه بیرون آمدند و حاال تبدیل به کارآفرینی موفق و یک چهره 
رسانه ای مشهور شده اند. پس در صورتی که  تمایل دارید کارآفرینی کنید، بهتر است 

این مشکات و تنهایی ها را بهتر بشناسید؛ مشکاتی که اگر آماده آنها نباشید، ممکن است 
نتوانید ایده خود را به سرانجام برسانید.

آمادگی برای پذیرش چالش ها
کارآفرینی یک دنیای پرخطر است. از لحظه  تولد شرکت و در طول مراحل رشد کسب و کار 
و حتی زمانی که کمپانی شما به ثبات رسید و نیروی کافی برای پیشرفت مستمر به دست 
آورد، با انواع و اقســام چالش ها و ریســک های بزرگ مواجه خواهید شد. اگر می خواهید 
به عنوان یک کارآفرین یا مالک یک کسب و کار به موفقیت برسید، باید آمادگی پذیرش این 
چالش ها را داشته باشید و فعاالنه با خطرات احتمالی برخوردکرده و بر ترس خود غلبه کنید.

اما گاهی اوقات این ترس ها و استرس ها الزم است تا افراد بدون تحقیق و بدون هیچ گونه 
پشتیبانی علمی دست به کارآفرینی نزنند و کارآفرینی را به معظلی بزرگ در زندگی خود 

تبدیل نکنند.

کارآفرینی مختص آدم های نترس نیست 
با گذری بر نوشــته باال به ایــن نتیجه می توان رســید که کارآفرینــی مختص آدم های 
نترس نیست، بلکه مخصوص کســانی اســت که به قدر کافی آمادگی و قدرت یادگیری 
از ترس هایشــان را دارنــد و می تواننــد از آنها عبورکننــد. به جای پرهیــز از ترس های 
خود، آنها را بپذیریــد و از آنها به عنــوان انگیزه ای بــرای یادگیری بیشــتر درخصوص 
کســب و کار خود و جلوگیــری از وقوع اتفاقــات مدیریتی ناگــوار اســتفاده کنید. در 
 نوشــته بعدی راه های اصولی برای مقابله با ترس ها و اســترس های کارآفرینی را با هم 

مرور خواهیم کرد.

احتماال چند وقت اخیر نام عباس برزگر را بارها شنیده اید یا درباره  ماجرای کارآفرینی او مطالبی را خوانده اید؛کارآفرین 
۳۸ساله  روستایی که خانه  خود را به یکی از پردرآمدترین جاذبه های گردشگری ایران تبدیل کرده است. عباس برزگر 
و دهکده  اقامتی-گردشگری اش در بوانات، شاید حتی بیشــتر از مردم ایران، برای گردشگران خارجی که قصد سفر 
به ایران را دارند شناخته شده  باشد! در البه الی صفحات اینترنتی، کاربرانی که پیش از این به عنوان توریست به ایران 
سفرکرده اند، بازدید از اقامتگاه عباس برزگر را در کنار پیشنهاد بازدید از اصفهان و شیراز قرار  می دهند! دهکده ای که 
او در روستای بزم )در بوانات از توابع اســتان فارس( بنا کرده، خاطرات به یادماندنی را برای بسیاری از گردشگران به 
یادگار می گذارد. عباس برزگر نمونه ای از یک کارآفرین موفق است. وی می گوید: من برای گسترش فعالیت ها، از پولی 

استفاده کردم که طی کار ذره ذره به دست می آمد. من هیچ وقت ننشستم پول هایم 
را بشمارم. بسیاری از مردم خیال می کنند برای انجام کار باید صبر کنند تا پولش 
از راه برسد و »اگر شد شد، نشد نشد« می کنند! من به محض اینکه پولی به دستم 
رسید، می روم چند رأس گاو می خرم. چک خرید گاوها که پاس شد، سریع به سراغ 

یک چیز دیگر می روم. من این گونه صاحب زندگی شدم.

کارآفرینی با دست خالی

 »کفش هوشمند« زمین خوردن صاحبش را خبر می دهد
در نمایشــگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی ۲۰۱۸ از کفش های هوشــمندی 
رونمایی شد که هنگام زمین خوردن کاربر پیام هشدار می فرستد. یک استارت آپ 
فرانسوی به نام E�Vone کفش های هوشمند مذکور را ساخته است. این کفش ها 
مجهز به سیستمی اســت که در صورت زمین خوردن کاربر، این رویداد را به افراد 
خانواده، دوستان یا پزشکان اطاع رســانی می کند. E�Vone این کفش را برای 
ســالمندان، کارگران ســاختمانی، کوهنوردان یا هر فرد نیازمند کمک دیگران 
 ،GPSبرای راه رفتن، ساخته است. داخل این کفش ها چندحسگر مختلف مانند
سرعت سنج، ژیروسکوپ و سیستم فشــاری قرار دارد. هنگامی که کاربر کفش را 
می پوشد، حسگرها فعال می شــوند. جالب آنکه نیازی نیست این گجت با موبایل 
همخوان شود زیرا کفش تمام اطاعات را با کمک تراشه GSM، GPS و آنتن های 
LoRa پردازش کرده و خبر افتادن کاربر را همراه موقعیت دقیق مکانی ارســال 

می کند. این کفش تا ۶ ماه دیگر به طور تجاری عرضه 
می شود که بین ۱۰۰تا ۱۵۰ دالر قیمت گذاری 

شده اســت. همچنین ماهانه ۲۰ دالر 
هزینــه بــرای فعــال کردن 

خدمت پیام هشدار 
دریافت می شود.

بستنی سالم
حتی یک بستنی هم می تواند در بین  اختراعات برتر سال 
قرار بگیرد! این یک بســتنی رژیمی است که فاقد شکر 

بــوده و در طعم های مختلفی ارائه می شــود. در هر 
پیمانه از آن حدود ۳۶۰ کالری انرژی وجود دارد. از 
 Halo Top ،نظر مضرات مختلف مخصوصا قند باال

در مقایسه با دیگر نمونه ها به مراتب سالم تر 
است. مدیر شرکت ســازنده، آن را با تاکید 
فراوان »سالم« خطاب می کند.این بستنی 

به عنوان یــک اختراع برتر، بــا میزان زیادی 
پروتئین غنی شده است و به کمک شیرین کننده  

بدون کالری اســتویا و همچنین نیشــکر و الکل 
قند، میزان کالری پایین خــود را حفظ می کند. این 

مواد برای بدن بسیار مفید و حتی الزم هستند؛ با این 
حال پارامترهای تغذیه کاملی محســوب نمی شوند. به 

عقیده ســازنده، به لطف تولید Halo Top افرادی که به 
خاطر داشتن رژیم غذایی قادر به خوردن بستنی نبوده اند، 

می توانند باز هم به این خوردنی خوشمزه روی بیاورند.

پرداخت هزینه قهوه با لیوان هوشمند
محصوالت زیادی وجود دارد که به مصرف کنندگان کمک می کند فرآیند تهیه 
 )SmartCup( قهوه خود را سبزتر و لذت بخش تر کند. حاال اســمارت کاپ
استرالیایی محصولی است که می تواند این فرآیند را ساده تر کند. اسمارت کاپ 
با قرار دادن توانایی های پرداخت هوشــمند در لیوان های با قابلیت اســتفاده 
مجدد، به مشــتریان امکان می دهد که با خود لیوان، پــول قهوه را پرداخت 
کنند. برای شروع، مشتریان یکی از لیوان های مد روز و سازگار با محیط زیست 
را خریداری می کنند که در رنگ های مختلفی در دسترس قرار دارد و سپس 

اپلیکیشــن مخصوص این لیوان را دانلود 
می کنند. سپس آنها مانند قبل قهوه خود 
را سفارش داده و با تکان دادن لیوان خود 

هزینــه آن را پرداخت می کنند.
مشتریان می توانند از قبل 

قهوه را خریداری کنند 
و از طریق اپلیکیشــن، 
آنها را برای دوســتان و 
همکاران خود بفرستند. 
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حمایت از تولید نرم افزارکسب و کار؛
 وام ۱۵میلیونی برای 

تولیدکنندگان اپلیکیشن 
در راســتای حمایــت از تولیــد نرم افزارهای 
کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای موبایل، 
وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تســهیات 
برای هر درخواست ازســوی توسعه دهندگان 
نرم افزارها درنظر گرفت. مطابق با دستورالعمل 
اعطای تسهیات از محل وجوه اداره شده وزارت 
ارتباطات که سال گذشــته به تصویب هیئت 
وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان 
حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای 
چندرســانه ای تلفن همراه در دستور کار این 
وزارتخانه قرار دارد. براین اساس این وزارتخانه 
پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان 
حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و 
محتوای چندرسانه ای تلفن همراه، زمان داد تا 
درخواست خود را برای دریافت این تسهیات 
اعام کنند. بررســی ها از این دســتورالعمل 
نشان می دهد که سقف تسهیات درنظر گرفته 
شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی 
اپلیکیشن، به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵میلیون 

تومان است. 

 هپروت آفرینی      یا 
                                                                       کارآفرینی!

گسترش تبلیغات در آموزش 
استارت آپ؛

فرزانه مستاجران
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سانسور، مردم را  به کتاب ها بی اعتماد کرده است

پیشنهاد سردبیر:
خوانش شعرسپید؛ تابع 
نویسش اصلی شاعر  
)قسمت یکم(

 ژانرشعر سپید، به واســطه فرم  خاص و 
بسیار متغیر خود، تابعی از موضوع، نوع و 
دامنه اندیشه مندی  شاعر است. مفاهیم و 
مضامین، با توجه به نوع کارکرد معنایی، 
کوتاه و بلند شــده و این از محسنات شعر 

سپید به شمار می رود.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شــده و 
تاکنون مورد نظر و کنــکاش علمی ادبی 
قرار نگرفته، اذعان به این نکته اســت که 
طرز خوانش درست  شعر سپید، می تواند 
ناشی از طرز نویسش آن باشد. معموال نوع 
قرارگیری حسی شــاعر که متاثر از زمان 
و زبان و حــاالت درونی و برونی اوســت، 
ســبب پدیداری آواهایی می شــود که از 
تلفظ واژگان در بستر سطرها به وجود می 
آیند. انتخاب واژگان در هم نشینی با هم، 
عالوه بر شــکل دهی  موسیقی که مبحث 
مطول و پیچیده ای اســت، به نوع حس 
گذاری شاعر نیز بازمی گردد. بدیهی است 
هنگام زایش شعر، رفتار و عاطفه شاعر در 
غایت غلیان احساس منبعث از شعر، قرار 
می گیرد. این هیجان اگر چه به ذهنیت و 
عوامل مختلف تاریخی تل انبار شــده در 
نهاد شــاعر بر می گردد، در لحظه کنش 
شعر، حامل و حاوی حس هایی است که 
به  کلمات گزینه شده شاعر تسری یافته، 
در جســم آنها رخنه می کند و روی کاغذ 
فرود می آید. قطعا ریزش کلمه، مثل ریزش 
ساکت برف در کوهستان شب نیست؛ لحن 
و صدا دارد، گریستگی و خندیدگی دارد 
و طبعا می تواند سایر عواطف را با خود به 
همراه بیاورد. نویسش شعر، با خوانش آن 
ارتباط طولی دارد؛ چگونگی لحن خوانش، 
هنگام سرایش، با مکث هایی توأم می شود 

که متاثر از حس آن لحظه خاص است.
ناظم حکمت در مقدمه کتاب »تورا دوست 
دارم چون نــان و نمک«، لحــن خوانی  
شعری از مایاکوفســکی را این گونه شرح 
می دهد:»در روزنامه پراودا، به شــعری از 
مایاکوفسکی برخوردم. کوتاهی و بلندی 
مصرع ها، توجهــم را جلب کــرد. با فرم 
کوشیدم پایه وزن را بر عناصری از همان 
وزن عروضی]؟![ و هجایی در شکلی جدید 
و درهم بافته بنا کنم. البته شــکل نوشتن  
نیز باید بــه طریقی می بود کــه خواننده 
بتواند آن را درســت بخواند. مثال در شعر 
مارش نظامی، سعی کرده ام آهنگ طبل 

نظامی را حفظ کنم:
قدم

   قدم
     قدم ها، قدم ها را

پیاده رو
       پیاده رو

                پیاده روها را
خیابان

      خیابان ها را
ازدحام

      از- د- حام .....«
)ناظم حکمت(
ناظم حکمت، در این شعر کامال تحت تاثیر 
صدای کلمات  در شعر مایاکوفسکی قرار 
گرفته و به نوعی تقلید خوشــایند ناظم، 
از کنش شــنیداری لحن هــا و صداهایی 
اســت که از پدیــداری نوع نویســش به 
وجود می آید. ما در این شــعربا نویسش 
خــاص، رژه نظامــی را می بینیم. کلمات 
بــار صدایی تصویــری دارنــد؛ قدم ها در 
مقطع نویســی، خــط تیره فاصله ســاز و 
مورب نویسی، تصویر و صدای قدم روهای 
نظامی را با نظم خاص خــود به خواننده 
نشــان می دهــد. حتــی در نویســش 
پیــاده رو، پیاده- رو، پیاده روهــا، خیابان، 
خیابان ها و ازدحام، از-د-حام، شــمایی 
از عبور پیاده روها، خیابان هــا و  ازدحام 
تماشــاگران گذری را با صــدای طبل ها 
و برخــورد پوتین های منظم ســربازان، 
ابژه وار و اندام وار، به  خوبــی می بینیم و 
می شنویم. در آشنایی زدایی نیز می توانیم 
برآیند تکرار کلمات را که ناشــی از همان 
بازتاب های حسی است، ببینیم و بشنویم. 
آشــنایی زدایی  نوشــتاری، بخش عمده 
هنجار گریزی از نرم رفتار نوشتاری است 
که در ادبیات و به ویژه شــعر امروز جهان 
و ایران، متداول شــده است؛ مثال در شعر 
بیژن نجدی که از تکرار »رنگ«، به توالی 

و بسامد رنگ با لحن اشاره داشته است:
از قالی ها

به خاطر رنگ، رنگ ،رنگ، رنگ
به خاطر کلمه
ادامه دارد...

محمدرضا عبدالملکیان، شاعر پیشکسوت، مدتی است که فعالیت هایی را در فضای مجازی آغاز کرده و تحت عنوان »کنگره بزرگ 

شعر نو ایران« اقدام به بیان مطالب ابتدایی شعر کرده است و به موضوعات چالشی و روز شعر می پردازد. عبدالملکیان معتقد است 
که جامعه شعری نیاز به تشکالتی جامع دارد و در این رابطه می گوید: طبق آمار وزارت ارشاد، ما در کشور 30 هزار شاعر صاحب کتاب 

داریم؛ اما چرا هنوز یک تشکیالت صنفی برای شاعران نداریم؟ ما امروز »خانه تئاتر«، »خانه موسیقی«، »خانه عکاسی« و »خانه 

سینما« داریم؛اما هنوز یک تشکیالت برای هنر اول مملکت مان نداریم و این دردناک است. او همچنین درباره برگزاری جشنواره ها 
و جوایز آن می گوید: به اعتقاد من همه جوایز شعر دولتی و شبه دولتی باید تعطیل شود؛ چراکه به شعر امروز ضربه می زند.

ادداشت
ی

بغضی هک هت نشین شده ای رد گلوی من

رد دست توست اکش من و آربوی من
ای ربگ همنشین شده با اهی و هوی باد

نقل داهن شهری و راز مگوی من

تنها ضمیر تک تک این شعراه تویی

گاهی شمای من... توی من... گاه اوی من
آنقدر رد تو  گم...هن! هک با تو یکی شدم

ره چشم می رسد هب تو از جست و جوی من
آشفته است بعد تو شب اهم، شاهن ای

ای کاش دست اهی تو می زد  هب موی من
آن رود سرکشی هک دل کوه را شکست

انممکن است  باز بیایی هب سوی من
حاال منم عجین شده با خاطرات تو

حاال تویی محال رتین آرزوی من

مخاطب

وسعت اله کاظمیان دهکردی

فهیمه ســادات براتی، عضو انجمن 
اهل قلم اصفهان

انتخاب یک اثر ادبی برای ترجمه چگونه صورت می گیرد؟
یک مترجم ادبی که زندگی اش ادبیات اســت، ذوق و ســلیقه 
خودش را دارد و هر ژانری را که بیشــتر می پســندد، ترجمه و 

معرفی می کند. 
انتخاب شما بر چه اساسی بوده است؟

من کتاب هایــی را که دوســت دارم و جهان بینی و اندیشــه 
نویســنده اش را می پســندم، در اولویت ترجمه قرار می دهم. 
همچنین فرم و زبانی که نویسنده ارائه می دهد، در انتخاب من 

بسیار مهم بوده است. 
شما بر هردو زبان کردی و فارسی مسلط هستید؛ اما ازنظر 

شما ترجمه از کدام زبان ها مشکل تر بوده است؟
نمی توانم تفاوت چندانی بین آنها قائل شوم؛ چون من بر هردو 
زبان مســلط هســتم و هر دو، مثل زبان مادری من محسوب 
می شوند؛ بنابراین چندان کار ســختی نبوده است. اما در کل، 
هردو زبان سختی های خود را دارد؛ زیرا ترجمه، بخصوص ترجمه 
آثار ادبی، کار مشکلی اســت. این دشواری ها در ترجمه کردی 
بیشتر بوده اســت؛ از این جهت که  زبان فارسی بیشتر شناخته 
شده است و سابقه بیشتری دارد؛ اما روی زبان کردی آنطور که 
باید و شاید، هنوز کار نشده و این موضوع مشکالتی را بر سر راه 

ترجمه به وجود می آورد. 
ترجمه های شما آیا در روابط میان مردم کردستان عراق 

و ایران تاثیرگذار بوده است؟
بله، البته! کار فرهنگی روابط را جدی تر و نزدیک تر می کند. کار 
ترجمه روی هر دو ملت بسیار تاثیرگذار بوده است. از آنجایی که 
اشتراکات فرهنگی و اجتماعی زیادی میان دو ملت وجود 
دارد، مسائل فرهنگی و کار ترجمه آثار باعث می شود 
این نزدیکی ها بیشتر شود و نه تنها نزدیک شدن ها، 
بلکه عالقه مندی ها را در مخاطب های هر دو ملت 

افزایش می دهد. 
با توجه به اینکه شما از نزدیک با شرایط 
فرهنگی هر دو ملت آشنا هستید، چه 
دیدگاهی به وضعیت کتاب و کتابخوانی 

در ایران و کردستان عراق دارید؟
در مقایســه با میزان جمعیت باید گفت 
وضعیت مطالعه در کردستان عراق بهتر 
از ایران است. با اینکه جمعیت آنجا 
کمتر از پنج میلیون نفر اســت، 

تیراژ کتاب ها به هزار نسخه می رسد؛ اما در ایران که جمعیت 
حدود هشتاد میلیون نفر اســت، کتاب ها گاهی با تیراژ 500 
نسخه منتشر می شوند که این نشان می دهد وضعیت کتابخوانی 

در ایران فاجعه بار است. 
به عنوان یک فعال فرهنگی، دلیــل این موضوع را چه 

می دانید؟
دالیل متعددی دارد؛ اما یکی ازدالیل اصلی آن بحث سانسور و 
مجوز چاپ است. سانسور در ایران تاحدی است که مردم به کتاب 
و کتابخوانی بی اعتماد شده اند. مسئله بعدی وضعیت معیشت 
مردم است. مردم برای سامان دادن به زندگی ناچارند ساعت های 
زیادی کار کنند و همین باعث می شود دیگر رغبتی به خواندن 
کتاب نداشته باشند. گرانی کتاب نیز از دیگر عواملی است که بر 
وضعیت مطالعه در ایران تاثیرگذار بوده است. رسانه ها نیز در این 
مسئله بی تاثیر نبوده اند. متاسفانه رسانه ها روی فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی آنطور که باید، کار نمی کنند و اگر هم کاری صورت 

می گیرد، بیشتر کتاب های خاصی را شامل می شود.
این مسئله بر کار نویسندگان و کیفیت آثار چه تاثیری 

داشته است؟
مسلما این مسئله بر کار نویســندگان نیز تاثیر سوء می گذارد؛ 
عموما نویسندگان کم کار می شوند یا ســطح کارها تنزل پیدا 
می کند. ما متاسفانه در کشور نویســنده تمام وقت نداریم؛ اگر 
هم داشته باشیم، بسیار اندک هستند و به همین دلیل است که 
کیفیت کارها روز به روز کاهش می یابد. برخی از نویســندگان 
نیز از کشــور مهاجرت می کننــد که این موضوع نیــز از دیگر 
آسیب های وضعیت کتاب در ایران است؛ زیرا نویسنده می داند 
برای کتاب هایش خواننده ای نمی یابد. همچنین سانسور باعث 
شده حتی نویسنده دچار خودسانسوری شــود تا بتواند مجوز 
چاپ اثرش را دریافت کند. این مسئله بر شخصیت پردازی ها و 
فضاسازی های رمان و داستان تاثیرگذار است. بسیاری از مسائل 
که به صورت عــادی در جامعه درحال اتفاق افتادن اســت، در 
داستان اجازه بیان شدن ندارد؛ درحالی که کار رمان و داستان 

بیان همین مسائل اجتماعی و دغدغه های مردم است.  
چه مشکالتی بر سر راه کار ترجمه وجود دارد؟

پروسه ترجمه بسیار حساس اســت؛ از نظر بحث امانتداری که 
مسئولیت اخالقی بزرگی را بر دوش مترجم می گذارد. همچنین 
وقتی اثری ترجمه می شود، یک سری از ظرافت ها که در زبان 
اصلی وجود داشته است، از دســت می رود. حاال سانسور را هم 

بــه آن اضافه 
کنیم؛ ببینید 
چه وضعیتــی به وجــود می آید! 
بنابراین بزرگ ترین مشکل سر راه ترجمه، بحث سانسور است. 
من دوبرابر کتاب هایی که چاپ کرده ام، کتاب های چاپ نشده 

دارم که نمی توانم مجوزی برای آنها بگیرم.
از او می خواهم اگر سخنی دارد، در پایان بگوید و او نقش 
رســانه ها را در بی توجهی به کتابخوانی موثر می داند و 

وضع نشر را بحرانی.
در کشوری که رسانه آنطور که باید و شاید، از کتاب و کتابخوانی 
حمایت نمی کند، برای این مسئله نیز فرهنگ سازی نمی شود. 
کتاب کاالیی است که نوشته می شود، ترجمه و تولید می شود 
و در نهایت باید به دســت مخاطب برســد و نقش واقعی خود 
را در جامعه ایفا کند؛ اما در کشــور تبلیغی برای کتاب صورت 
نمی گیرد، برخی از ناشران کار خود را به درستی انجام نمی دهند 
و کتاب در شهرستان ها به دســت مخاطبان نمی رسد که این 
مسائل بر سر راه کتاب و کتابخوانی وجود دارد. متاسفانه وضعیت 
نشر در کشور بحرانی اســت و به غیر از تعداد انگشت شماری از 
ناشران که کارشان را به درستی انجام می دهند، ناشران نامتعهد 

که مشکالت اساسی دارند، بی شــمارند. اینکه در سال های 
اخیر برای چاپ کتاب پول می گیرنــد، بر کیفیت کارها 

تاثیر نامطلوبی داشته و سطح کیفی آثار را پایین آورده 
است. همچنین ناشر ســلیقه ای عمل می کند و 

برای فروش از برخی کتاب ها حمایت می کند 
و کار تبلیغــات را بر عهده مــی گیرد؛ اما 

برای برخی نه، که این خود نیز بسیار 
مشکل آفرین بوده است.

مریوان حلبچه ای، مترجم، 

نویســنده و روزنامه نگار 

کرد عراقی اســت که آثار 

بســیاری را از فارسی به 

کردی و کردی به فارســی 

ترجمه کرده است. او بیش 

از سی و هشت کتاب ترجمه 

کرده که بیشــتر در حوزه 

ادبیات معاصر اســت. اما 

نامش با نــام بختیار علی، 

نویسنده و شاعر کرد گره 

خورده؛ زیــرا آثار بختیار 

علی توسط حلبچه ای در 

ایران شناخته شده است. 

به تازگی هم جلســه نقد 

و بررســی کتاب »غروب 

پروانه« نوشته بختیار علی 

که از ترجمه های اوست، 

در خانه خورشید اصفهان 

برگزار شــد تــا بهانه ای 

باشــد برای گفت و گوی 

اختصاصی ما با او. 

 سانسور، مردم را 
به کتاب ها بی اعتماد کرده است

در نگارستان امام خمینی)ره( برگزار شد؛
آیین رونمایی از دو مجموعه شعر »فریاد زندانی« و »بدبیاری«

پنجشنبه گذشته، آیین رونمایی از دوکتاب »فریاد زندانی« از علی فردوسی و »بدبیاری« 
از محمدحســین ملکیان)فراز( در نگارســتان امام خمینی)ره( برگزار شــد. مراسم با 
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین کمساری، مسئول موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(آغاز 
شد و سپس شاعرانی چون فضل ا... شیرانی)سخا(، سیدعلی شــکراللهی، الهام سعادت، لیال معصومی، 

محسن ناصحی، حمیدرضا وطن خواه و مهدی نظارتی زاده به شعرخوانی پرداختند. 
این مراسم با نقد دوکتاب توســط دکتر پانته آ صفایی، شــاعر، همراه بود که او هر دو اثر را بسیار خوب 
توصیف کرد و گفت: هرچند در برخی جنبه ها اشــعار می توانستند به شکل بهتری 
عرضه شــوند، ولی نقاط مثبت آنها آنقدر زیاد است که می 
توان این مجموعه شــعرها را جزو بهترین آثاری دانست 
که در چندساله اخیر به چاپ رسیده اند. در پایان 
مراســم نیز با برش کیکی که با 
تصویر دوکتاب مزین شده بود، از 
فریاد زندانی و بدبیاری رونمایی 
شــد. گفتنی اســت انتشارات 
»نزدیک تر« کتاب بدبیاری را با 
قیمت 70000ریال و تیراژ 1000 
نسخه و فریادزندانی را با قیمت 
90000 ریال و تیراژ 500 نسخه، 

چاپ و روانه بازار کرده است.

داور بخش شعر نو هفتمین دوره جشنواره شعر انقالب:
مجبور به انتخاب بودیم

داور بخش شعر نو هفتمین دوره جشنواره شعر انقالب، با اشاره به تغییرات ایجاد 
شده در شــعر نو پس از پیروزی انقالب گفت: روایت امروز شاعران در قالب های 
نو، با شاعران گذشته متفاوت است. مرتضی کاردر، با بیان اینکه سطح مجموعه 
شــعرها فراتر از انتظار بود، گفــت: رقابت بین مجموعه شــعرها در این دوره از 
جشنواره بســیار نزدیک به هم بود و در واقع مجموعه هایی که برگزیده نشدند، 
به دلیل ضعف نبود، بلکه مجبور به انتخاب بودیم. وی ادامه داد: در تک اثرها هم 
آثار به طور کلی قابل قبول بود.  البته ایرادهایی هم در آثار دیده می شد؛ به طور 
مثال برخی تصویرسازی ها به ویژه در تک اثرهای ارسال شده، شبیه به هم بودند. 
همچنین بسیاری از مضامینی که شــاعران به آنها پرداخته بودند،نزدیک به هم 
بود. این شاعر با تاکید بر اینکه شــاعران انقالب تا به امروز مضامین گوناگونی را 
در آثارشــان مورد توجه قرار داده اند، تصریح کرد: تصــور می کنم در تعریف ها 
و معیارهایی که بــرای داوری ها مدنظر قرار می گیــرد، جهت گیری کنگره ها و 
جشنواره های این گونه باید مشخص تر باشــد. وی همچنین گفت: روایت امروز 
شاعران در قالب های نو، با شاعران گذشته متفاوت است. زمان گذشته و جنس 
تصویرسازی ها و شعرها فرق کرده؛ البته آثار شاعران امروز هم خوب بوده است و 
شاعران سعی کرده اند تغییرات شعر امروز را در شعرهایشان بروز دهند. گفتنی 
است هفتمین جشــنواره بین المللی شــعر انقالب در بخش های مسابقه ملی و 
مسابقه بین المللی، به منظور پاسداشت و ارتقای دســتاوردهای شعر انقالب و 

همچنین کشف استعدادهای برتر بهمن ماه 9۶ برگزار می شود.

گالیه یک شاعر:

خبری از
 خانه شعر نیست 

انجمن ادبی »اهل قلم« در سال ۸۸ به عنوان یک موسسه فرهنگی ادبی به ثبت رسید. هدف انجمن، تربیت شاعران جوان در راستای اعتالی ادبیات فارسی  است. برگزاری جلسات هفتگی در روزهای چهارشنبه از ساعت 15:۳0 
تا 1۸:00 به صورت کارگاهی؛ همچنین شعرخوانی و نقد و بررسی اشعار و برگزاری همایش سالیانه و تشویق شاعران جوان به حضور در پشت تریبون و ایجاد انگیزه در آنها، از جمله فعالیت های این انجمن است. 

محمدرضا کاکایی، مدیرمسئول انجمن ادبی اهل قلم می گوید: این انجمن در حدود ده سالی که از فعالیتش با این نام می گذرد، با وجود کاستی ها و  عدم حمایت کافی از سوی ارگان های مربوطه و با بودجه ای کامال شخصی، 
سعی کرده با برگزاری کارگاه  های متعدد، شب های شعر و حتی همکاری در بسیاری از رخدادهای شعری در اصفهان و با ارائه برنامه های آموزشی  هدفمند، ضمن ایجاد رقابت سالم در بین شاعران جوان تربیت یافته خود و سایر 

شاعران، افرادی را به جامعه شعری اصفهان معرفی کند که هم از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ علمی شاخص باشند.
وی تاکید می کند: امروز انجمن ادبی اهل قلم، با بهره گیری از تجارب علمی شاعران و همچنین همکاری دکتر ابراهیم شایان به عنوان مدرس جلسات هفتگی، سعی بر آن دارد تا افق پیش روی جوانان خود را به سوی قله های 

علمی روشن تر و با شکوه تری رهنمون شود. انجمن ادبی اهل قلم در خیابان صائب، مجموعه فرهنگی هنری صائب، روزهای چهارشنبه هرهفته برگزار می شود. 

معرفی انجمن های 
هان

صف
ادبی ا

انجمن ادبی
»اهل قلم«

سمیه حفیظی
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 مدیرعامل ذوب آهن:
اهل استعفا دادن نیستم

 مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن درباره شایعه 
اســتعفایش گفت: من 
با یک حکم آمده ام 
و بــا یــک حکم 
هم مــی روم، آدم 
اســتعفا دادن هم 
نیســتم. از هشــت 
زحمــت  ســالگی 
کشیدم  و االن در این برهه اگر کارمند دوست 
ندارد من باشم، خیلی راحت یک نامه بدهد و 
بگوید که من بروم و دیگر خداحافظ! آن وقت 
می روم و در کارخانه مشــغول می شوم، چون 
کارمند ذوب آهن هستم، اگر مشکل »سعید 
 آذری« است حل کردن این مشکل کار سختی

 نیست.

رجبزادهبهپایانخطنزدیکمیشود؟

پیشنهاد سردبیر:

امیر قلعه نویی در نشســت خبــری پیش از دیدار 
سپاهان و ذوب آهن در مورد مرتضی تبریزی گفت: 
»او می تواند در لیگ های اروپایی بازی کند و توان 
و پتانســیل آن را دارد.« صحبتی که با بازی خوب 
تبریزی در دربی شــصت و دوم فوتبــال اصفهان 

می تواند محقق شود.
دربی اصفهان در حالی تمام شد که تبریزی نقش 
پررنگی در این مسابقه و پیروزی ذوب آهن داشت. 
مهاجم ذوب آهن در دربی اصفهــان هم کاپیتانی 
کرد، هم پاس گل داد و هم گل زد تا به نوعی کیفیت 

خود را به رخ فوتبال ایران بکشــد. تبریزی که در 
سال منتهی به جام جهانی تالش می کند تا از سوی 
کارلوس کی روش در لیست مسافران روسیه قرار 
بگیرد می تواند با بازی در جام جهانی زمینه حضور 
خود در فوتبال اروپــا را فراهم کند و آینده فوتبال 

خود را تغییر دهد.
کاپیتان ذوب آهن در دربی شــصت و دوم فوتبال 
اصفهان با یک فرار عالی، کنترل مناسب و ارسال 
دقیق، پایه گذار گل نخست ذوب آهن بود و سماجت 

و تیزهوشــی وی نیز منجر به توپ ربایی از پورقاز 
شــد تا گل دوم و پیروزی بخــش ذوب آهن را به 

ثمر برساند. 
مرتضــی تبریزی هر چــه بود در دربــی اصفهان 
نوســانات قبلی را نداشــت و عملکرد خود را در 
ایده آل ترین شــرایط به همگان نشــان داد. حال 
ذوبی ها می تواننــد امیدوارانه تر به ادامه لیگ نگاه 
کنند؛ چرا که تبریزی برای جنگیدن بیش از پیش 

آماده شده است.

با بازی خوب در شهرآورد اصفهان؛
تبریزی با دربی اروپایی می شود؟

نقل قول روز

چرا منصوریان به سپاهان 
نمی رود؟

علیرضا منصوریان، سرمربی سابق تیم استقالل 
پس از چند هفته پر از 
کابوس که بــا این 
تیم سپری کرد و 
در نهایــت مجبور 
به استعفا شد، این 
روزها فعالیت خاصی 
در فوتبال ندارد.با این حال 
طی مدت اخیر شایعه شده بود که ظاهرا قرار 
اســت منصوریان، جانشــین کرانچار در تیم 
سپاهان شود. شایعه ای که البته صحت ندارد 
زیرا مســئولین ســپاهان مایل به جذب او به 
عنوان سرمربی تیمشــان نیستند. خبرآنالین 
با اشــاره به این موضوع نوشــته:» منصوریان 
قطعا مایل به حضور در تیمی مثل ســپاهان 
برای بازگشــت به فوتبال اســت، اما از طرفی 
مصاحبه های تند او علیه ســاکت،مدیرعامل 
سابق باشــگاه ســپاهان،عمال کاری کرد که 

پرونده او در اصفهان فعال بسته شود.«

سوال روز

طعنه کمالوند به پارس جنوبی؛ 
هشتگ بحرین!

تیم صنعت نفت در هفتــه نوزدهم لیگ برتر 
مقابل پارس جنوبی به 
تســاوی یک بر یک 
رســید؛ در پایان 
این مسابقه اما فراز 
کمالوند با استفاده 
از لفــظ بحرینــی 
بــازی کــردن پارس 
 جنوبی، نسبت به وقت تلف کردن های حریف 

موضع گیری کرد.
حاال و بعد از واکنش هایی که مسئوالن پارس 
جنوبی به حرف های کمالوند نشان دادند، این 
مربی بــار دیگر واژه بحرین را برجســته کرد.

کمالوند در اینســتاگرام خود با اشاره به وقت 
تلف کردن های حریف، هشــتگ های بحرین 
و فیرپلی را زیر پستش قرار داده تا بار دیگر به 

اعضای تیم پارس جنوبی طعنه بزند.

سوژه روز

  قاب روز

ستاره ها در رونمایی »فرشاد آقای گل«
عصر شنبه 23 دی ماه، از فیلم مستند »فرشاد آقای گل« که به دوران بازی فرشاد پیوس 
می پردازد، با حضور بزرگان فوتبال و تعدادی از هنرمندان در پردیس کورش رونمایی شد. 
این فیلم که به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر صادقی در مدت زمان بیش از 2 سال تولید 
شده است، روایتی از بازی ها و افتخارات بهترین گلزن تاریخ رقابت های باشگاهی ایران و 

بهترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس است.

بــا دوری حــدودا پنج ماهه رجــب زاده از ترکیــب اصلی، عمر 
نیمکت نشــینی کاپیتان ذوب آهن به یک نیم فصل کامل رسید.

باید دید که آیا این بازیکن 3۹ ساله و همیشه تاثیرگذار به تدریج 
به پایان خط نزدیک شده یا امیر قلعه نویی برای استفاده بهینه از 
توانمندی های کاپیتان باتجربه تیمش صالح را در آن دیده است 

که چنین رویه ای درباره او، پیش بگیرد.

رجب زاده  به پایان خط نزدیک می شود؟

30
اخیرا شایعه شــده که مهدی قائدی، مهاجم جوان استقالل به دلیل 
اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با انتشار چت  های خصوصی او در صفحات 
مجازی به وجود آمد، از ســوی کمیته اخالق محروم شده است، اما 
عبدا... ســمامی، عضو کمیته اخالق در واکنش به محرومیت قائدی 
گفت: »هیچ پرونــده ای در رابطه با قائدی تشــکیل نداده ایم. وقتی 

پرونده ای نباشد، قطعا مجازاتی هم در کار نخواهد بود. 

قهرمان سابق جودو از سوی مدیریت یک موسسه مالی و اعتباری به دلیل دریافت وام تهدید شد.
بیش از یک سال از همکاری آرش میراسماعیلی با فدراسیون جودو می گذرد. او که در زمان مدیریت 
قبلی نایب رییسی فدراسیون را برعهده داشت، با روی کار آمدن محمد درخشان دیگر با فدراسیون 

همکاری نکرده است.
ایلنا، نامه هایی را منتشــر کرده که از سوی مدیریت یکی از موسســه های مالی و اعتباری به رییس 
فدراســیون جودو ارســال شــده اســت. در این نامه ها به بدهی بیش از یک میلیــارد ریالی آرش 
میراسماعیلی بابت گرفتن تسهیالت از این موسسه اشــاره شده که 3 نفر از کارمندان فدراسیون نیز 

برای این کار ضامن او شده اند.
در این نامه میراسماعیلی تهدید شــده که اگر بدهی خود را به این موسسه پرداخت نکند، به زودی 

حکم جلب او صادر می شود.
اما سوال اینجاست که دریافت وام از سوی میراسماعیلی در زمان حضورش در فدراسیون جودو برای 

هزینه در فدراسیون بوده یا به صورت شخصی هزینه شده است.
برای گرفتن پاسخ این سوال با آرش میراسماعیلی تماس گرفتیم که پاسخگو نبود. سپس با امیرحسین 
سیاحی، دبیر فدراســیون جودو ارتباط برقرار کردیم. او در این باره به خبرنگار »ورزش سه« گفت: 
»این یک مسئله شخصی است و نمی توانیم اظهارنظر خاصی درباره آن کنیم. در واقع نامه هایی که به 
فدراسیون رسیده، محرمانه است و درست نیست که محتویات آن را فاش کنیم. من نمی دانم از چه 

طریقی این نامه ها رسانه ای شده است.«
وی در پاسخ به این سوال که دریافت تســهیالت برای هزینه در فدراسیون بوده یا به صورت شخصی 
انجام شده، عنوان کرد: »فقط می توانم بگویم که این موضوع به فدراسیون ارتباطی ندارد و یک مسئله 

شخصی است. برخی از کارمندان فدراسیون ضامن شدند و امیدوارم زودتر مشکل حل شود.«

قائدی پرونده ندارد!
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تهدید قهرمان جودو  به صدور حکم جلب!
پای یک وام در میان است

 به منظور بازی های پاراآسیایی جاکارتا 
صورت گرفت؛

دعوت از جودوکار نابینای 
اصفهانی به تیم ملی

کادر فنی تیم ملی جودوی نابینایان و کم بینایان، 
اســامی ملی پوشان دعوت شــده به اردوی تیم 
ملی برای بازی های پاراآسیایی جاکارتا را اعالم 
کرد که نام یک ورزشکار اصفهانی در این لیست 
دیده می شود.میثم بنی طبا در وزن 60 کیلوگرم 
به اردوی تیم ملی دعوت شده تا در صورت جلب 
موافقــت کادر فنی، برای دومین بــار حضور در 
بازی های پاراآســیایی را به دســت بیاورد.این 
جودوکار اصفهانی طی سال های گذشته در تیم 
ملی نابینایان و کم بینایان کشــورمان عضویت 
داشــته و در بازی های پاراآســیایی نیز یکی از 
نمایندگان کشــورمان بود و در بخش تیمی به 
مدال طال دســت یافــت.وی که در مســابقات 
جهانی نیز تیم ملی را همراهی می کرد، اخیرا در 
رقابت های قهرمانی آسیا- اقیانوسیه به مدال برنز 
 A دست پیدا کرد و با کسب این مدال در رنکینگ

پارالمپیک قرار گرفت.

با اعالم فدراسیون دو و میدانی؛
4 اصفهانی به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند
4 ورزشــکار اصفهانی برای حضــور در اردوی 
آماده ســازی تیم ملی دو و میدانی دعوت شدند.

کمیتــه فنی فدراســیون دوومیدانی، اســامی 
ملی پوشــان شرکت کننده در مســابقات داخل 
سالن آســیا را اعالم کرد.در لیست اسامی اعالم 
شــده، برخی نفرات بــه صورت قطعــی در این 
پیکارها حضور خواهند داشــت اما برخی دیگر، 
حضورشان نهایی نشــده و در آینده در خصوص 
آنها تصمیم گیری می شود.بر این اساس، در ماده 
60 متر رضا قاســمی دعوت شده که جزو نفرات 
نهایی است و باید خود را برای رقابت با حریفان 
آسیایی آماده کند.قاسمی که مدتی از بی توجهی 
فدراســیون گالیه مند بود، در روزهای گذشته 
جلســه ای با حضور رییس فدراســیون برگزار و 
مقرر شد با حمایت فدراســیون، اردوی آمادگی 
وی در کیش برگزار شود.در ماده 60 متر بامانع، 
امین برزی دعوت شــده کــه مهم ترین رویداد 
بین  المللی خود را پیش رو خواهد داشت.در ماده 
4 در 400 متر امدادی، مهدی رحیمی به همراه 
دو دونده دیگر دعوت شده که در اردوی تیم ملی 
رکوردگیری شده و 2 نفر به ترکیب نهایی دعوت 

می شوند.
امیر مرادی، در دو مــاده 800 متر و 1500 متر 
انتخاب شده که در هر دو ماده، در ترکیب نهایی 
تیم ملی خواهد بود.مرادی در سال های گذشته 
عضو ثابت تیم ملی دوومیدانی بود و به همراه این 
تیم در رویدادهای مختلفی شرکت کرد، اما مدتی 

در حضور وی در تیم ملی، تاخیر ایجاد شد.

منهای فوتبال

»هری کین« توقف ناپذیر
مهاجم گلزن تاتنهام روزهای بسیار خوشی را 
سپری می کند و در اوج آمادگی به سر می برد.

تاتنهام با درخشش هری 
کین موفق شد تیم 
بحران زده اورتون را 
با سه گل شکست 
دهد.هری کین 24 
ســاله در ایــن بازی 
دو گل به ثمر رساند. 
برترین گلــزن ســال 201۷ لیگ های معتبر 
اروپایی با زدن ایــن دو گل تبدیل به برترین 
گلزن تاریخ تاتنهام در لیگ برتر شد.  او در حال  
حاضر با ۹8 گل زده باالتر از تدی شرینگهام، 
برترین گلزن  اســپرز در لیگ جزیره است.این 
مهاجم گلــزن تاتنهام هم چنین بــا زدن این 
دو گل با 20 گل زده در صــدر جدول گلزنان 
لیگ برتر فوتبال انگلیــس راه یافت. او حاال به 
سومین بازیکنی تبدیل شــده است که موفق 
شده در سه فصل پیاپی حداقل 20 گل به ثمر 
برساند. پیش از او آلن شیرر و تیری آنری موفق 
به چنین کاری شــده بودند.درخشــش هری 
کین این روزها باعث شــده تیم های بزرگی از 
جمله رئال مادرید و منچستریونایتد به دنبال 
جذب او باشند. هر چند این مهاجم انگلیسی 
به صراحت اعالم کرده است که می خواهد فعال 

در تاتنهام بماند.

فوتبال جهان

منچستریونایتد - فوتبال
استوک سیتی

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

فوتبال
ساعت موناکو - نیس

23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

2شنبه 
25 دی

3شنبه 
26 دی

پیشخوان

 مسئوالن باشگاه اســتقالل این روزها در تدارک جذب 
مهاجم جدید و بررسی شرایط بازیکنان مختلف هستند.

اتفاق جالبی که طی هفته های اخیر رخ داده این اســت 
که شفر روی نام 20 مهاجم خارجی که توسط مسئوالن 
باشگاه استقالل به وی معرفی شده است قلم قرمز کشیده 

و پس از بررســی فیلم بازی های آنها این بازیکنان را نپســندیده است! شــفر طی روزهای اخیر چند جلسه 
طوالنی مدت با مسئوالن باشگاه استقالل داشته و چند مهاجم را خودش به باشگاه استقالل معرفی کرده و 
فیلم بازی های آنها را در حضور مسئوالن باشگاه تماشا کرده است.مسئوالن استقالل هم طی روزهای اخیر 
 مذاکرات با این بازیکنان را انجام داده و در حال تدارک حضور آنها در ایران هستند؛البته شفر تصمیم دارد یک
 مهاجم هدف و یک بازیکن در پســت هافبک هجومی به تیمش اضافه کند که اولویت اول حضور مهاجم در 

ایران است.

 قلم قرمز شفر 
روی نام 20 مهاجم 
خارجی!

شاگردان برانکو جمعه گذشته در ورزشگاه ثامن مشهد 
به مصاف ســیاه جامگان رفتند و به برتری یک بر صفر 
دســت یافتند. نکته قابل توجه این بازی دریافت کارت 
زرد دو بازیکن پرســپولیس در خط هافبک یعنی کمال 
کامیابی نیا و محسن ربیع خواه بود که منجر به سه کارته 

شدن و محرومیت هر دو بازیکن شد.
در برخی رسانه ها محرومیت کامیابی نیا به صراحت اعالم شد، اما برخی دیگر با شک و تردید به محرومیت 
ربیع خواه پرداختند.  الزم به ذکر است که هر دو بازیکن پرسپولیس محروم شده اند و قطعا در بازی پنجشنبه 
 مقابل گسترش فوالد غایب خواهند بود. یک مقام مسئول باشگاه پرسپولیس گفت: عالوه بر کامیابی نیا، 
ربیع خواه هم سه کارته  بوده و بازی بعد را از دست داده است،تا پرسپولیس در بازی مقابل گسترش فوالد هر 

دو هافبک دفاعی خود را از دست بدهد.

پرسپولیس بدون 
 هافبک دفاعی 
مقابل گسترش

 10 سال بی جام، 10 ماه 
دو جام 

پنج دقیقه قبل از پرواز

 جا پای جباری
 دستمزدهای میلیاردی 
پشــت پــرده اعتراض 

تماشاگران

 باشگاه پرسپولیس با 
50 طلبکار تسویه کرد

شهباززاده رفتنی شد

 گــذر پوســت بــه
 دباغ خانه افتاد

نوراللهی  بازگشــت 
به پرسپولیس

 سمیه مصور 

 بدون شــک برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان دومین نهاد ورزشــی بزرگ 
کشور،  نقش تعیین کننده ای در سرنوشت ورزش کشور دارد؛ چرا که خروجی این 

انتخابات تاثیر خود را در رویدادهای المپیک و آســیایی نشــان می دهد ولی 
مهم ترین انتخابات ورزش کشور در حالی امروز برگزار می شود که با توجه 

به رایزنی های صورت گرفته از پیش مشــخص شــده که چه کسی بر 
صندلی ریاست آن تکیه می زند.  

با ورود سید رضا صالح امیری به دور انتخابات، گمانه زنی ها برای 
انتخاب او به پست ریاست در رســانه های مختلف مطرح شد 
به خصوص اینکه دیگر کاندیدای پست ریاست یعنی محمود 
خسروی وفا اعالم کرده بود که قصد رقابت با صالحی امیری 
را ندارد و از دور رقابت کنار می کشد. صالحی امیری که سه 
ماه پیش با حکم نجفی به سمت قائم مقامی شهردار تهران 
و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب 
شد اگر چه شخصیت ورزشی به حســاب نمی آید، اما در 
دولت یازدهم مدت ها سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را 

برعهده داشت و به عنوان گزینه وزارت نیز به مجلس معرفی 
شده بود که البته  نتوانست رای اعتماد بگیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت یازدهم در حالی قرار 
است در این آزمون ورزشی محک بخورد که افرادی هم 
چون مصطفی هاشمی طبا با انتخاب او به عنوان خبره 
ورزشی موافق نبودند. رییس اسبق کمیته ملی المپیک 
معتقد است که اگرچه انتخاب صالحی امیری بر اساس 

تبصره 6 ماده 5 صورت گرفته است ولی باز هم نمی توان 

از او به عنوان خبره ورزشی استفاده کرد و این انتخاب سبب شــده تا در حق افرادی هم چون او، 
افشارزاده، ســجادی، رحیمی و دهخدا اجحاف صورت بگیرد. حضور محمود مشحون و 
علی کفاشــیان در جمع پنج خبره ورزشــی این انتخابات نیز با حواشی خاصی همراه 

بوده است.
 مشــحون و کفاشــیان کــه به دلیــل بازنشســتگی دیگــر رییس فدراســیون 
بســکتبال و فوتبــال نبودنــد و نمی توانســتند عضــو مجمــع کمیته ملی 
المپیک شــوند برای ورود بــه این مجمع بــه عنوان خبرگان ورزشــی 
 انتخــاب شــدند تــا بتواننــد از فرصــت رای دادن اســتفاده 

کنند.
 حضورنمایشــی این دو در جمع خبرگان ورزشی در حالی 
اتفاق افتاد که نفرات دیگری نیز برای ورود به انتخابات  
تمایل خود را ابراز کرده بودند ولی نتوانستند  امکان 
راه یابی به جمع خبرگان ورزشــی را به دست آورند 
تا مشخص شــود  با توجه به نشست و رایزنی های 
صورت گرفتــه حضــور صالحی امیــری که عمر 
مسئولیت ورزشی اش به بیش از چند ماه نمی رسد 
قرار گیری اش بــر باالترین صندلــی دومین نهاد 

ورزشی بزرگ کشور، محرز به نظر آید.
افزون بر پست ریاست قرار است امروز رییس، دبیر کل، 
خزانه دار، اعضای هیئت اجرایی و نایب رییســی 
کمیته ملی المپیک نیز  مشــخص شــوند که با 
توجه به گمانه زنی های صــورت گرفته به نظر 
می رسد صندلی ها از قبل تقســیم شده و قرار 
است انتخاباتی که می خواهد کارنامه چهارساله 

ورزش کشور را به روز کند، نمایشی برگزار شود.

رییسی که از قبل مشخص شده است؛

نمایشیبهنامانتخاباتکمیتهملیالمپیک
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فاطمه کاویانی

قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه، پس 
از صد روز کاری این سازمان با مدیریت جدید گفت: به دور از هرگونه تعصبات 
حزبی با رویکرد خاص و توســعه محور فعالیت خود را آغاز کرده ایم. در این راه 
توســعه پایدار را که یکی از اصلی ترین عوامل آبادانی شــهر در حوزه عمران و 
شهرسازی است در اولویت قرار داده ایم که در نظر داشته ایم اگر قرار بر ساخت 

شهر است، آینده شهر را به خطر نیندازیم.
وی با بیان اینکه توســعه ای را که به قیمت تخریب منابع آینده باشد نمی توان 
پایدار قلمداد کرد افزود: در توسعه پایدار مسائلی همچون محیط زیست و حقوق 
شهروندی مدنظر قرار داده شود که اگر به این موارد توجه نشود تنها می توان به 
عنوان توسعه فیزیکی از آن یاد کرد، نه یک توسعه اصولی پایدار که ما در دستور 
کار قرار داده ایم. نوروزی در ادامه تاکید کرد: در سرمایه گذاری هایی که در شهر 
صورت می گیرد سعی شده تا منافع اکثریت شهروندان در نظر گرفته شود و ما 
در شهرداری نقش پاسدار و صیانت کننده از هویت و میراث و دست آوردهای 

این شهر موزه را به عهده گرفته ایم.
شهردار اصفهان توسعه متوازن عدالت محوری را از عواملی دانست که باعث از 
بین رفتن محرومیت خواهد شد و افزود: فراهم کردن زیرساخت ها برای استفاده 
عموم موضوعی است که از ابتدا در دستور کار خود قرار داده ایم و به این منظور 
اکثر جلسات معاونین را در نقاط مختلف شهر برگزار کرده و در جریان مستقیم 

مشکالت مناطق مختلف شهر نیز قرار گرفته ایم.
هیچ ایستگاه دوچرخه ای تعطیل نخواهد شد

نوروزی در خصوص ایستگاه دوچرخه ها با بیان اینکه هیچ ایستگاه دوچرخه ای 
تعطیل نخواهد شد، افزود: شهرداری به دنبال درآمدهای پایدار است و همچنین 
تاکید کرد استقالل روزنامه اصفهان زیبا، یکی از مقوله هایی است که در دستور 

کار قرار داده ایم.
وی مســئله بهره مندی از هوای پاک را جــزو اولویت های شــهرداری برای 
شهروندان عنوان کرد و گفت: هنگامی که ســاعت ها و روزهای زیادی صرف 
ساخت و پیشبرد مترو و اتوبوســرانی در نظر گرفته می شود، به این دلیل است 
که مردم از حق شهروندی خود بهره مند شــوند و در رویکرد جدید شهرداری 
ســازمانی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که چابک سازی شده باشد و اگر 
نیست، اصالح شود. الزم به ذکر است در حال حاضر ۷ هزار و ۴۰۰ نیروی مازاد 

در شهرداری وجود دارد.
نوروزی از جنسیت در انتخاب مدیران به عنوان عنصری نه چندان مهم و ضروری 
یاد کرد و ادامه داد: در شهرداری امروز برای انتخاب مدیران، تجربه، تخصص، 
تعهد و عدالت گزینه هایی بوده است که در این راستا بر آن تاکید داشته ایم؛ با 
این وجود گاهی تبعیض خود نوعی عدالت را به همراه می آورد که از آن جمله 
می توان به انتخاب نکردن مدیران زن در پست های سخت و زیان آور اشاره کرد. 
همچنین این روزها شاهد گسست میان سن مدیران و بازنشستگان هستیم که 
اثرات نامطلوبی به همراه خواهد داشت؛ این در حالی است که استفاده از جوانان 

در اداره امور شهری از جمله گام هایی است که برداشته شده.

شفاف سازی؛ راهی برای تحقق بهره وری در شهرداری
وی از شفاف ســازی انضباط مالی و کاری به عنوان راه های تحقق بهره وری در 
شهرداری نام برد و افزود: حذف هزینه های غیر ضروری را در اولویت قرار داده ایم 
و در ۱۰۰ روز کاری فعالیت شهرداری با مدیریت جدید، هم اندیشی با صنوف 

مختلف در ۲۰ جلسه صورت گرفته و این روند ادامه دار خواهد بود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: به دنبال سپردن امور به بخش خصوصی هستیم؛ در 

این راه شهرداری تصدی گر نیست و تنها تسهیل گر امور خواهد بود.
وی خلق ثروت اشتغال زایی و توسعه را نیاز امروز شهر دانست و گفت: منطقی، 
عقالنی و انســانی اســت که پروژه های نیمه کاره را به پایان برسانند تا اینکه 

طرح های جدیدی ارائه دهند.
معضل کمبود هتل در اصفهان همچنان پایدار است

نوروزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص استفاده از باغ فدک و 
مراکز تفریحی دیگر در ایام پیک سال گفت: اصفهان از لحاظ هتل و مهمان پذیر 
و مراکز اقامتی کمبــود دارد و به دلیل اینکه هدف گردشــگری بســیاری از 
مسافران است، مجبور خواهد شــد مراکزی همچون باغ فدک را برای پذیرایی 
از میهمانان فراهم کند و در ادامه نفت ســیاه را برای گسترش توسعه باید کنار 
گذاشت و به ضرورت توجه به نفت آبی که همان  فراهم آوری امکانات برای تامین 
زیرساخت های گردشگری و رونق بخشی به آن در شهری که دارای آثارباستانی 

فراوان و موقعیت جغرافیایی الزم است، اشاره کرد .
وی در خصوص حمایت از ســاخت هتل در شــهر اصفهان یادآور شد: ساخت 
هتل درآمد خوبی برای شهرداری دارد، شهرداری با معافیت در پرداخت هزینه 
پروانه ساخت و عوارض به سرمایه گذاری در ساخت هتل کمک می کند اما اینکه 

بخواهد کمکی فراتر داشته باشد غیرممکن است.

شــهردار اصفهان از بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی شــهرداری به سازمان ها و 
پیمانکاران مختلف خبر داد و گفت: برخی از پروژه های اصفهان همچون میدان 
امام علی)ع( و برج جهان نما به دلیل نارضایتی نسبی مالکین، با تحریم مردمی 
روبه رو شده است؛ به همین منظور ادامه روند ســاخت و ساز در چهارباغ را به 
سبکی که هست ادامه نخواهیم داد و حفظ هویت در کنار حراست از کسب و کار 

مغازه داران در اولویت قرار دارد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مردم می پرسند چرا کارهای بیهوده ای که بر عهده 
شهرداری نیست را انجام می دهید، عنوان داشت: در ابتدای کار در کنار بدهی و 
روی زمین ماندن پروژه های مختلف، با چارت جدید وزارت کشور مواجه شدیم، 
اگر کسی با مبانی مدیریتی آشنا باشــد می داند که سختی کار تغییر چارت در 
شهرداری، کمتر از سختی انجام پروژه مترو نیست.وی با بیان اینکه حکمرانی 
خوب آن است که شهروندان در مدیریت شهر مشارکت داشته باشند، ادامه داد: 
نمی توان نقش و نظارت مردم را کم رنگ کرد، از آغاز به کار دوره مدیریت شهری 
جدید در اصفهان تقریبا ۱۰۰ روز می گذرد که از ابتدا طرحی با عنوان »اصفهان 
فردا« مطرح شد تا با گروه های مختلف هم اندیشی صورت گیرد که در مجموع با 
هزار نفر گفت وگو انجام شد.نوروزی با تاکید بر اینکه شهرداری متصدی ورزش 
قهرمانی و گردشگری نیســت، بیان داشت: شــهرداری صرفا در این خصوص 
می تواند تسهیل گری کند، زمان آن رســیده که ایجاد فروشگاه های زنجیره ای 

کوثر را که از سوی شهرداری ساخته می شد، به بخش خصوصی واگذار کنیم.
شهردار اصفهان پیرامون سوالی در مورد انتصابات در شهرداری اذعان داشت: از 
ابتدای کار در مدیریت شهری حکم انتصاب ۲۲ توسط بنده امضا شده که ۲ حکم 
مربوط به کسانی است که از بیرون شــهرداری به این مجموعه اضافه شده اند؛ 

همچنین 9 حکم دیگر مربوط به دیگر ارگان ها مانند استانداری بوده است.

وی با بیان اینکه مدیریت جدید شهری اصفهان اهل اقدامات نمایشی نیست، 
گفت: می توان بودجه را به جای مترو روی زمیــن هزینه کرد تا همه ببینند اما 
پس از ۱۷ سال باید خط یک مترو کامل شــود، البته پروژه های جدیدی را هم 

درنظر داریم که از دل ارتباط با اقشار مختلف بیرون می آید.
آب، موضوعی ملی و حاکمیتی است

شهردار اصفهان در خصوص موضوع آب تاکید کرد: شهرداری نهادی برآمده از 
مردم اســت؛ اما موضوع آب، موضوعی ملی و حاکمیتی است؛ در این خصوص 
نامه ای به رهبر معظم انقالب ارسال و این سوال مطرح شد که خشکی زاینده رود 
مسئله ای اجتماعی است و در قانون اساسی آمده که مسائل اجتماعی با دستور 
رهبر انقالب می تواند به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع داده شــود تا 
تصمیمی فرادستگاهی درخصوص آنها گرفته شــود. وی در پایان درخصوص 
بافت فرسوده در شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: ۲۰درصد بافت شهر اصفهان 
فرسوده است و بیشــتر آثار تاریخی در همین بافت قرار دارد؛ براساس قوانینی 
که قبال به تصویب رســیده، امروز نباید بافت فرسوده ای در شهر اصفهان وجود 
داشته باشد که صرف تخفیف برای پروانه ســاخت بافت فرسوده، مشکل این 

بخش حل نخواهد شد.

پایان ماه جاری، تکلیف بازگشایی زاینده رود 
مشخص می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبارچهره ها

 دیدار سردار حاجی زاده 
با خانواده شهید شاهسنایی 

ســردار امیرعلی حاجــی زاده فرمانده نیروی 
هوا فضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی، بر 
سر مزار شهید سجاد شاهسنایی )از پاسداران 
نیروی هوافضای سپاه(  که در جریان اتفاقات 
اخیر کشور به مقام شهادت نائل آمده بود حاضر 

شد و با خانواده آن شهید واال مقام دیدار کرد.

آلودگی هوا در اصفهان 
کاهش می یابد

رییس اداره پیش  بینی هواشناســی اســتان 
اصفهان گفت: وضعیت هوای اصفهان و مناطق 
صنعتی استان به دلیل آلودگی هوا در روزهای 
شنبه و یکشــنبه این هفته در شرایط ناسالم 
قرار گرفت.حسن خدابخش ادامه داد: با نفوذ 
موج ناپایدار و پیش بینی وزش باد شــدید در 
بیشتر مناطق استان، به تدریج آلودگی هوا در 
شهر اصفهان و مناطق صنعتی استان کاهش 

می یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:
ظرفیت 25 هزار نفری 

گردشگران در نصف جهان
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع  دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: تا پایان سال 
ظرفیت اقامت گردشگران استان اصفهان به تعداد 

۲5 هزار نفر می رسد.
فریدون الهیاری اظهار کرد: افزایش ظرفیت اقامت 
گردشگران اســتان اصفهان تا پایان امسال انجام 
شده  و اصفهان قابلیت پذیرش ۲5 هزار گردشگر 

را به دست  می آورد. 

مقابله با 480 سایت فروش 
داروهای غیرمجاز در کشور

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از اقدامات شــاخص که کارشناسان پلیس 
فتای اســتان انجام می  دهند، اجرای طرح مقابله 
 با فــروش داروهای غیر مجــاز در فضای مجازی

 است.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: در همین 
زمینه کارشناســان پلیس فتای استان، عملیات 
ویژه ای در قالب مرحله دهم طرح »پانجی آ« که 
یک طرح بین المللی است ،انجام دادند و در راستای 
آن تعداد ۴8۰ سایت فروش داروهای غیر مجاز در 
سطح کشور  شناسایی شد و  با همکاری دستگاه 
قضائی، اقدامات مقابله ای الزم با دایرکنندگان این 

سایت ها به عمل آمد.

معاون توسعه مشــارکت های کمیته امداد استان 
اصفهان گفت: کمک های مردمی 9ماهه 9۶ مردم 
اســتان اصفهان ۱9میلیارد تومان بوده اســت و 
بیشترین ســرقت از صندوق ها در محالت متمکن 

شهر انجام شده است.
مهدی رنجکش در خصوص سرقت از صندوق های 
صدقات استان اصفهان گفت: افرادی که به این کار 
اقدام می کنند افراد معتاد یا بیکار جامعه بوده و اکثر 
سرقت ها از طریق مردم یا بازرسین به کمیته امداد 
گزارش می شود. وی افزود: ســارقان از روش هایی 
مانند خراب کــردن، بریدن و بــردن صندوق و یا 
استفاده از ســیم و آدامس برای سرقت از صندوق 
ها استفاده می کنند. رنجکش با بیان اینکه مبلغ و 
درآمد صندوق های صدقات مشخص است و تمام آنها 
دارای کارتکس هستند، افزود: اگر مبالغ صندوق ها 
با توجه به ماه های قبل آن کم شده باشد علت آن را 
پیگیری می کنیم.این مقام مسئول در کمیته امداد 
استان اصفهان در خصوص معرفی سارقان به مراجع 
قضائی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده اگر 

موضوع سرقت باشــد در محدوده هایی که سرقت 
انجام شــده با نیروی انتظامــی هماهنگی صورت 
می گیرد و موارد دستگیر شــده به دستگاه قضائی 
معرفی می شوند. چنانچه این افراد معتاد باشند به 

کمپ های ترک اعتیاد معرفی می شوند.
وی در خصوص ایمن ســازی صندوق های صدقات 
تصریح کــرد: اقدامات الزم برای ایمن ســازی این 
صندوق ها اعم از مقاوم ســازی دهانه صندوق ها را 
انجام دادیم؛ همچنین بــا جابه جایی صندوق ها و 
قرار دادن آنها در محدوده هایی که در معرض دید 
هستند، با بانک ها، مغازه ها و اصناف هماهنگی های 
الزم انجام شد تا از دوربین های آنها برای مشخص 
شدن سرقت ها استفاده شود.وی با بیان اینکه بیشتر 
سرقت ها در محالت متمکن و پردرآمد شهر اتفاق 
می افتد، گفت: درصد این سرقت ها اگر چه چندان 
باال نبوده اما از مردم می خواهیم به خاطر ســرعت، 

کم هزینه و مطمئن تر بودن به سمت پرداخت های 
اینترنتی حرکت کنند.

رنجکش با اشــاره به اینکــه ۶۰ درصد درآمدهای 
کمیته امداد از محل پرداخت های الکترونیکی انجام 
می شود، افزود: در ســال های اخیر نحوه مشارکت 
مردم را بیشتر به ســمت الکترونیکی شدن پیش 
برده ایم و از ایــن رو مردم به وســیله تلفن همراه 

می توانند صدقات خود را پرداخت کنند.
وی در خصــوص شــیوه های دریافــت صدقات و 
کمک های مردمی اظهار کــرد: کمک های مردمی 
می تواند به صورت الکترونیکی شامل دستگاه های 
خودپرداز یا از طریق اینترنت یا اپلیکیشــن سکه و 

دیگر روش های اینترنتی باشد.
معاون توسعه مشــارکت های کمیته امداد استان 
اصفهان در زمینه افزایش صندوق های صدقات در 
سطح شهر گفت: افزایش صندوقی در سطح معابر 

نداشــتیم اما بیشــتر افزایش صندوق ها در سطح 
اماکن به دلیل وجود امنیت بیشــتر بوده است.وی 
با بیان اینکه در سطح اماکن و معابر استان اصفهان 
۴۴8هزار صنــدوق بزرگ و کوچک وجــود دارد، 
تصریح کرد: این آمار به تفکیــک ۲۲ هزار و پانصد 
صندوق بزرگ و صندوق های کوچک در منازل هم 
۴5۰ هزار صندوق است.رنج کش در خصوص آمار 
صندوق های صدقات شهر اصفهان هم گفت: در شهر 
اصفهان حدود ۷هزا و 5۰۰  صندوق بزرگ در اماکن 
و ۱5۰ هزار صندوق کوچک در منازل موجود است.

معاون توسعه مشــارکت های کمیته امداد استان 
اصفهان با اشاره به کمک ۱9 میلیاردی مردم استان 
اصفهــان در 9 ماهه 9۶ گفت: این در حالی اســت 
که ۲۰۰ هزار مددجو تحت پوشــش کمیته امداد 
هســتند که اگر این مبلغ را بین این افراد تقسیم 
کنیم ماهانه ۱۳ هزار تومان خواهد بود. وی گفت: 
اصفهان، کاشان، نجف آباد و خمینی شهر در استان 
اصفهان بیشترین میزان صدقات و کمک به کمیته 

امداد را داشته اند.

طی 9 ماه امسال؛
اصفهانی ها ۱۹ میلیارد تومان صدقه دادند

مدیر مرکــز پایــش و کنترل کیفیــت هوای 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: اصفهان یکی از 
شهرهای آلوده کشور است، بنابراین با توجه به 
تاثیر آلودگی هوا بر ســالمت شــهروندان، رفع 
این معضل یک الزام است. به همین منظور ۱۰ 

ایستگاه پایش و سنجش آلودگی هوا توسط شهرداری اصفهان خریداری شده که در حال حاضر 9 ایستگاه 
آن، نصب و بهره برداری شده است.ابوالفضل خسروی  با بیان اینکه جانمایی ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوا به صورت تخصصی و کارشناسی طبق نظر سازمان محیط زیست و هواشناسی اصفهان صورت گرفته 
است تا کل شهر تحت پوشش ایستگاه های سنجش آلودگی هوا باشد، عنوان کرد: این ایستگاه ها در میدان 
انقالب اسالمی، خیابان کاوه، ورزشگاه های کردآباد و میثاق، شهرداری های مناطق 9 و ۱۱ ، خدمات شهری 

منطقه شش، میدان باغ قوشخانه و میدان نقش جهان نصب شده  است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: طی جلســات متعددی که با حضور 
مدیران شهری و اعضای شــورای شهر برگزار 
شــد، ۳۰ هزار میلیــارد ریال بودجــه برای 
شهرداری اصفهان در ســال آینده پیش بینی 

شد.سعید فردانی افزود: شهرداری اصفهان باید تا پایان دی بودجه سال آینده را تدوین کرده و الیحه آن را به 
شورای اسالمی شهر تقدیم کند تا شــورا نیز در یک بازه زمانی یک ماهه در کمیسیون های مختلف خود این 

الیحه را مورد بررسی قرار دهد تا دخل و خرج شهرداری اصفهان برای سال 9۷ مشخص شود.
فردانی با اشاره به شفاف سازی و دسترسی اطالعات الزم برای بودجه ریزی سال آینده افزود: همه اطالعات 
الزم به صورت آنالین در اختیار مدیران  شهری قرار گرفت تا بتوانیم به همه سواالت مطرح شده به طور دقیق 

پاسخگو باشیم و در کمترین زمان، بهترین نتیجه را بگیریم.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا 
خبرداد:

نصب ۹ ایستگاه سنجش 
آلودگی هوا در اصفهان 

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری: 

بودجه ۹۷ شهرداری تا پایان 
دی به شورا تقدیم می شود

شهردار اصفهان در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه  مطرح کرد:

توسعه پایدار، رویکرد جدید شهرداری است

شهردار متروسوار شد، ولی درباره آن قول نداد؛
روزهای نو در انتظار مترو نیست

با توجه به وضعیت آلودگی هوای شهر اصفهان به منظور گسترش 
فرهنگ اســتفاده از حمل و نقل عمومی، صبح  دیروز شــهردار 
اصفهان به همراه خبرنگاران رسانه های گروهی از ایستگاه مترو 
آزادی بازدید کرده و سپس با اســتفاده از مترو به محل نشست 
خبری رفتند.قدرت ا... نوروزی در حاشیه این سفر شهری در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به وضعیت آلودگی هوا، مدیریت شهری 
همواره بر گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
تاکید دارد و این مهم را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد.وی 
به کاهش سرفاصله های حرکت مترو اشاره کرد و افزود: در ابتدای 
فعالیت مترو، هر قطار شهری به فاصله نیم ساعت در مسیر حرکت 
می کرد، اما با تالش های صورت گرفته، این مهم اکنون به ۱۵ دقیقه 
کاهش یافته اســت. با وجود اینکه صبح دیروز شهردار با مترو به 
محل نشست خبری اش با اصحاب رسانه رفت ولی دراین نشست  
در خصوص زمان تکمیل خطوط جدید )2 و 3( قطار شهری اصفهان 
قولی نداد و تنها در رابطه با اقدامات صورت گرفته اذعان داشت: 
ایستگاه های متروی میدان امام حسین)ع( و میدان انقالب که از 
مهم ترین ایستگاه های متروی خط یک شهر اصفهان است، هنوز 
کامل نشده و امیدوارم تا پایان سال تکمیل شوند؛ بخشی از خط دو 
مترو تکمیل شده و در حال پیگیری است و در خصوص خط سوم 
نیز مطالعات صورت گرفته که قرار است بنیاد مستضعفان به عنوان 

پیمانکار در این خصوص اقدام کند.

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: قرار است در اواخر دی ماه 
اعضای شورای هماهنگی زاینده رود برای تعیین تکلیف آب زاینده رود و بازگشایی 
رودخانه به تهران سفر کنند.حسین محمدرضایی اظهار داشت: اعضای شورای 
هماهنگی زاینده رود از جمله استاندار و نماینده صنف کشاورزی در اواخر دی 
ماه برای تعیین تکلیف آب زاینده رود به تهران سفر خواهند کرد و هنوز مشخص 
نیست که آب در بستر زاینده رود جاری خواهد شد یا خیر.وی با بیان اینکه هنوز 
وضعیت بازگشایی زاینده رود برای کشت کشاورزان مشخص نیست، بیان داشت: 
تا زمانی که وضعیت بارندگی ها و عدم صرفه جویی در آب به این صورت باشد، 

امیدی به بازگشایی زاینده رود نیست.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان اعالم کرد: در صورتی که آب 
برای کشت کشاورزان باز نشود، کشاورزان از غرب تا شرق بیکار شده و بر جمعیت 
بیکاران افزوده می شود که این بیکاری معضالتی را برای شهر و جامعه به دنبال 
خواهد داشت.وی گفت: وقتی با کاهش بارندگی ها مواجه شویم و صرفه جویی در 
صنعت و شرب هم نباشد و از برداشت های بی رویه باال دست زاینده رود جلوگیری 
نشود قطعا آبی برای بازگشایی زاینده رود نمی ماند.محمدرضایی تصریح کرد: 
میزان بارندگی ها در سرشــاخه های زاینده رود ۱۲5 میلی متر تا به امروز بوده 

است و در سال گذشته در چنین روزی این رقم به ۶۷5 میلی متر رسیده بود. وی 
تاکید کرد: تکنیک بارورسازی ابرها به صرفه ترین روش برای مقابله با خشکسالی 
و کم بارشی است و دولتمردان به دلیل هزینه بربودن بارورسازی ابرها، بی تدبیری 
کرده اند که نتیجه آن کاهش حجم آب پشــت سدهای کشور بوده است. عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان ادامه داد: با وجودی که امسال با 
کمبود شدید آب مواجهیم و تاکنون آبی در بستر زاینده رود جاری نشده است اما 
همچنان طرح بن، بروجن و طرح انتقال آب از رودخانه های سمیرم )سولگان( به 
رفسنجان برای تعادل بخشی دشت رفسنجان در حال اجرا شدن است در صورتی 

که دشت های اصفهان خود با کمبود آب مواجه بوده و در تعادل نیست و یکی از 
دالیل منطقی انتقال آب از منطقه ای به منطقه دیگر در تعادل بودن منطقه مبدأ به 
شمار می رود. وی بیان داشت: امیدواریم در شورای هماهنگی زاینده رود تصمیمی 
درست و عالمانه با توجه به حساس بودن منطقه شرق و غرب اصفهان و شرایط 
بدمعیشتی حقابه داران و سهم آبه داران گرفته شود. به طور قطع اگر کشاورزان 
آبی برای کشت پاییزه خود نداشته باشند، مشکل معیشتی آنها افزایش خواهد 
یافت که در این مورد باید دولتمردان چاره ای بیندیشند تا اینکه خدای ناخواسته 

مشکلی همانند سال های گذشته به وجود نیاید.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
پایان ماه جاری، تکلیف بازگشایی زاینده رود مشخص می شود
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۵. »وقتی...تعجب کردم، سردرگم شدم، 
کنجکاو شدم«

وقتی این عبارت را می شــنوید یا می بینید، 
باید بدانید که طرف مقابــل به جای برخورد 
صادقانه، ســعی دارد انتقادش را پنهان کند. 
 The در )Jennifer Winter( جنیفر وینتر
Muse می گوید زمانی همکاری داشــته که 
برای آرام  کردن فضا، چنین عبارت هایی را به 
کار می برد؛ اما در عوض این عبارت برای وینتر 
همچون خنجری در پشت بوده، زیرا رییسش 
هم در آنجا حضور داشته است. به گفته وینتر 
این حس کم کم باعث شد که او بازخوردهای 

همکارش را نادیده بگیرد.
۶. »من عصبانی نیستم«

این یکی رابطه من با همسر سابقم را نابود کرد. 
هرگز احســاس واقعی خود را ابراز نمی کردم. 
االن یاد گرفته ام که دیدگاه هایم را آشــکارا 
بیان کنم و با همسرم صادق باشم. در محل کار 
هم همین طور است. صادقانه بگویید: بله، من 
عصبانی هســتم! در غیر این صورت، صداقتم 
را پنهان کرده ام. مــن فهمیده ام هر وقت این 
عبارت را به کار می برم، حقیقت این است که 
نمی توانم با طرف مقابل روراســت باشم. یاد 
بگیرید که چگونه احساسات خود را بیان کنید.

۷. »خب هر چی«
یک بار با یک دوستی اختالف نظری داشتم و 
از طریق پیامک با هــم بحث می کردیم. وقتی 
نوشــت »خب هر چی«، مغزم داغ کرد! قضیه 
آنجایی بدتر می شــد که من می دانستم این 
مسئله برای او هم مهم است، فقط نمی خواست 

بحث را ادامه دهد.
۸. »خب پس...«

چطور چنین عبارتــی می تواند چنان تاثیری 
داشته باشــد؟ زیرا بیشــتر اوقات، چیزی در 
ادامه اش می آید که یا دردسر درست می کند 
یا آشفتگی گوینده را نشان می دهد. برای مثال، 
»خب پس... امشب می ریم سینما؟« یا »خب 
پس... ایمیل من رو گرفتی؟« مخاطب آشکارا 
از اینکه هنوز پاســخش را نداده اید، آشــفته 
اســت و وقتی معلوم می شــود واقعا فرصتی 
برای پاسخ گویی نداشته اید، مشکل به وجود 

می آید.

مهارت زندگی

 حرف های نادرستی 
که رابطه ها را خراب می کند

یاد حق آن هم با حضور قلب، غایت همه عبادات است. هرذاکری که 
در دل و در عمل به مذکور عالم یعنی خداوند توجه داشته باشد به 
مقامی می رسد که شیطان بر او چیره و غالب نتواند بود. اگر زبان ذکر 

گوید، اما قلب غافل باشد اثرش کم است.
یاد خدا در مقابل دشمن: هنگامی که پیامبر)ص( به جنگ
 ) محارب و بنی انمار( می رفت، سپاه اسالم به دستور حضرت توقف 
کرد. پیامبر )ص( برای قضای حاجت دور از لشــکریان به گوشه ای 
رفت. در همان  حال باران شروع به باریدن کرد و همانند سیل آب 
جاری و راه برگشت بین پیامبر)ص( و لشکر فاصله انداخت. حضرت 
در زیر درختی نشست، در این هنگام ) حویرث بن الحارث ( حضرت 
را مشاهده کرد و به یارانش گفت: این مرد محمد است که از یارانش 
دور افتاده، خدا مرا بکشــد اگر او را نکشــم. به طرف حضرت آمد و 
شمشیر کشید و حمله کرد و گفت: چه کسی می تواند تو را از دست 
من نجات دهد؟ فرمود: خدا و در زیر لب این دعا را خواندند، خداوندا 
مرا از شــر حویرث از هر طریقی تو می خواهــی برهان. همین که 
حویرث خواست شمشیر فرود آورد، فرشــته ای بر کتف او زد و به 
زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد و پیامبر )ص( آن را برداشت 
و فرمود: چه کسی تو را از دست من رهایی می بخشد؟ گفت: هیچ 
کس، فرمود: ایمان بیاور تا شمشــیرت را بدهم!حویرث جواب داد: 
ایمان نمی آورم ولی پیمان می بندم که با تو و پیروانت جنگ نکنم و 
کســی را علیه تو کمک نکنم. پیامبر)ص( شمشــیر را به او داد و 

حویرث گفت: سوگند که تو از من  بهتری!
شوریده دل: ســعدی گوید: یک شــب از آغاز تا انجام، همراه 
کاروانی حرکت می کردم . سحرگاه کنار جنگلی رسیدیم و در آنجا 
خوابیدیم . دراین سفر شوریده دلی ) مجذوب حق شده ( همراه ما 
بود ، نعره از دل بر کشید و ســر به بیابان زد و یک نفس به راز و نیاز 
پرداخت. هنگامی که روز شــد به او گفتم: این چــه حالتی بود که 
دیشب پیدا کردی؟ در پاسخ گفت: بلبالن را روی درخت و کبک ها 
را بر کوه، قورباغه ها را در میــان آب و حیوانات مختلف را در میان 
جنگل دیدم، همه می نالیدند. فکر کردم کــه از جوانمردی به دور 

است که همه در تسبیح باشند و من در خواب غفلت.

باغ 
کاغذی

 کتاب »مشرکی در خانواده پیامبر« با عنوان فرعی »داستان               
عاشقانه زندگی ابوالعاص و زینب )دختر پیامبر(« کار جدید 
و مشترک حســن محدثی و بیژن عبدالکریمی، شرح رابطه 
عاشــقانه زینب دختر بزرگ پیامبر)ص( با مشــرکی به نام 
ابوالعاص است. این رمان تاریخی می کوشد بر اساس مستندات 
تاریخی تصویر دیگرگونه ای از شــخصیت پیامبر اسالم ارائه 
دهد که در روزگار ما به دلیل سیطره اندیشه های فرقه گرایانه 
و اندیشه های تئولوژیک در خفا باقی مانده است.این داستان 

نحوه کشــمکش میان عشــق و ایمــان در دل زینب، دختر 
پیامبر)ص( و نیز نحوه رویارویی پیامبر )ص( با عشق دخترش 
به یک مشرک را نشان می دهد. این کتاب می کوشد تا جایگاه 

»عشق انسانی« را در روح و احساس پیامبر نشان دهد. 
تاریخ اسالم هنوز گنج های ناشناخته ای را در دل خود نهفته 
دارد؛ زیبایی هایــی که تمنــای نگاه های مشــتاق را دارند و 
 دنیای نادیده ای که انتظار گام های مکتشــفان و سیاحان را

 می کشد.

مشرکی در خانواده پیامبر یاد خدا

دکتر اونجلوس کاتسیولیس
دکتر اونجلوس کاتسیولیس که به خاطر رتبه های باالیش 
در تست های بهره هوشی شناخته می شود یک نابغه اهل 
یونان اســت که در حوزه پزشــکی و روانشناسی فعالیت 
می کند. او در رشــته های فلســفه، تکنولوژی تحقیقات 
پزشکی و داروشناسی روانی مدارک دانشگاهی معتبری 

دارد. 
کیم اونگ یونگ

این مهندس راه و ساختمان اهل کره جنوبی با بهره هوشی 
تایید شده ۲۱۰ از همان دوران کودکی یک نابغه شناخته 
می شد. وی در سن ۶ ماهگی قادر به سخن گفتن به زبان 
کره ای و زبان های متعدد دیگر و درک آنها بود. در ســن 
سه سالگی توانایی خواندن مطالب به زبان های مختلفی از 

جمله کره ای، ژاپنی، آلمانی و انگلیسی را داشت. 
کریستوفر هیراتا

کریستوفر هیراتا از همان دوران کودکی یک نابغه بود. وقتی 

که وی تنها ۱۳ سال داشت در المپیاد بین المللی فیزیک 
مدال طال گرفت. در سن ۱۶ سالگی در پروژه سفر به مریخ 
با ناسا همکاری داشت و در سن ۲۲ سالگی مدرک دکترای 
خود را از دانشگاه پرینســتون دریافت کرد. وی در حال 
حاضر در موسسه تکنولوژی سی آی تی کالیفرنیا مشغول 
تدریس فیزیک کیهانی است. بهره هوشی این نابغه جوان 

۲۲۵ برآورد شده است.
ترنس تائو

ترنس تائو با بهره هوشــی باورنکردنی ۲۳۰، باهوش ترین 
انسان جهان شناخته می شود. او یک ریاضیدان چینی- 
آمریکایی است که در اســترالیا بزرگ شده و روی تحلیل 
هارمونیک، معادالت تفاوت نســبی، ترکیب کننده های 
اضافی، تئوری ارگودیک رمزی، تئوری ماتریکس تصادفی 
و تئوری اعداد تحلیلی کار می کند. وی در سن ۸ سالگی 
آزمون استعداد تحصیلی ایاالت متحده را با نمره فوق العاده 

۷۶۰ به دست آورد. 

آشنایی با افرادی که از باالترین ضریب هوشی برخوردارند)3(
دانستنی ها

حرف حساب

 یاد گرفته ایم که کناره گیری آسان است

یاد گرفتم کناره گیری آسان است. عقب نشینی؟ 
راحت. پنهان شدن؟ حل شدن ؟ گلچین کردن؟ 
راحت. وقتــی از دنیا کنار می کشــی دنیا هم به 

همان اندازه از تو کنار می کشد.

 »جزء از کل«
 استیو تولتز

روباتی که لباس ها را تا می کند!

هر ساله با آغاز سال میالدی جدید، آخرین نوآوری ها در زمینه فناوری 
و لوازم الکترونیکی مصرفی در »نمایشــگاه بین المللی سی ای اس« 
به نمایش در می آید، این نمایشگاه بین المللی از ۷ ژانویه آغاز و ۱۲ 

ژانویه پایان یافت.
یکی از جالب تریــن نوآوری هایی کــه در این نمایشــگاه رونمایی 
شــد، روباتی اســت که در کمترین زمان ممکن لباس هــا را تا می 
کند. این روبات ســاخت یک شــرکت فناوری ژاپنی است که توجه 
بســیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده اســت. این روبات 
۱۶ هزار دالری با اســتفاده از هوش مصنوعی لباس هــا را مرتب و 
تا می کند و با هدف حذف زمان خســته کننــده ای که صرف مرتب 
کردن لباس های شســت وشو شده می شود، ســاخته و عرضه شده 
است. با اســتفاده از این روبات می توان انبوهی از لباس های خشک 
 شــده را با فشــردن تنها یک دکمه به صورت مرتب و تا شده تحویل 

گرفت.
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۱۰- از حــروف فرنگي - یادداشــت - چروک 

صورت
۱۱-  نام استام مدافع سابق آ.ث.میالن - هافک 

اورتون - ماده اي در شنا
۱۲- مهاجم نیوکاسل - باشــگاهي در امارات - 

عروس شب
۱۳- نهر - اراده - اسب چاپار - چاشني ساالد

۱4- مدافع چک در یورو ۲۰۰۰ - فوتبالیســت 
لهستاني بولتون

۱۵- باشگاهي در ایتالیا - بازیکن سابق استقالل 
تهران.
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پیوند موفق پاهای قطع شده کودک هندی

پسر دو ساله هندی که کوچک ترین بیمار عمل پیوند اعضا در جهان 
شناخته می شود، پس از جراحی نفسگیر، نخستین قدم هایش را با 
 Crash پاهای پیوندی برداشت.»محمد صالح « ۲ ساله که در تصادف
قطار هر دو پایش را از دست داده بود چندی قبل تحت جراحی سختی 
قرار گرفت و پزشکان هندی توانستند پاهای او را با موفقیت به بدنش 
پیوند بزنند. این پسر خردســال برای این جراحی سخت و دشوار ۷ 
ساعت زیر تیغ جراحان بود، اما پزشکان نتیجه را رضایت بخش عنوان 
کردند. »دکتر پراشانت مارال« مدیر بیمارستانی که این جراحی در آن 
انجام شده است، گفت:»هنگامی که محمد به بیمارستان منتقل شد 
دچار شوک و خونریزی شدید بود و ما می دانستیم تنها راه نجات وی 
عمل جراحی است. عمل سخت محمد با موفقیت انجام شد و وی پس 
از بهبودی نســبی با انجام فیزیوتراپی توانست چند قدمی راه برود«. 
به گفته پزشکان بیمارستان شرایط حرکتی این بیمار در آینده بهتر 

نیز خواهد شد. 

  قاب روز

کوتاه ترین پل بین قاره ای جهان!

سیره بزرگان
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