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شهردار اصفهان:

به دنبال به به و چه چه مردم نیستیم
11

وقتی آمارها، خود گویای وضعیت 
بیکاری در صنعتی ترین استان 

کشور است؛

3

داستان یک سهام پرماجرا!
آیا فوالد مبارکه درصدد خرید سهام تامین اجتماعی در ذوب آهن است؟

3

ثبت ۱۹۴ وقف جدید با نیت قرآنی و مذهبی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

11

جانمایی ۱6 نقطه در استان برای تدفین شهدای گمنام
رییس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان اصفهان خبر داد:

11
فرماندهی انتظامی استان:

11

16 هزار پرونده در حوزه موادمخدر 
در استان اصفهان تشکیل شده است

دردسر دو دروازه بان 
شش دانگ در یک تیم

10

فعالیت ۱۸ آرایشگاه زیرزمینی 
در اصفهان

8

گزینه خارجی سپاهان برای 
سرمربیگری کیست؟

10

مصائب یک قفس توری؛

3

امام جمعه اصفهان:

تعویق در حقوق کارگران رنج آور است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، مقررات مربوط 
به سرمایه گذاری در این استان را سختگیرانه دانست و خواستار 
تسهیل امور سرمایه گذاری در این استان شــد. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد افزود: باوجود برخورداری اصفهان از ویژگی فرهیختگی، 

سختگیری برای...

برف بارید. شهرها سپیدپوش شدند. خدارا شکر کردیم . آرزو 
کردیم باز هم ببارد. ما که جایمان گرم و نرم است. کفش و 
بوت و نیم بوت و چکمه به پا می کنیم. پالتو و کاپشن می پوشیم. شال گردن 
می اندازیم و دستکش به دست می کنیم. شب اگر کمی احساس سرما کردیم، 
کافی است دمای اسپیلت را بیشتر کنیم. شــعله بخاری ها را باالتر بکشیم. 
خیلی از خانه ها هم که »شومینه« دارند؛ تازه »کرسی« هم »مد« شده است! 
»پتو« به اندازه کافی هست. دغدغه ای نداریم . حالمان با »برف و باران« خوب 

می شود و دلمان گرم؛ اما... باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست...
در تحریریه نقل برف و زیبایی های آن بود. در میان اخبار ریز و درشت دنیای 
سیاســت و اقتصاد و فرهنگ و ورزش، در کانال تلگرامی مداح اهل بیت)ع(، 
چشممان به چادرهای یخ زده و برف زده اهالی »کوهبنان« افتاد؛ کوهبنان 
ِ کرمان که شــب یلدای امســال، زمینش لرزید و خانه هایش خراب شد و 
مردمانش آواره شــدند و از آن روز تا کنون در چادر زندگی می کنند. برای 
کوهبنانی ها، حتی به اندازه کرمانشــاهی ها هم تبلیغ نشد. این مردم بدون 
خانه و حتی کانکس مانده اند و این روزها که برف می بارد، حتما سرما خیلی 
آزارشــان می دهد. در کوهبنان هیچ خبری از »سلبریتی« ها نیست. شاید 
خیلی هایشان حتی خبر ندارند در کوهبنان هم زلزله آمده و شاید حتی اسم 
کوهبنان به گوششان نخورده است. آنجا دوربین و عکاس و خبرنگار نیست! 

حاال البد عده ای هستند که بگویند »کوهبنان به ما چه؟!« در همین تهران و 
اصفهان و تبریز و شیراز خودمان کلی بدبخت بیچاره داریم! این »به ما چه«ها 
پدر ما را درآورده است! سوریه به ما چه؟ حزب ا...ِ عرب به ما چه؟! کرمانشاه 

اهل سنت به ما چه؟! افغانستانی ها به ما چه؟! 
»انســانیت« و »اخالق« را فدای همین فرقه گرایی هــا و طایفه گرایی ها، 
دسته بندی ها و بازی های سیاســی کرده ایم. چراغ های ما این روزها، نه به 
خانه رواست و نه به مسجد؛ که اگر بود، یکی باید می پرسید چرا اهالی »کوئیک 

عزیز« و »کوهبنان« و »ازگله« و سرپل هنوز در چادر زندگی می کنند؟
یک عده هم پیدا می شوند و مثل همیشه یقه مذهبی ها را می گیرند که به 
جای خرج کردن برای حسینیه و مسجد و هیئت و روضه و اربعین و کشتی 

قرآن مطال و... به داد بیچاره ها برسید.
  فعال سیاسی از فالن جناح، میلیاردها تومان پولی را که از کمک مردم و به 
منظور کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه به حسابش واریز شده، نگه داشته و 
می گوید »می خواهد بعدها روستاهای نمونه بســازد!« این مردم االن نیاز 
به سرپناه دارند. دغدغه ها هم باید روشــنفکرانه باشد؛ حتی وسط بدبختی 

و آوارگی مردم!
وزیر می گفت »ما قیم مردم نیستیم«؛ شــاید از دولتی که وزرایش در جمع 
مردمی که داغدیده هســتند و زمین لرزه، دار و ندارشــان را از آنها گرفته، 

اینچنین می گوید، نمی توان خیلی توقع داشت. 
به یاد صحبت های دختر آقای مسئول می افتم که در واکنش به حقوق چندده 
میلیونی پدرش و پاداش های چندصد میلیونی که برای خودش نوشته بود، در 

مجلس گفت: » سهممان از سفره انقالب را برداشتیم!«
بعد وصیت پیرجماران به خاطرم می آید؛ آنجا کــه در صحیفه فرموده بود: 
»خدا نیاورد آن روزی را که سیاســت ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت 
کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و 
ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ ا... که این با سیره و 
روش انبیا و امیر المومنین و ائمه معصومین- علیهم السالم- سازگار نیست.«

امام)ره( می گفت: »یک موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد.« 
و کاش این روزها بود تا ببیند چطــور دغدغه هایش روی زمین مانده؛ وقتی 
کوهبنانی ها کوخ نشین شده اند! نه ... که حتی کوخ و کلبه هم ندارند. عکس ها 

نشان می دهد چادرهایشان در محاصره برف یخ بسته است.
آقایان در جای گرم و نرم نشسته اند و انگار هیچ وقت، هیچ جا، نه خوانده اند 
و نه شنیده اند که »علی« خیبرشکن، اول امام معصوم، همان نان و خرما به 
دوشی است که قصه پدرانگی هایش برای یتیمان و محرومان کوفه، زمزمه 

الالیی مادران عرب بود برای فرزندانشان.
زن کوهبنانی مظلوم و متدین، کانکس را که دید، به گریه افتاد؛ مردمی که 

عمری عزتمند زندگی کردند، حاال باید چشم به راه کمک باشند. 
در این شهر، تا دلتان بخواهد آدم دست به خیر داریم. کاش از میان همه آنهایی 
که این مطلب را می خوانند، یک نفر پیدا شود که بدون »اما« و »اگر« و »به ما 

چه« و ... و به نیت امام رضا )ع( یاعلی بگوید... 
دمای چادرهای کوهبنان قبل از برف روزهای گذشــته چندین درجه زیر 

صفر بود؛ و االن... 
ما همان مردمی هستیم که روزگاری فرزندانمان را فدای این نظام و انقالب 
کردیم؛ آنها را به دست مسئوالن سپردیم تا به جبهه ها ببرند. پول و کانکس 
و پتو که چیزی نیست... در این سرزمین هنوز هم عشق جاری است؛ کافی 

است »یاعلی« بگوییم.  
باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست/ از ما که سقفمان شده است آسمان 

بپرس...

»کوهبنان« کوه درد است، دریابیدش؛

باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست

این وضع ماست!

کوهبنان
کرمانشاه
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 در نشست علنی اخیر مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح 
اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس وکالی ملت با این طرح 
موافقت کردند و براساس ماده 112 اصالح شده آیین نامه داخلی برخی 

از قوانین حذف و یا اصالح شدند.
* تغییر شماره صندلی نمایندگان، اولویت مجلس است؟

 حجت االسالم »علیرضا ســلیمی« نماینده محالت و دلیجان و دبیر 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با  انتقاد از اولویت بندی اصالح 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی گفت:» اینکه شماره صندلی 

نمایندگان مجلس هر شش ماه تغییر کند یا هر یک سال، چه اهمیتی 
دارد؟ برای هر دقیقه از فعالیت مجلس هزینه هنگفتی صرف می شود، 

چرا باید وقت آن را برای بررسی چنین مواردی هدر داد«.
به اعتقاد دبیر کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس، اگر قرار است 
تغییری در آیین نامه صورت گیرد باید مشکلی را در جهت بهبود کارایی 

پارلمان حل کند، نه اینکه به موارد بی اهمیت پرداخته شود.
در همین رابطه  حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر 
و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در 

مورد پیگیری اولویت های اقدامات نمایندگان مجلس در صحن علنی 
و بهارســتان به زاینده رود گفت: در حال حاضر تکلیف ما این است که 
اولویت های کشــور به خصوص اولویت های اقتصادی را مدنظر داشته 

باشیم.
وی با تاکید بر اینکه امروزه مسائل اقتصادی اولویت اول کشور هستند، 
گفت: مسائل اقتصادی زمینه های نارضایتی را برای مردم فراهم کرده 
اســت که اخیرا به دنبال آن در برخی از نقاط کشور شاهد اغتشاشاتی 

بودیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
گفت: وظیفه دولت و مجلس این است که پیگیر مشکالت مردم باشند و 
برای آنچه که مردم امروزه با آنها دست و پنجه نرم می کنند، راهکاری 

ارائه دهند.
وی با اعالم ایــن خبر که در صحن مجلس شــورای اســالمی با طرح 
آزادسازی قلیان کشــی که به فوریت گذاشته شده بود، موافقت گردید 
و نمایندگان به آزادســازی آن رای دادند، گفت: اما آیا آزادسازی قلیان 
کشــی از اولویت هاســت؟ اولویت کشــور رفع موانع تولید و اشتغال، 
جلوگیری از واردات و پرداختن به پول هایی  است که بعضا بدون مبنا 

از مردم گرفته می شود.
حاجی دلیگانی با بیان اینکــه توجه نکردن به اولویت ها باعث شــده 
تا به اعتماد مردم به مســئوالن کشور خدشه وارد شــود، گفت: یکی 
دیگر از اولویت ها بحث آب اســت. در دنیای امــروز جنگ، جنگ آب 
 است و در کشــور ما هم کم کم مشــکالتی در این رابطه در استان ها 
به وجود می آید. در حــال حاضر برای آب اســتان اصفهان اگر راهکار 
ارائه ندهیم  باید استان از جمعیت خالی شود؛ چرا که طرح انتقال تونل 
 آب سوم و بهشت آباد به نتیجه نرســیدند و اصفهان با بحران جدی آب

 رو به رو است.
وی در پایان با بیان اینکه هم دولت و هم مجلــس باید اولویت ها را در 
راستای مشــکالت مردم مدنظر قرار دهند، تاکید کرد: رییس مجلس 
هم باید اولویــت ها و جهت گیری هــای مجلس را اعــالم کند؛ البته 
اولویت هایی توسط آقای الریجانی اعالم شد، اما تصمیم گیری در رابطه 

با آن انجام نشد.
 بیشتر آن که اقدامی صورت  گیرد در کشور فقط حرف زده می شود که 

نتیجه آن خدشه دار شدن اعتماد مردم به مسئوالن است.

 دادگاه منهتن
 هوای آل سعود را داشت

دادگاه منهتن نیویورک بار دیگر شــکایت برخی 
از شــرکت های آمریکایی و خانواده های قربانیان 

حادثه یازدهم سپتامبر از عربستان را رد کرد.
 دادگاه منهتــن حرف هــای برخی شــرکت ها 
و همچنیــن خانواده های قربانیــان حادثه یازده 
سپتامبر را درباره مسئولیت عربستان در این حمله 
رد کرد. هیئت وکالی عربستان در آمریکا پس از 
آنکه توانستند به این پرونده چهار هزار صفحه ای 
که با هدف دریافت خســارت از عربستان مطرح 
شده بود پاسخ دهند، دادگاه شــکایت مذکور را 
وارد ندانســت.خالصه رای دادگاه در این پرونده 
این بود که در حمالت یازده سپتامبر سال 2001 
مسئولیتی متوجه نظام سیاسی عربستان نیست و 

دلیلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.

 تانک های ترکیه
 وارد سوریه شدند

با تداوم مرحله اول عملیات شاخه زیتون ترکیه، 
تانک های این کشــور وارد خاک ســوریه شده و 
جنگنده ها نیز مواضع کردها در عفرین را بمباران 
کردند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه با 
نام »شاخه زیتون« علیه مواضع شبه نظامیان کرد 
در شهر عفرین، از روز جمعه به صورت غیر رسمی 
آغاز شد و اکنون در مرحله اول قرار دارد. آخرین 
گزارشــات میدانی از عملیات عفرین حاکی از آن 
است که تانک ها و خودروهای زرهی ترکیه با عبور 
از گذرگاه مرزی استان کیلیس، برای شرکت در 
مرحله زمینی عملیات شاخه زیتون وارد سوریه 

شدند.

مقام صهیونیستی غافلگیر شد
صفحه توئیتر یک مقام رژیم صهیونیستی توسط 

یک گروه ترکیه ای هک شد.
به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل« این گروه در توئیتر 
هک شده گولد نوشــت: »ترک ها هرگز فراموش 
نمی کنند چه کسانی شیطان هستند و چه کارهایی 
انجــام داده اند.اتحادیه اســالمی ترکیه به زودی 
تاسیس خواهد شــد.« این تیم هکری در پست 
دیگری افزود: »قدس نمی تواند پایتخت اسراییل 
باشد! زیرا قدس برای مســلمانان مقدس بوده و 

بخشی از سرزمین فلسطین است.«

بیانیه روسیه درباره عملیات 
ترکیه در عفرین

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود با اشاره به آغاز 
عملیات نیروهای مسلح ترکیه در منطقه آفریقا در 
شمال غرب سوریه که از روز شنبه آغاز شده است، 
به نقل از ستاد مشــترک نیروهای مسلح ترکیه 
خاطرنشان کرد: مواضع کردهای سوریه در پاسخ 
به گلوله باران تحریک آمیز از ســوی جنگجویان 
حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه بمباران 
شده است.در ادامه بیانیه آمده است: مسکو از این 
وضعیت نگران اســت و به دقت اوضاع را زیر نظر 
دارد.»روســیه به موضع خود برای جست وجوی 
راهکار حل مسئله سوریه به گونه ای که بر حفظ 
تمامیت ارضی این کشور و احترام به حق حاکمیت 
آن و یافتن راه حل سیاسی پایدار مطابق با قطعنامه 
2254 شــورای امنیت و نتایج مذاکرات آستانه و 
ادامه فعالیت چهار منطقه کاهش تنش اســتوار 

باشد، پایبند است.«

گالیه حاجی دلیگانی از بی توجهی نمایندگان مجلس به اولویت های مردم:

بیشترازعمل،حرفزدهمیشود

با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم، اولویت های نمایندگان مجلس باید در راستای بهبود شرایط زندگی مردم باشد که 
غالبا مشاهده شده این مهم در دستورکار وکالی ملت قرار نمی گیرد.

نماینده والدیمیر پوتین اعالم کرد:
توافق  شرکت کنندگان کنگره 

گفت وگوی ملی سوریه
بنابر اعــالم نماینده والدیمیــر پوتین در امور 
»سوریه«  ایران، روسیه و ترکیه بر سر فهرست 
شــرکت کنندگان در کنگره گفت وگوی ملی 
سوریه توافق کرده اند. به گزارش تاس؛ الکساندر 
الورنتیف، نماینده ویژه والدیمیر پوتین در امور 
ســوریه گفت که مهم ترین بحث اصلی میان 
طرف های کنگره گفت وگوی ملی سوریه بوده 
و به نظر من این دیدار موفقیت آمیز بوده است. 
ما باید تــالش کنیم تا همه چیــز را طی چند 
روز آینده نهایی کنیم. وی همچنین از حضور 
استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل 
در کنگره گفت وگوی ملی ســوریه استقبال و 
تاکید کرد که سازمان ملل باید در باالترین سطح 
در این کنگره حضور یابد.  الورنتیف  افزود : پس 
از گفت وگو با نمایندگان ایــران و ترکیه اعالم 
کرد که ارتش آمریکا نباید بدون اجازه دمشق 
در سوریه حضور یابند. او همچنین از اظهارنظر 
در مورد جمله تیلرسون که گفته بود آمریکا در 
ســوریه حضور می یابد خودداری کرد و گفت 

تیلرسون باید در این باره اظهارنظر کند.

 لبه تیز راهبرد نظامی آمریکا
 به سمت ایران

در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا اگرچه نقطه 
تمرکز، روسیه و چین است؛ اما به خاورمیانه و 
ایران نیز پرداخته شده اســت. در خالصه 11 
صفحه  ای ســند »راهبرد دفاع ملــی« آمریکا 
 شش  بار به نام ایران اشاره شده است. پنتاگون
 روز جمعــه یک نســخه غیرمحرمانــه و 11 
صفحه ای از این ســند را منتشــر کرد و افزود: 
»تغییر بنیانی« اولویت ها و تمرکز نظامی آمریکا 

را به خوبی تشریح می کند. 
در سند جدید پنتاگون گفته می شود متحدان و 
هم پیمانان آمریکا نقش حیاتی دارند و عالوه بر 
 افزودن به قابلیت های نظامی امکان دسترسی 

به مناطق دیگر را فراهم می کنند.

قول وزیر جوان؛
رفع مشکل کسب و کارهای 

نوپا را پیگیر خواهم شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن انتشار 
فیلمی از جلسه روز شــنبه خود با تعدادی از 
فعاالن حوزه کســب و کارهای نوپا، در یکی از 
شبکه های اجتماعی نوشت: رفع مشکل کسب 
و کارهای نوپا را پیگیر خواهم شد. محمد جواد 
آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
جلسه خوبی با صاحبان کســب و کارهای نوپا 
داشتم. نمایندگان جوانانی که در فردای اقتصاد 
کشور جایگاه ویژه ای خواهند داشت.  وی ضمن 
تاکید بر رفع موانع آنها ادامه داد: با همکاری و 
دست نهادن در دست همه جوانان این مرز و بوم، 
آینده ای روشن برای کشورمان خواهیم ساخت.

 آغاز رزمایش  »محمد 
رسول ا... )ص(« ارتش

امیر دریادار »حبیب ا... ســیاری« از برگزاری 
رزمایش مشترک »محمد رســول ا... )ص(« 
ارتش از امروز به مدت 2 روز در مناطق عملیاتی 
جنوب، جنوب شرق کشــور، سواحل مکران و 

دریای عمان تا مدار 15 درجه شمالی خبر داد.
وی با اعالم این خبر افزود: هدف از اجرای این 
رزمایش، ارتقای مهارت و روحیه سلحشــوری 
کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران، انتقال 
تجربیات پیشکسوتان باتجربه به جوانان شرکت 
کننده در رزمایش، ارزیابی تاکتیک های آموزش 
داده شــده، ارزیابی قدرت تحرک، قدرت آتش 
و هماهنگــی بین نیرو ها و ارتقــای توانمندی 
طرح ریزی بــرای اجرای رزمایش مشــترک و 
عملیات در هر مقطع زمانی و در نهایت ارتقای 
توانمندی دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

برای انجام ماموریت های محموله است.

آیت ا... مصباح
رییس موسسه آموزشی امام)ره(:

روحانیت

رحمانی فضلی با بیان اینکه قبــل از اینکه حکمی 
صادر و جرمی ثابت شــود، نباید درباره مسائل کلی 
گویی کرد زیرا این ســخنان موجب کاهش اعتماد 
عمومی می شود، اظهارداشــت: اگر فرزند مسئولی 
خالفی یا جرمی مرتکب شده قطعا باید با آن برخورد 
کرد و در آن شکی نیست؛ اما مطرح کردن آن قبل از 
اثبات جرم کار صحیحی نیست. وی با بیان اینکه در 
حوادث اخیر براساس آمار و اطالعاتی که دستگاه های 
امنیتی و انتظامی داده اند تنهــا حدود 42 هزار نفر 
حضور داشتند، گفت: قوه قضائیه در اعمال قانون و 
اجرای احکام در قبال افراد مالحظات اجتماعی را در 
نظر بگیرد. هیچ کدام از راهپیمایی های بعد از حوادث 
اخیر به صورت دستوری برگزار نشد بلکه خود مردم 
به صورت خودجوش در جهــت محکوم کردن این 
اقدامات به صحنه آمده اند. وزیر کشــور تاکید کرد: 
در شرایط کنونی به دلیل گســتردگی ارتباطات و 
تعامالت، مرزها در جوامع مختلف در حال برداشته 

شدن هستند.

با فرزندان متخلف مسئولین 
برخورد شود

وزیر کشور:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

 غسل تعمید 
والدیمیر پوتین در آب یخ زده

بیشترازعمل،حرفزدهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

آیــت ا... محمدتقی مصباح یــزدی، رییس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
قم اظهار کرد: امروز در پیشرفته ترین کشور 
جهان،  دیوانه ای حاکم شده و این جامعه در 
تمامی ابعاد اخالقی و معنوی عقب مانده است 
و حتی در اقتصاد که بسیار مدعی آن هستند 
نیز امروز ورشکست شــده اند و اینها نتیجه 

دوری از مدیریت و نقشه راه الهی است.
وی با بیان اینکه انسان ها هرکدام حکم یک 
اتــم را دارند که در کنار یکدیگــر و برقراری 
ارتباط و تعامل، اجزای جدید یعنی واحدهای 
اجتماعی را به وجود مــی آورند، گفت: یک 
واحد اجتماعی هنگامی می تواند مفید و موثر 
باشــد که تحت مدیریت صحیح  و بر اساس 

طرح و نقشه مناسب پیش رود.

 رییس جمهور آمریکا
 یک دیوانه است

سیدحسین نقوی حسینی
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

دیدگاه

حجت االسالم نصرا...پژمان فر، نماینده مردم مشهد 
در مجلس گفت: رییس جمهور پاســخگو باشــند 
که حمایت از پیام رسانه های داخلی و ایجاد شبکه 
ملی اطالعات و کاهش محسوس قیمت پهنای باند 
و ترافیک سرویس ها و ســایت های داخلی به کجا 

رسیده است.
وی افــزود: فعالیت مجدد تلگرام در کشــور منوط 
به رعایت چارچوب قوانین کشــور و سپردن تعهد 
درخصوص همکاری با نهادهای ذ ی صالح کشــور 
جهت حفظ امنیت و اطالعات مردم داخل کشــور 
اســت که مورد نظر و اهتمام مسئوالن ارشد دولتی 
هم بوده اســت. نماینده مردم مشــهد در مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: نهادهای نظارتی و 
قضائی باید بابت تضمین ها و وعده های محقق نشده 
رییس جمهور و وزیر ارتباطاتش که منافع مردم را 
به قیمت توافقات امنیتی و اطالعاتی غیرشــفاف با 
یک پیام رسان خارجی معاوضه کرده اند، ورود کند. 
اطالعات شخصی مردم بازیچه وعده های انتخاباتی 

و منافع گروهی سیاست پیشه و لفاظ قرار نگیرد.

حمایت از پیام رسانه های 
داخلی به کجا رسیده؟

نماینده مردم مشهد:

واکنش

سیدحســین نقوی حســینی، سخنگوی 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اظهار 
کرد: در مورد فضای مجازی و به ویژه تلگرام 
باید به دور از فضای احساســی، انتخاباتی و 

سیاسی صحبت کنیم.
وی افزود: حــرف ما این اســت که فضای 
مجــازی در اختیار همــه ملت باشــد، اما 
مدیریت شود؛ همه جای دنیا فضای مجازی 
را مدیریت می کنند. آقای روحانی شما که از 
ماکرون دموکراتیک تر نیســتید. وی هفته 
جاری قواعــد اداره فضای مجــازی را ابالغ 
کرد و گفــت باید فضای مجــازی مدیریت 
 شود این چه نوع موضع گیری است که اتخاذ

 کرده اید چرا جامعه را به دو شکاف تبدیل 
می کنید؟

آقای روحانی! دموکراتیک تر 
از ماکرون که نیستید!

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز گذشته  در دیدار با 
»نیچروان بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردســتان عراق، با اشاره به 
نقش برخی قدرت ها برای خدشه دار کردن امنیت و ثبات منطقه، 
 تقویت همکاری های منطقــه ای را مورد تاکید قــرار داد و گفت:
 بی تردید قدرت ها و نیروهای خارج از منطقه، دلسوز مردم منطقه 
نبوده و نخواهند بود و تنها به فکر دستیابی به منافع بلندمدت خود 
هستند .وی در عین حال تاکید کرد که همه اقوام در کشورهای منطقه 

و از جمله کردهای عراق ، باید در چارچوب قانون اساسی و تمامیت 
ارضی این کشورها به حقوق مشروع و قانونی خود دست یابند .رییس 
جمهور با اشاره به آمادگی سرمایه گذاران ایرانی برای مشارکت در 
طرح های توسعه ای اقلیم کردســتان عراق و استقبال از تجار کرد 
عراقی برای حضور فعال تر در بازار ایران گفــت: ما خواهان ایران و 
عراقی آبادتر و توسعه یافته تر هســتیم و این به نفع همه ملت های 
منطقه است. بارزانی با دعوت از سرمایه گذاران ایرانی برای مشارکت 

در طرح های توسعه ای اقلیم کردستان عراق ، از استمرار فعالیت پایانه 
های مرزی میان ایران و اقلیم کردستان عراق قدردانی کرد و خواهان 
تقویت همکاری های مشترک اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران 
شد. بارزانی با بیان اینکه مرزهای ایران و عراق باید مرزهای دوستی و 
توسعه باشد، اطمینان داد که اقلیم کردستان عراق به هیچکس اجازه 
نخواهد داد از خاک اقلیم برای هر گونه تهدید احتمالی علیه جمهوری 

اسالمی ایران استفاده کند و این از خطوط قرمز اربیل است .

روحانی در دیدار با بارزانی:
قدرت های خارج از منطقه، دلسوز مردم نخواهند بود

 آمریکای تعطیل

 مــردم گفتــار یک 
تصمیم بانکی

 علیه خودکفایی

آمریکا در کما

گــزارش تخلفات را 
بدهید

یک سالگی ترامپ و 
تنهایی بی سابقه آمریکا

 الوروف : برجام بدون 
آمریکا فرو می پاشد 

آقای رییــس جمهور! 
دالر از 4600 تومان گذشت!

خبرآنالین: روزنامه جمهوری اســالمی از دبیر شورای 
نگهبان درخواست کرد مســئوالنی را که پول توجیبی 

کالن دارند، معرفی کند.
این روزنامه نوشت: کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در واکنش به مطلبی درباره افزایش بودجه سال آینده 

این شورا، گفت: »آنهایی که انتقاد می کنند به سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات دسترسی دارند 
و می توانستند اطالعات دریافت کنند ولی بودجه شورای نگهبان چیز زیادی بیشتر از پول تو جیبی برخی 

از مسئولین نیست.«
 بودجه پیشنهادی مربوط به شورای نگهبان برای سال 1397 مبلغ 1057 میلیارد تومان است. پیدا کنید 
برخی مسئولین را که پول تو جیبی آنها نزدیک این مبلغ است. اگر پیدایشان کردید ما را هم باخبر کنید 

تا در روزنامه به مردم معرفی شان کنیم.

عضو هیئت رییســه کمیســیون قضائــی مجلس در 
واکنش به اعــالم خبری مبنی بر اجــرای حکم قطع 
دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن 
روال قانونی پرونده و  همچنین تایید حکم در مراجع 
ذی صالح، نگاه بــه جوانب این قضیــه می تواند قابل 

بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختالس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرایم 
سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. وی افزود: به طور قطع رای سارق مشهد 
برابر مقررات و طبق قانون صادر شده، اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها 

و مشکالت معیشتی مردم، حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد.
 یحیی کمالی پور افزود: بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت 

به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.

معرفی مسئوالنی  
که پول توجیبی 
میلیاردی دارند 

عضو هیئت رییسه کمیسیون قضائی:

حکم دیگری برای سارق 
مشهدی انتخاب می شد

حمید   وکیلی
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این وضع ماست!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد 
مبارکه خبرداد:

سود بیش از 2 برابری فوالد 
مبارکه در سال جاری

سود خالص شرکت فوالد مبارکه امسال بیش از 
230 درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به این رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
گفت: این شرکت امسال توانست به ازای هر سهم 
491ریال سود خالص و در مجموع مبلغ 3 هزار 
و 680 میلیارد تومان ســود خالص محقق کند.

امیرحسین نادری افزود: شــرکت فوالد مبارکه 
با فروش 3 میلیون و 799 هزار تن از محصوالت 
گرم، یک میلیون و 106هزار تن محصول سرد و 
221هزار تن محصول پوشــش دار و در مجموع 
پنج میلیــون و 126هزار تن انــواع محصوالت، 
معادل 11هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کرد 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 53درصد 
رشد داشته است. وی گفت: بهره برداری از طرح 
های توسعه همچون ماشین ریخته گری شماره 
پنج، بهره برداری از گندله سازی سنگان و طرح 
توســعه مجتمع فوالد ســبا؛ همچنین کنترل 
هزینه ها در تولید، افزایش نرخ جهانی محصوالت 
و کنترل هزینه های مالی، از مهم ترین دالیل این 
رشد بوده است. رییس امور سهام و مجامع فوالد 
مبارکه نیز بااشاره به بازده سهام این شرکت برای 
سهامداران، گفت: سهام شــرکت فوالد مبارکه 
با توجه به حجم معامالت و ارزش ســهام آن، در 
بورس اوراق بهادار، یکی از تاثیرگذارترین شرکت 
ها در نوســانات شــاخص بورس است. مرتضی 
شــبانی با بیان اینکه تقســیم 100 ریال سود 
نقدی هر سهم و رشد امسال قیمت سهام، برای 
سهامداران بازده 128درصدی داشت، افزود: این 
شرکت با رشد مستمر سودآوری خود و سرمایه 
گذاری در طرح ها و شرکت های سودآور بورس 
توانســت بازدهی قابل توجهی برای سهامداران 

داشته باشد.

بازار

عینک آفتابی

 معاون توسعه عمران، امور شهری 
و روستایی وزیر کشور:

امسال شدیدترین خشکسالی را 
طی 50 سال گذشته داشتیم

معاون توسعه عمران، امور شــهری و روستایی 
وزیر کشــور، در ســفر اخیر خود به اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال شدیدترین 
خشکسالی را طی 50 سال گذشته شاهد بودیم 
به همین دلیل میزان آب پشــت سد به گونه ای 

نیست که بتوان آن را رها کرد.
محمدعلی افشانی افزود: بخشی از آبی که پشت 
سد بوده برای پایه داری سد است و اگر آب آن به 
صورت کامل تخلیه شود، سد به طور کلی از بین 

خواهد رفت.
معاون توسعه عمران، امور شــهری و روستایی 
وزیر کشور ادامه داد: تنها راه این است که به فکر 
جایگزینی روش دیگری باشــیم؛ یعنی به جای 
اینکه بخواهیم غرقابی کار کرده و دشت وسیعی 
را کشــت کنیم، باید به فکر گلخانه باشــیم و از 

کشت های نوین استفاده کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
اختالس گر نفتی در مدت 
۳ساعت از ایران گریخت

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلــس گفت: 
اختالس گر 100میلیاردی در بخش اکتشافات 
وزارت نفت، تنها ســه ســاعت پــس از مطلع 
 شــدن از لورفتن این اختالس، ایــران را ترک 

کرده است.
 اسدا... قره خانی با اشاره به وقوع اختالس مالی 
در بخش اکتشافات وزارت نفت، اظهار کرد: فردی 
که این اختالس را انجام داده، حدود 31 سال در 
این مجموعه مشــغول به فعالیت بوده و عمدتا 
در بخش مالی کار می کرده و به طریقی اعتماد 
مجموعه را جلب کرده بود؛ همچنین پدر این فرد 

نیز در وزارت نفت کار می کرده است.
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکــه این فرد مســئول امور 
خزانه بوده و ضمانت نامه ها و مســائل مربوط به 
پیمانکارها، همه نزد وی بوده است، افزود: این فرد 
کاری کرده بود که در سیستم، ردپایی از خود به 
جای نگذارد و از ســال 86 یا پیش تر از آن، اقدام 
به اختالس کرده و تخلفات وی از سال های 89 
بررسی و محرز شده است که در این زمان ها این 
فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده 
می کرده و در این مدت چک ها به صورت دو امضا 

صادر می شده است.

وزیر نیرو خبر داد:
طرح معیشت؛ جایگزین در 2 

حوضه آبریز زاینده رود و ارومیه
وزیر نیرو با بیان اینکــه برای کاهش مصرف آب 
طرح معیشــت، در دو حوضه آبریــز زاینده رود 
و دریاچــه ارومیه جایگزین خواهد شــد، گفت: 
پیشــنهاد ما این اســت که به جای تشــکیل 
ســتادهای مقابله با بحران آب، باید به ســمت 

ستادهای سازگاری با اقلیم حرکت کنیم.
رضا اردکانیان اظهار کرد: مقایسه وضعیت کنونی 
ما با وضعیت پیشین نشــان می دهد استفاده از 
کلمه بحران برای توصیف وضعیت کنونی آب در 
کشور چندان بیراه نیست. البته باید توجه داشت 
که از حیث میزان بارش، کشور در حال حاضر با 
شرایط اقلیمی خود در سال های گذشته چندان 

فرقی ندارد.
وی تصریح کرد: الزم اســت به سمت سازگاری 
با محیط خشــک و نیمه خشک خویش حرکت 
کنیم؛ همچنان که اســالف ما نیز در ســه هزار 
ســال گذشــته با حفر قنات این کار را کردند و 
توانســتند بر کمبودهای محیطی از نظر منابع 

آبی فائق آیند.

از سال91 بود که حدود 55درصد از 
سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در 
اختیار تامین اجتماعی و 16.75درصد هم در اختیار 
صندوق کارکنان فوالد قرار گرفت. از دو سال پیش 
ســازمان خصوصی ســازی  در تالش بوده که بلوک 
سهام متعلق به صندوق کارکنان فوالد را بفروشد اما 

هنوز موفق  نشده است.
شــنیده ها حاکی از این مطلب بود کــه یک هفته 
قبل از عرضــه بلوک 17درصدی ســهام ذوب آهن 
اصفهان متعلق به صندوق کارکنان فوالد، شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان مذاکراتی را با تامین اجتماعی 
برای خرید 55درصد از سهام ذوب آهن آغاز کرد؛ اما 
بالفاصله بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه در 
واکنش به خبر خرید ســهام ذوب آهن توسط این 
شرکت گفت: ذوب آهن اصفهان، مادر صنعت ایران 
است و ما برای موفقیت آن، پشــتیبانی و همکاری 
می کنیم؛ ولی در شرایط فعلی برنامه ای برای خرید 

سهام آن شرکت نداریم.
این درحالی اســت که عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی می گوید: ســازمان تامین 

اجتماعی درصدد فروش سهام 52 درصدی خود در 
شرکت ذوب آهن اصفهان است که شنیده ام خریدار 

آن مجتمع فوالدمبارکه است.

حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی با بیان 
اینکه مالک 52 درصد از ذوب آهن اصفهان، سازمان 
تامین اجتماعی است، اظهار داشــت: این سازمان 

تمایل دارد که سهم خود را به فروش برساند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد رسمی برای 

خرید سهام 52 درصدی سازمان تامین اجتماعی در 
ذوب آهن با مجتمع فوالدمبارکه اصفهان منعقد شده 
است، افزود: مجتمع فوالدمبارکه اصفهان در ظاهر 

پذیرفته  است، اما تاکنون هیچ گونه قراردادی به امضا 
نرسیده و در حال بررسی و قیمت گذاری هستند تا به 

نتایج واگذاری و فروش برسند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
پیرامون اینکه ســهام داران دیگری هم در شرکت 

ذوب آهن اصفهان وجود دارند، بیان کرد: هر مجتمع 
و شــرکتی که درصدد خرید ســهام 52 درصدی 
ســازمان تامین اجتماعی باشــد، به انــدازه ای که 
سهام دار می شــود، بدهی های شــرکت ذوب آهن 

اصفهان را نیز متقبل خواهد شد.
وی گفت: با واردات بی رویه آهن آالت مشابه داخلی 
از خارج، نبود خریدار و انباشــت تولیدات ذوب آهن 
در کارخانه، شرکت ذوب آهن اصفهان 6 هزار میلیارد 
تومان به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان 

مالیاتی و کارکنان خود بدهکار است.
موسوی الرگانی با اشاره به اشتغال مستقیم 8 تا 10 
هزار نفر در ذوب آهن اصفهان، افزود: در این کارخانه 
با قدمت زیاد، بیش از چندین هزار نفر هم به صورت 
غیرمستقیم فعالیت دارند و افرادی که از سال 1346 
در آن فعال بودند و اکنون در ردیف بازنشســتگان 
قرار دارند، با عدم پرداخت به موقــع حقوق  و مزایا 

مواجه شده اند.
واکنش عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس در 
خصوص این موضوع بیان شده که گفته می شود تنها 

بر اساس شنیده ها اظهار نظر کرده است.

آیا فوالد مبارکه درصدد خرید سهام تامین اجتماعی در ذوب آهن است؟

داستان یک سهام پرماجرا!

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی  گفت: برای حمایت روستاییان و کشاورزان در سراسر کشور، مشترکان 
برق و چاه های روستایی از پرداخت عوارض معاف شده اند  و درخصوص تکمیل کانال های آب کشاورزان نیز 85 درصد 
دولت مشارکت می کند و 15 درصد باقی مانده را خود کشاورزان پرداخت خواهند کرد.حسن کامران بیان کرد: سال 
آینده، آب، برق و گاز گران نمی شود و بنزین سقف گذشته خود را دنبال خواهد کرد.وی اظهار کرد: سعی ما این بوده 
که در بودجه 97 به امر اشتغال و زیر ساخت ها برای شهرهای کوچک باتوجه به جدول داده شده در تبصره 4 بپردازیم؛ 

همچنین برداشت از صندوق توسعه با اذن رهبر انقالب می تواند کمکی به منطقه شرق اصفهان باشد.

مشترکان برق و چاه 
روستایی از پرداخت 
عوارض معاف می شوند

ان
لم
پار

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،466،000
تومان

734،000نیم سکه
تومان

433،000ربع سکه
تومان

283،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

142،250
تومان

      قیمت سکه و طال

Sc لوناتو مدل نستعلیق

 150,000
تومان

کومونو سری Clement مدل 
Tortoise Rose Gold

 270,000
تومان

 Golf X2 نایکی سری
EV0872 PRO مدل

 433,000
تومان

کاشت ۳2 درخت به یاد 
جان باختگان سانچی

عکس روز

صنعت

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه تعطیلی برخی 
مشاغل به بهانه های مختلف در شــرایط فعلی اقتصادی 
امری نادرســت اســت، گفت: نباید برای حذف برخی از 
مشــاغل به صورت قهری برخورد کنیم و موجب تعطیلی 
و نابودی شــغلی شــویم. رســول جهانگیری درخصوص 

ساماندهی پرنده فروشی های سطح شهر، اظهار کرد: زمانی که قرار است جابه جایی مشاغل از نظر مکانی انجام 
شود باید محل مناسبی برای اسکان دوباره آنها وجود داشــته باشد. وی با بیان اینکه انتقال پرنده فروشی های 
سطح شهر وظیفه سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری است، افزود: بعد از فراهم شدن محلی برای جابه جایی 
پرنده فروشــی ها می توان به جابه جایی و پلمب این واحدها اقدام کرد و تنها در این شرایط اتاق اصناف اصفهان 
می تواند برای این انتقــال، همکاری الزم را انجام دهــد. جهانگیری ادامه داد: اینکه گفته می شــود پرندگان 

پرنده فروشی های سطح شهر در ایجاد آنفلوآنزای مرغی و شیوع آن در مرغداری ها تاثیرگذارند، صحت ندارد.

 پرنده فروشی
عامل شیوع آنفلوآنزای 
مرغی نیست

مدیر مهندسی و طرح های شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، از اتمام پروژه تعویــض 67 کیلومتر از خط مارون-اصفهان 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 11 درصد جلوتر از زمان پیش بینی 

شده هستیم.
سیدابوالقاسم موسوی در جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی این پروژه، 
طی سخنانی یکی از مزیت های آن نسبت به سایر پروژه های واحد 
مهندسی و طرح ها را تامین به موقع لوله دانست و افزود: لوله مورد 

نیاز پروژه در اسرع وقت و از محل ذخیره های شرکت تامین شد.
وی در تشریح میزان پیشــرفت فیزیکی این پروژه، گفت: در حال 
حاضر 11 درصد جلوتر از زمان پیش بینی شده هستیم و امیدواریم 

در زمان تعیین شده به اتمام برسد.
مدیر مهندسی و طرح ها تاکید کرد: از چالش ها و مشکالت اجرای 

پروژه فوق، می توان به گذر از زمین های کشاورزی اشاره کرد.
معاون امور اجرایی مهندسی و طرح ها و ناظر پروژه نیز گفت: دهه 

مبارک فجر دو قطعه قبل از مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع 
)شماره 2 مارون - اصفهان( آماده بهره برداری خواهد بود. فریدون 
فیاضی بروجنی افزود: در بخش اجرا منطبق بر برنامه زمان بندی 

هستیم و در بخش P پیشرفت خوبی حاصل شده است.
فیاضی یکی از دالیل پیشرفت خوب این پروژه را همکاری تنگاتنگ 
منطقه اصفهان دانست و ابراز امیدواری کرد که تا پایان طرح، این 

همکاری ها ادامه داشته باشد.

اتمام پروژه تعویض ۶۷ کیلومتر از خط مارون-اصفهان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، مقررات 
مربوط به ســرمایه گذاری در این اســتان را سختگیرانه 
دانست و خواســتار تسهیل امور ســرمایه گذاری در این 
استان شد. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: باوجود 
برخورداری اصفهان از ویژگی فرهیختگی، سختگیری برای 

سرمایه گذاری در این استان زیاد است و مسئوالن باید در راستای تسهیل این امور تالش کنند. 
وی افزود: مدیران باید با همکاری یکدیگر نقص های زیربنایی اقتصاد استان را برطرف کنند. امام جمعه اصفهان 
اضافه کرد: مدیران باید بر مسائل اقتصادی متمرکز شوند و انجام فعالیت های راهگشا برای توسعه اقتصادی و 
اشتغال زایی را در دستور کار قرار دهند. وی درخصوص پرداخت به موقع حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: به 
تعویق افتادن حقوق کارگران رنج آور است و دولت باید به این موضوع توجه کند. آیت ا... طباطبایی نژاد اضافه 

کرد: حتی اگر پروژه های سنگین متوقف شود، نباید پرداخت حقوق کارگران به تعویق بیفتد.

امام جمعه اصفهان:

تعویق در حقوق 
کارگران رنج آور است

جوانان اصفهانی، در حالی از بیکاری رنــج می برند که با اندکی توجه، هم 
می توانند برای خود اشــتغال زایی و  هم برای کشور ارزآفرینی کنند. این 
درحالی است که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون در اظهار 
نظری عنوان کرده بود: ســاالنه 20 درصد محصــوالت گلخانه ای بخش 
کشاورزی این شهرستان به خارج از کشور صادر می شود. حاج عابدی افزود: 
بیش از 100 هکتار از اراضی شهرستان تیران و کرون به کشت گلخانه ای 
اختصاص یافته که ساالنه 20 هزار تن محصول در این بخش تولید می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با اشاره به تسهیالت بانکی 
ارائه شده برای احداث گلخانه نیز گفت: امسال بیش از100 میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی برای احداث گلخانه به متقاضیان ارائه شده و این شهرستان 
رتبه اول جذب تســهیالت بانکی برای فعالیت های کشاورزی را در بین 

شهرستان های اصفهان دارد.
حتی نباید یک نفر در استان بیکار باشد

 به همین راحتی با پرداخت اندکی تســهیالت به جوانان البته به صورت 
هدفمند می توان یک روستا را صادر کننده محصوالت کشاورزی یا حتی 
صنایع دســتی کرد و دغدغه مردم و مســئولین برای کار را کاهش داد؛ 
دغدغه ای که روزی نیست مردم راجع به آن گالیه مند نباشند و مسئولین 
درباره آن صحبت نکنند. استاندار اصفهان در اولین نشست خود با اصحاب 
رسانه در اصفهان، از مشکل بیکاری جوانان اصفهانی نیز گله مند بود و گفت: 
با ایجاد صنایعی که نیاز به آب ندارند و تشــکیل منطقه ویژه اقتصادی در 
شرق اصفهان، می توان تا حد زیادی مشکالت اقتصادی این منطقه را که به 
دلیل بی آبی ایجاد شده، مرتفع کرد. محسن مهرعلیزاده افزود: ایجاد پارک 
پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی می تواند زمینه اشتغال 76 هزار نفر را 
در شهر اصفهان که با مشکالت کم آبی مواجه است، فراهم کند. وی با اشاره 

به مقوله اشــتغال به عنوان دومین 
موضوع مهم در استان اصفهان تصریح 

کرد: تاکنون جلسات متعددی با حضور 
افزون بر 130 سرمایه گذار اصفهانی 
برگزار شده است. وی ادامه داد: طرح 
های ما برای اشتغال زایی، کوتاه مدت، 

میان مــدت و بلندمــدت 
خواهد بــود. مهرعلیزاده با 
بیان اینکه اشتغال پایدار دراز 
مدت نیازمنــد انجام طرح 

های بزرگ است 
گفت: با آغاز این 

ی  ح ها طر
بــزرگ از 
یکســال و 

نیم تا 2 سال آینده 
خواهیم اثرات اشتغال زایی آن  را 

5تا6 سال آینده میانگین دید؛ همچنیــن حدود 
باالتر بیکاری اصفهان نسبت به میانگین کشوری جبران خواهد شد و در آن 

مدت حتی نباید یک نفر در استان با معضل بیکاری روبه رو باشد.
یک ماه حقوق های نجومی را پرداخت نکنید و معوقات کارگران 

را بپردازید
در شــرایطی که بیکاری گریبــان اصفهانی ها را گرفته اســت، برخی از 
کارخانه ها و تولیدی های استان نیز کارشــکنی کرده و حقوق کارکنان و 
کارگران خود را پرداخت نمی کنند که این کار به طور ناگهانی آمار بیکاری 
در جامعه را افزایش می دهد که نماینده ولی فقیه در اصفهان نیز این موضوع 

را گوشزد کرد. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته در 
مصالی بزرگ اصفهان گفت: بر اســاس روایتی در اسالم، حقوق کارگر را 
تا زمانی که عرق جبین او خشک نشــده است باید پرداخت کرد؛ لذا نباید 
بگذاریم حقوق کارگران یا پرســتاران چند ماه به عقب بیفتد. وی با بیان 
اینکه دیر پرداخت کردن حقوق ممکن اســت گاهی زمینه ســاز برخی 
اغتشاش ها شود، اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می کنم )تا زمانی که بودجه 
کم دارید( یک ماه حقوق افراد حقوق بگیر باال را پرداخت نکنید و آن را به 

افرادی بدهید که زیر یک تا 1/5میلیون تومان حقوق می گیرند.

وقتی آمارها، خود گویای وضعیت بیکاری در صنعتی ترین استان کشور است

این وضع ماست!
فرزانه مستاجران
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سی وسه پل از سردرگمی نجات یافت

پیشنهاد سردبیر:

اجرای نمایش »مثل سوسوی رویدادهای فرهنگی

فانوس آویخته«

نمایش »مثل سوسوی فانوس آویخته« از 

۱۱بهمن ماه در آموزشگاه هنرهای نمایشی 

آدمک واقع در خیابان ارباب، روبه روی مبل 

مرکزی  اجرا می شود.

به دیدن نمایش»کالغ 
سفید« بروید

نمایش »کالغ ســفید« تــا ۱۰بهمن ماه از 

ساعت ۱۹:۳۰در تماشاخانه بسته نگار واقع 

در خانه اصفهان،خیابان گلخانه، ســه راه 

ماه فرخی،پالک 66 به روی صحنه می رود.

خوش تیپ تولدت مبارک!
مهراب قاسمخانی نویسنده طنز کشور اینستاگرامش 
را به مناســبت روز تولد برادرش پیمان قاســمخانی 
کارگردان، نویسنده و بازیگر کشور، با تصاویری جالب 
به روز کرد. مهراب قاسمخانی نوشت: داداش، رییس، 
استاد، رفیق، خفن، خوش تیپ، قاسم... تولدت مبارک!

 واکنش مدیرکل ارشاد اصفهان 
به حواشی یک کنسرت:

 با کار هنری 
نباید مخالفت کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان در واکنش به برخی از حواشی اخیر 
گفت: دین اسالم سخت نیست و براساس 
انجام عبادت، امر معاش و تفریح و لذت سالم 
تعریف شده است؛ برخی نباید با فشارآوردن 
در انجام کار هنری دین اسالم را خدشه دار 

کنند.
حجت االســالم محمد علی انصاری اظهار 
کرد: فرهنگ یک مقوله الزم و ضروری در 
جامعه است؛ کار فرهنگی ارزشمند بوده و 
کسانی که در حوزه فرهنگی فعالیت دارند به 
سختی کار می کنند و کمتر کسی با درنظر 
 گرفتن جنبه مالی، بــه کار فرهنگی ورود

پیدا می کند.
وی افزود: باید به کار فرهنگی در کشور توجه 
ویژه  صورت گیرد، مقوله فرهنگ از اقتصاد 
مهم تر است؛ زیرا بســیاری از معضالت  به 

دلیل نبود فرهنگ اتفاق می افتد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان یادآور شد: قطعا نباید با کار هنری 
مخالفت کرد؛ زیرا اگر بخواهیم با هر اقدام 
فرهنگی منهای غیراســالمی بــودن آن  
 مخالف کنیم، نارضایتی مــردم را به همراه

 خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: هر کاری نیازمند سرمایه 
اســت اما ارزشمند ترین ســرمایه، نیروی 
انسانی است که در اختیار داریم و اگر به آن 

توجه نشود، جبران ناپذیر است.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری استان:
اگر عشق به تئاتر نباشد 

نمایشی روی صحنه نمی رود
مدیر خانــه تئاتر حــوزه هنری اســتان 
اصفهــان، در خصوص درآمــد اهالی تئاتر 
در اســتان اصفهان گفــت: بچه های تئاتر 
در زمینه درآمد دچار مشــکل هســتند و 
اگر عشــق اهالی تئاتر به این هنر نباشــد، 
 اصال تئاتری با این وضعیــت روی صحنه 

نمی رود. 
رســول هنرمند افــزود: فــروش بلیت به 
معنــای واقعــی در مورد برخــی کارهای 
خاص مثل تئاترهای کمدی و تئاتر کودک 
بیشــتر جواب می دهد و فــروش بلیت در 
عمده کار نمایــش که تئاترهــای جدی 
 اســت، برای اهالی تئاتر درآمد معناداری

 ندارد.
مدیر خانــه تئاتر حــوزه هنری اســتان 
اصفهــان در خصــوص ســالن های ثابت 
نمایش تصریح کرد: اگر ســالن های ثابت 
نمایش داشته باشــیم خود به خود موجب 
جذب مخاطــب می شــود؛ امــا اگر یک 
ســالن 10 شــب به تئاتر، چند شب برای 
کنسرت و چند شــب هم به هنرهای دیگر 
 اختصاص یابد، پاســخگوی تماشــاگران

 نخواهد بود.
هنرمند بیان داشــت: البتــه الزم به ذکر 
اســت همان تئاترهایی که فــروش دارند 
هم جوابگــوی دکــور، تمریــن، لباس و 
 بقیــه فعالیت هــای آماده ســازی تئاتــر 

نیست.

به همت نشر شهید کاظمی؛
»عشق فصل پایان« جواد 

افهمی منتشر شد

رمان »عشق فصل پایان« به قلم جواد افهمی، 
با محوریــت یک وزنه بردار جانباز منتشــر 
شد. این رمان با موضوع دفاع مقدس درباره 
جانبازی اســت که در رشــته وزنه برداری 
قهرمان جهان شده است. داستان بر اساس 
واقعیت نگاشته شده و قهرمان داستان نیز در 
قید حیات است. رمان »عشق فصل پایان« 
اثر جواد افهمی که پیش از این آثاری نظیر 
»سال گرگ«، »ســوران سرد«، »خورشید 
بر شانه راستشان می تابید« و »ستاره های 
دب اصغر« از او منتشر شــده بود، در ۳0۶ 
صفحه با قیمت 1۵ هزار تومان توسط نشر 
 شــهید کاظمی روانه کتاب فروشی ها شده 

است.

»نفس« به آی فیلم عربی رفت
مجموعه تلویزیونی »نفس«، به تازگی در شبکه آی فیلم به عربی دوبله شده و در 

صف انتظار پخش از کانال عربی این شبکه قرار گرفته است.
 به نقل از روابط عمومی شــبکه آی فیلم، مجموعه تلویزیونی »نفس« که برای 
اولین بار به زبان عربی دوبله شده است، در ایام دهه فجر برای مخاطبان عرب زبان 

این شبکه به نمایش گذاشته می شود.
»نفس« به نویسندگی و کارگردانی جلیل ســامان، داستانی پرحادثه در بستر 
رویدادهای انقالب دارد و بازیگرانی همچون مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا 
کمالی، بهناز جعفری، داریوش فرهنگ، فاطمه گودرزی، هدایت هاشمی، هادی 

حجازی فر و ساناز سعیدی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.
انتظار می رود »نفس« که در زمان پخش از شــبکه های داخلی با اســتقبال 
مخاطبان روبه رو شده بود، با توجه به داستان ملتهب و پرکشش آن، با استقبال 
مخاطبان عرب زبان آی فیلم نیز مواجه شود و سریالی موفق در معرفی گوشه ای 
 از حوادث و سیمای جامعه ایرانی در کوران انقالب اسالمی و سال های پس از آن

 باشد.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
۱۲۰۰رسانه با مدیریت بانوان اداره می شود
به گفته معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، بالغ بر نیمی از کارکنان تحریریه های رسانه های ایران را 
بانوان تشکیل می دهند و بالغ بر 1۲00 رسانه نیز با مدیریت بانوان اداره می شود.  به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاونت 
امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، »محمد سلطانی فر« تصریح کرد: توسعه همکاری های 

رسانه ای با کشورهای مسلمان، در اولویت دیپلماسی رسانه ای ما قرار دارد.
وی با ارائه گزارشی از تعداد رسانه های فعال در کشــور به تفکیک مکتوب، الکترونیک، سراسری، استانی، خصوصی و 
غیر خصوصی، از حضور فعال بانوان در عرصه روزنامــه نگاری در ایران گفت و توضیح داد: بیــش از نیمی از کارکنان 

تحریریه های رسانه های ایران را بانوان تشکیل می دهند و بالغ بر 1۲00 رسانه نیز با مدیریت بانوان اداره می شود.
سلطانی فر با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم به دیپلماسی رسانه ای تصریح کرد: افزایش رفت و آمد خبرنگاران 
رسانه های خارجی به ایران و همچنین افزایش دفاتر نمایندگی رســانه های خارجی در سال های اخیر، مؤید نگاه ویژه 

دولت به دیپلماسی رسانه ای است؛ هم اکنون حدود 1۵۵ رسانه خارجی با ۳00 پرسنل خبری از ۳۳ کشور جهان در ایران نمایندگی فعال دارند.

در آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره 
موسیقی فجر؛

برنده جایزه باربد در بخش 
خوانندگی موسیقی پاپ معرفی شد

آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، 
در تاالر وحدت برگزار شد و مهدی یراحی به عنوان 
برنده جایزه باربد در بخش خوانندگی موسیقی پاپ  

معرفی شد.
در این آیین ســید عباس صالحی وزیر ارشاد گفت: 
ایران با موســیقی نواحی خود به حیاتش ادامه داده 
است. وی افزود: موســیقی ایرانی، نمادی از مقاومت 
بوده و با کوک جان مردم این سرزمین همراه است. در 
روزهای سختی همراه مردم بوده است؛ در ایام انقالب 
اســالمی، در جوش و خروش خیابان ها، موسیقی با 
خیابان ها همراه شد. شعر و شــعار و موسیقی مردم 
با هم در آمیخت و قطعات موســیقی در جان مردم 

نشست.
مهدی یراحــی پــس از دریافت جایــزه اش گفت: 
نمی شود این باال آمد و از مردم اهواز و وضعیت هوای 
غبارآلودشان حرفی نزد. ساالر عقیلی پس از دریافت 
لوح تقدیر در جشنواره موســیقی فجر گفت: مالک 

جایزه نیست؛ بلکه تاثیرگذاری است.

چند سالی است که طوالنی ترین پل روی زاینده رود، سوژه بخش 
حوادث رسانه های خبری کشور شده است. این حوادث از سقوط 
مرد نابینا شروع شد وپس از آن در تابستان امسال کودک خردسال 

اصفهانی از  پل تاریخی سی و سه پل سقوط کرد.
نهایی شدن طرح ایمن سازی سی وسه پل تا پایان آذرماه

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان، طی گفت و گویی با خبرنگار روزنامه زاینده رود در تاریخ 
۲۵ آذر، با اشــاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های ما در این راستا، 
تشکیل جلسه مشترک با شــهردار اصفهان، شورای شهر و نیروی 
انتظامی است، گفت: درصدد هستیم با این جلسات یک نقشه راه 
تدوین کرده و در آن، وظایف هر کدام از ارگان های مرتبط و متناسب 

با کارکرد خود را تعیین کنیم.
الهیاری ادامه داد: بعد از تشــکیل جلسات مذکور و گرفتن 
ایــده هــای افراد 

صاحب نظر و مدیران، در شــورای فنی این اداره به عنوان متولی 
اصلی بناها و پل های تاریخی، تصمیم نهایــی گرفته و تا آخر آذر 
اعالم می شود و زمانی که مسئوالن مشغول نهایی کردن طرح های 
پیشنهادی برای حفظ جان عابران پیاده بودند، بعدازظهر سه شنبه 
۲8دی ماه، دانش آموز1۶ساله بابلی که در قالب اردوی دانش آموزی 
برای بازدید از بناهای تاریخی اصفهان به این شهر سفر کرده بود، 

دچار سانحه شد و به کما رفت.
 مهم ترین دغدغه ما در رابطه با تصویب این طرح، عدم 

دخالت در سیما و منظر پل بود
فریدون الهیاری بعد از این اتفاق با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه 
ما در رابطه با تصویب این طرح، جلوگیری از رسیدن آسیب فیزیکی 
به بنای سی و سه پل و همچنین عدم دخالت در سیما و منظر پل 
بود، ادامه داد: بر اساس طرحی که آماده شده است، چندین سازه 
و حفاظ کابلی در سی و ســه پل ایجاد خواهد شد که نصب شان در 
پایه های پل اتفاق می افتد و چون در کف پل است، نه تنها به سازه 
تاریخی هیچ گونه آسیبی نمی رساند و در بنا نیز مداخله ای صورت 
 نمی گیرد، بلکــه به دلیــل جانمایی در 

دهانه ها و نوع مصالحی که به کار می رود، از نظر ســیما و منظر نیز 
کمترین آسیب را به سی و سه پل خواهد زد؛ از طرفی امنیت افراد 
برای عبور و مرور از روی پل تامین می شــود و گردشــگران نیز با 

طیب خاطر از آن بازدید می کنند.
وی تصریح کرد: طرحی که تصویب شده، یک فِِرم است که از طریق 
دو پروفیل با حجم خیلی کم در پایه ها وصل می شود و در باال نیز 
یک پروفیل با پوشــش چوبی پیش بینی شده و بین آنها به صورت 

عمود کابل هایی نصب می شود. 
منظور از این کابل ها چیزهایی شبیه به ســیم های بکسل البته با 

منظری شکیل و مرتب خواهد بود.
الهیاری درباره زمان اجرای این حفاظ ها گفت: جلســه هماهنگی 
برای این موضوع را با سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
برگزار کردیم و کمیته مشترکی نیز در این باره طراحی شده است که 
نحوه اجرای این طرح را بررسی خواهد کرد و باتوجه به حساسیتی 
که این بنای تاریخی دارد و بر اســاس درخواست ما در اداره میراث 
فرهنگی استان، شرکت های تولیدکننده، این حفاظ ها را بررسی 

می کنند تا بعد از جمع بندی در اسرع وقت آماده و نصب شود.

با نهایی شدن نصب حفاظ کابلی روی طوالنی ترین پل زاینده رود؛

سی وسه پل از سردرگمی نجات یافت
صداپیشه عروسک »زی زی گولو«:

 تولیدات عروسکی 
چنگی به دل نمی زند

صداپیشه عروسک »زی زی گولو« گفت: ما برای 
ساخت »زی زی گولو« تصمیم گرفتیم عروسکی 
خلق کنیم که نمونه بدی بــرای بچه ها نبوده و 

عروسکی با فرهنگ باشد.
به نقــل از روابط عمومی شــبکه آی فیلم، آزاده 
پورمختار گفت: تیم ما همیشــه ســعی کرده 
به آینده کار فکر کند تا احســاس شــرمندگی 
نداشته باشــد. این روزها این نگاه خیلی وجود 
 ندارد و تولیدات عروســکی هــم چنگی به دل

 نمی زند.
پورمختار با اشــاره به اینکه مرضیــه برومند در 
تمام ســاخته هایش نــگاه جــدی و مثبتی به 
مســائل تربیتی دارد، اظهار کرد: زمان ساخت 
»زی زی گولو« بحث همیشگی ما همین بود. آن 
روزها اکثر عروسک ها خرابکار بودند که معموال 
تنبیه می شدند؛ ولی ما تصمیم گرفتیم عروسکی 
خلق کنیم که الگوی بدی برای بچه ها نباشــد. 
مؤدب باشد، درســت حرف بزند و اگر شیطنتی 
هم دارد شیرین باشد. تمام تالش ما این بود که 
 عروسک با فرهنگی خلق کنیم و تصور می کنم 
موفق شــدیم. وی با بیان اینکه برای ما درست 
 حرف زدن، درست  نگاه کردن و درست  رفتار کردن 
بچه ها مهــم بــود،  از ضعف برخــی مجریان 

کودک ابراز تأسف کرد.           برنامه های 

با مسئوالن

تازه های نشر

قاب جادویی
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پیام رسان ها محتاج حمایت هستند یا رقابت؟

عدم اعتماد جامعه به پیام رسان های داخلی
با اینکه مدتی اســت که رفع فیلترینگ پیام رســان تلگرام می گذرد اما بحث پیام رســان ها و اســتفاده از پیام رســان های داخلی همچنان داغ اســت و میان دیدگاه مردم و مســئوالن تفاوت وجود دارد. اینکه آیا تلگرام می ماند یا خیر نیاز به گذشت زمان 
دارد؛ اما عدم اعتماد به پیام رســان های داخلی و مشــکالت و نقص های آنها باعث شــده که مردم همچنان بر استفاده از پیام رســان های خارجی اصرار داشته باشند. برخی از مســئوالن  معتقدند باید با حمایت از پیام رســان های داخلی این بی اعتمادی را 
 از میان برد. چندی پیش دیدگاه های متفاوت تصمیم ســازان در شــورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و مجلس درباره شــیوه حمایت از پیام رســان های داخلی دریک  برنامه تلویزیونی به بحث گذاشــته شــد که گزیده ای از این نظرات را در ادامه  

می خوانید. 

عضو شورای عالی فضای مجازی:
اگر پیام رسان های خارجی مهار نشوند 
به هیچ حد و مرزی قناعت نمی کنند 

عضو شورای عالی فضای مجازی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت 
وگوی ویژه خبری سیما گفت: اراده جدی برای حمایت از پیام 
رســان های داخلی تاکنون در کشور وجود نداشته است. رضا 
تقی پور افزود: حمایت از این پیام رسان ها ناکافی بوده و باید 
به طور جدی تر از پیام رســان های داخلی حمایت کنیم. وی 
گفت: مسئوالن مرتبط با فناوری ارتباطات باید اعتماد عمومی 
را به پیام رســان های داخلی باال ببرند. تقی پور افزود: باید به 
مردم بگوییم که حریم شــخصی آنان بر اساس قانون اساسی 
در پیام رســان های داخلی حفظ می شــود. پیام رسان های 
داخلی قادر به پاسخگویی به استقبال عمومی مردم نیستند و 
القای عدم اعتماد مردم به این پیام رسان ها از سوی برخی از 
مسئولین به هیچ وجه درست نیست. عضو شورای عالی فضای 
مجازی تصریح کرد: ضرباتی که کشور از نرم افزارهای خارجی 

دیده، بسیار زیاد است. اگر پیام رسان های خارجی مهار نشوند به هیچ حد و مرزی قناعت نمی کنند در حالی که نرم افزارهای داخلی 
هیچگاه چنین رفتاری از خود بروز نمی دهند. تقی پور گفت: باید به مردم بگوییم با پیام رسان های داخلی بهتر می توانیم از اطالعات 

آنان صیانت کنیم.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات 
وزارت ارتباطات:

نباید این انحصار را برای تلگرام 
ایجاد می کردیم

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات وزارت 
ارتباطات هم در این برنامه گفت: باید شــاهد رشد 
واقعی و رقابت در پیام رســان های داخلی باشیم 
و حمایت صــرف از آنان در آینده بــه عاملی برای 
جلوگیری از رشد این پیام رسان ها تبدیل خواهد 

شد. 
خســرو ســلجوقی افزود: نباید این انحصار را برای 
تلگرام ایجاد می کردیم. اگر پیام رسان های خارجی 
دیگری هم در کشور فعال بودند تا این حد از تلگرام 

استقبال نمی شد.
  وی تصریح کــرد: باید انحصار داخلــی و خارجی 
 در همه پیام رسان ها شکسته شود. اعتماد جامعه

  بــه پیام رســان هــای داخلــی آنگونه کــه باید 
نیست.

ســلجوقی افزود: امروز پول مجازی در دنیا مرسوم 
شده است و نباید باز هم به صورت انحصاری به آن 
بنگریم. با هدف حمایت از پیام رســان های داخلی 
 اســتفاده از پیام رســان های خارجی در بانک ها 

به طور کلی ممنوع شده است.
 عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات وزارت 
ارتباطات افزود: پیام رسان های داخلی در سه سطح 
زیر سه میلیون بین سه تا پنج میلیون و باالی پنج 
میلیون کاربر تقسیم بندی شــده و مورد حمایت 
قرار می گیرند. اگر بتوانیــم اعتماد مردم را به پیام 
رســان های داخلی جلب کنیم خود آنها در فضای 

تهدید مجازی هم ورود و مقابله می کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد:
لزوم بودجه بندی و اختصاص پهنای مناسب برای پیام رسان های داخلی

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه ای به سران قوا خواستار حمایت 
از پیام رسان های داخلی و از بین رفتن انحصار پیام رسان های خارجی شده اند. سید احسان قاضی زاده افزود: بودجه بندی و اختصاص 
پهنای مناسب برای پیام رسان های داخلی می تواند از پیشنهادهای دولت به مجلس برای حمایت از این پیام رسان ها باشد. درآمد برخی 
اپراتور ها از محل پیام رسان های خارجی ســاالنه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بود. وی تصریح کرد: سرمایه گذاری که برای جا انداختن 
تلگرام در کشور انجام شد برای هیچ پیام رسان دیگری صورت نگرفت. پیگیری جهت آوردن سرورهای تلگرام به کشور از جمله سرمایه 
گذاری های ویژه برای این پیام رسان خارجی است. قاضی زاده افزود: اگر حس اعتماد عمومی مردم به پیام رسان های داخلی را می دیدیم 
شاهد چنین شرایطی نبودیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همه پیام رسان های داخلی و خارجی بسته شد تا یک پیام رسان 

خارجی به طور انحصاری فعالیت و ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را جذب خود  کند.

مدیر عامل پیام رسان سروش:
 شاهد اقبال عمومی

 از پیام رسان سروش بودیم
مدیر عامل پیام رسان سروش نیز در این برنامه گفت: در چند 
هفته گذشته شــاهد اقبال عمومی به این پیام رسان بودیم 
 به طوری که هم اکنون بیش از ســه میلیــون نفر عضو آن 

هستند.
 ســیدجعفر خورشــاد افزود: در ســه هفته گذشته شاهد 
هجوم بی سابقه کاربران پیام رسان سروش بودیم که باعث 
 اختالل در آن شد، اما این اختالل هم اکنون رفع شده است. 
وی گفت: همزمانی اســتفاده از پیام رسان سروش چت و 

دانلود ۱۱ برابر پیش بینی های ما بود.

کمپانی HMD از معرفی محصولی 
»شگفت انگیز« خبر می دهد

به نظر می رسد کمپانی فنالندی HMD Global برنامه 
های »شــگفت انگیزی« برای کنگــره جهانی موبایل 
2۰۱8 دارد. جوهو سارویکاس، مدیر ارشد محصوالت 
این کمپانی که فعال به تولید اسمارت فون های اندرویدی 
می پردازد، اخیرا حســاب کاربری خود در توییتر را به 
دست گرفته و به مخاطبانش گفته که سخت مشغول 

برای رویداد فراهم سازی مقدمات 
جهانی  کنگــره 
موبایل است: »به 
خاطر ســکوت 
رادیویی ام عذر 
مــی خواهــم. 
مشغول  سخت 
برنامــه ریــزی 
بــرای کنگــره 
جهانــی موبایل 
2۰۱8 هســتم. 

لطفا انتظار داشــته 
باشید که شگفت انگیز باشد«.

در حال حاضر انتظار داریم شاهد موبایل های تازه ای 
تحت برند نوکیا در کنگره جهانی موبایل امسال باشیم 
که از جمله آنها می توان به نوکیا ۴، ورژن 2۰۱8 نوکیا 
6، نوکیا ۷ و مدل 4G فیچر فون نوکیا 33۱۰ اشاره کرد. 
عالوه بر این، شــایعاتی درباره دو اسمارت فون کالس 

پرچمدار نوکیا 8 و نوکیا 9 نیز به گوش می رسد.

محقق ایرانی در فهرست 
دانشمندان یک درصد برتر دنیا 

عضو هیئت علمی و اســتاد گروه شیمی دانشگاه ایالم، 
بر اســاس آخرین نتایج اعالم شــده از ســوی پایگاه 
شاخص های اساســی علم )ISI - ESI(، در فهرست 
دانشــمندان یک درصد پراســتناد دنیا قرار گرفت. به 
گزارش ایســنا؛ دکتر آرش قربانی چقامارانی، تاکنون 
2۱۱ مقاله در مجالت معتبر ISI چاپ کرده است. پایگاه 
شاخص های اساســی علم یا ESI محققان را بر اساس 
تعداد اســتنادهای دریافتی مقاالت آنها در رشته های 
22 گانه علم، مرتب سازی می کند و یک درصد آنها تحت 
عنوان دانشمندان یک درصد برتر معرفی می شوند. این 
پایگاه علمی جهانی، هر دو ماه یک بار محققان دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی را بر اســاس میزان ارجاع به مقاالت 
چاپ شده آنها در بازه زمانی ۱۰ سال گذشته رتبه بندی 

کرده و اسامی یک درصد برتر هر گروه را اعالم می کند.

 سبک ترین لپ تاپ 
15/6 اینچی دنیا در ایران

شــرکت ال جی، ســبک ترین لپ تاپ ۱۵/6 اینچی 
دنیــا، یعنــی LG Gram  را در ایــران عرضه کرد. 
این لپ تاپ فوق العاده می تواند در عین ســبک وزنی 
 بــا قدرتمند تریــن لپ تاپ هــای موجــود در بازار 

رقابت کند.
 ال جــی در طراحی این محصول به مســئله کاهش 
وزن و قابلیت حمل و نقل دســتگاه اهمیت خاصی 
داده و نهایتا با تدابیر دقیق خــود این لپ تاپ۱۵/6 
 اینچــی را با وزنــی نزدیک به ۱ کیلوگــرم طراحی 

کرده است.
 عالوه بر وزن کم، ایــن لپ تاپ به یکی از بادوام ترین 
باتری هــا با آخریــن تکنولوژی روز تجهیز شــده و 
می تواند با یک بار شــارژ، به صورت مــداوم بیش از 
۱۵ســاعت درخدمت مهارت و خالقیت شــما قرار 
بگیرد. در کنــار این لپ تــاپ ۱۵/6 اینچی ، ال جی 
دو مدل ۱3 و ۱۴ اینچی از همین ســری را نیز روانه 
بازار کرده تا نیاز کاربران را کامال پوشــش دهد. این 
دو مدل نیز بسیار قدرتمند بوده و وزنی کمتر از یک 

کیلوگرم دارند.
پردازنده استفاده شــده در خانواده لپ تاپ های زیبا 
 Core ال جی، نسل هفتم از سری Gram و جذاب
پردازنده  های شرکت اینتل با نام  Kaby Lake  است 
که در دو مدل Core i5 و Core i7 موجود خواهد 
بود. رم این لپ تاپ ها ظرفیت 8 گیگابایتی را به همراه 
داشته و حافظه SSD آنها با ظرفیت های 2۵6 و ۵۱2 

گیگابایتی در دسترس خواهد بود.

کاربران آنالین اینستاگرام را در دایرکت ببینید
قابلیت دیدن آنالیــن بودن کاربر در همه پیام رســان ها 
وجود دارد، برخی کمی پا را فراتر گذاشــته و متصل بودن 
به اینترنت را که معنی رســیدن پیام به مخاطب می دهد 
را نیز نشــان می دهند. در بخش دایرکت اینستاگرام نیز 
وضعیت آنالین بودن کاربرانی که بــا آنها مکالمه )منظور 

ارسال یا دریافت ییام متنی، تصویری و ...( داشته اید، نشان 
داده می شود. این آنالین بودن با عبارت Active نشان داده می شود، اما سوال اینجاست 
که چه معیاری برای اینستاگرام به عنوان»فعالیت« یا آنالین بودن محسوب می شود؟ 
مرور تایم الین شما نشان آنالین بودن )!( شماست؛ البته اینجا مشخص نیست وضعیت 
حساب هایی که به روبات متصل هستند چطور مشخص خواهد شد! قابلیت دیدن آنالین 
بودن کاربران اینستاگرام فعال فقط در دایرکت و برای کسانی که با آنها مکالمه داشته اید 

فراهم است و همه فالورهای شما آن را نمی توانند ببینند.

 اطالعات280هزار بیمار 
در »اوکالهاما«ی آمریکا هک شد

اطالعات پزشکی محرمانه ۲۸۰ هزار بیمار از 
دانشگاه علوم پزشــکی اوکالهامای آمریکا 
هک شده و به ســرقت رفته است. به تازگی 
گزارش هایی مبنی بر اینکه اطالعات پزشکی 
خصوصی و محرمانــه ۲۸۰ هــزار بیمار از 
دانشکده علوم پزشــکی دانشگاه اوکالهاما 
در ماه نوامبر گذشته هک شده، منتشر شده 
است که نشــان می دهد هکرها به اطالعات 
بیماری و درمانی آنها دسترســی یافته اند. 
پیشتر ابعاد گسترده این خبر رسانه ای نشده 
بود و هم اکنون مسئوالن مربوطه از جزئیات 
این حمله ســایبری و هک اطالعات بیماران 

سخن گفته اند.
مقامات رســمی مربوطه در بیانیه ای اعالم 
کرده اند که یک هکر بــه فولدرها و فایل های 
مربوط به اطالعات شخصی، بیماری و درمان 
بیماران در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 
اوکالهاما واقــع در ایاالت متحــده آمریکا 
دسترســی پیدا کرده و تمامی این اطالعات 
را از سرورهای شبکه این دانشگاه به سرقت 
برده اســت، به گونه ای که استادان دانشگاه 
و پزشــکان دیگر نمی توانند به این فایل ها و 
اطالعات دسترســی یابند. اطالعات ربوده 
شده شامل نام و نام خانوادگی بیماران، شماره 
پذیرش و شــماره پرونده آنها، نام پزشک و 
نحوه درمان و داروهای درمانگر آنها می شود 
که ســرقت و هک آنها هم اکنــون به این 
 دانشکده ضرر و خسارات بســیاری را وارد

 کرده است.

ساخت بزرگ ترین تلسکوپ 
 رادیویی دنیا برای ردیابی

 حیات فرازمینی

چینی ها قصد دارند در آینــده بزرگ ترین 
تلســکوپ رادیویی قابل جهت دهی دنیا را 
برای ردیابی حیات فرا زمینــی، یافتن ماده 
تاریک، بررســی دقیق تر امواج گرانشــی و 
تحقیق در خصوص ســایر پدیده های اسرار 
آمیز کهکشــان ها احداث کنند. این کشور 
میزبان بزرگ ترین تلســکوپ رادیویی دنیا 
با قطر 5۰۰ متر بود. عنوانی کــه با رصدخانه 
Arecibo در کشور پورتو ریکو شریک است؛ 
البته دو تلسکوپ مورد اشــاره از نوع ثابت 
هســتند، در حالی که بزرگ ترین نمونه قابل 
جهت دهی در ایالت ویرجینیای آمریکا در حال 
کار است. رادیو تلسکوپ جدید چینی ها حدود 
۱۰ درصد از نمونه آمریکایی بزرگ تر خواهد بود 
و می تواند تا ۷5 درصد از سطح کل آسمان باالی 
سر خود را تحت پوشش قرار دهد. عالوه بر این، 
تلسکوپ مذکور قادر به پوشش فرکانس هایی 
با طول موج پایین تر نسبت به تمام نمونه های 
مشابه خواهد بود؛ بنابراین دیگر هیچ سیگنال 
کیهانی، هرچند ضعیف نیز از گوش های شنوای 

چینی ها مخفی نمی ماند.

تعیین سن زیستی بدن با استفاده از هوش مصنوعی
پژوهشگران آمریکایی باور دارند می توان با استفاده از هوش مصنوعی، سن زیستی 
بدن را تعیین کرد. پژوهشــی جدید نشــان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با 
تشخیص سن ســلول ها و طراحی یک رژیم پزشکی مناســب، به افراد در داشتن 

کند.دانشــمندان، یک زندگی طوالنی تر کمک 
و کم هزینــه را طراحی الگوریتم رایانه ای ساده 
افــراد را در محاســبه کرده اند کــه می تواند 
دهد و مشخص کند که سن زیستی شان یاری 
مشــخص در ســبک آیا امکان دارد تغییرات 
پزشکی، شانس داشتن زندگــی و محصوالت 
افزایش دهد. این فرمول زندگی طوالنی و سالم را 

که»هوش مصنوعی سن«  )Aging.AI(نام دارد، نتایج دقیقی در مورد ۱3۰ هزار نفر 
بر مبنای گروه خونی شان ارائه داده است. این پژوهش جدید که به سرپرستی شرکت 
هوش مصنوعی»اینسیلیکو مدیســین« ) Insilico Medicine( انجام شد، نشان 
می دهد که هوش مصنوعی می تواند خطر ابتال به بیماری های مربوط به افزایش سن، 

مانند سرطان و بیماری قلبی را تشخیص دهد.

تولید انبوه چیپ های حافظه 
پرسرعت  سامسونگ آغاز شد

حاال دیگر بایــد سامســونگ را حاکم بــازار تولید 
چیپ های حافظه برای کارت های گرافیکی دانست؛ 
چرا که این شرکت با آغاز تولید چیپ حافظه جدید 
GDDR6 و در اختیار داشــتن چیــپ های انقالبی 
HBM2 حاال نبض این بــازار را در اختیار دارد. این 
شرکت پیش از آغاز نمایشــگاه  CES2018 خبر از 
برنامه ریزی برای تولید نسل جدید چیپ های حافظه 
خود داده بود؛ اما به طور قطــع اعالم خبر آغاز تولید 
انبوه این سخت افزار شــوکی بزرگ برای دیگر رقبا 
از جملــه »SK Hynix« و »Micron« خواهد بود 
چون  طبق برنامه ریزی ها قرار بود محصوالت مشابه 
این کمپانی ها در میانه های ســال جاری میالدی از 

راه برسند.
این پایان ماجرا نیســت؛ چرا که ظاهــرا چیپ های 
حافظه GDDR6 سامســونگ نســبت به محصول 
مشــابه ســایر رقبا از ســرعت و کارایی باالتری نیز 

برخوردار خواهند بود.
 به لطف معماری ۱۰ نانومتری ایــن چیپ ها با برق 
۱.3۵ ولتی کار خواهند کرد و قرار اســت ســرعت 
 پایه انتقال دیتای آنها برابر بــا ۱8 گیگابیت بر ثانیه 

باشد.
 این ســرعت انتقال در ظرفیت ۱6 گیگابایتی تا ۷2 
گیگابیت در ثانیه افزایش می یابد به طور حتم با ورود 
حافظه های ۱6 گیگابایتی GDDR6 سامســونگ 
شــاهد عرضه نســل تازه ای از کارت های گرافیکی 
با ســرعت و عملکــردی کامال برتر نســبت به قبل 

خواهیم بود. 
البته کاربرد ســخت افزار مورد بحــث به حوزه گیم 
محدود نخواهد شــد و می توان از آن در سامانه های 
خودران اتومبیل ها و ســرورهای بزرگ نیز استفاده 

کرد.
دوربینی که نقش ماشین زمان را بازی می کند

یک شرکت نوپای هلندی موسوم به Roader نوعی دوربین پوشیدنی ارائه کرده که اجازه می دهد از اتفاقاتی که ۱۰ ثانیه پیش روی داده اند فیلم تهیه کنید. 
شاید می خواسته اید از اولین قدم های فرزندتان فیلمی تهیه کنید؛ اما آن قدر سریع  نبوده اید که بتوانید بالفاصله گوشی هوشمندتان را بردارید و اپلیکیشن 
دوربین را اجرا کنید. به لطف دوربینی موسوم به »دوربین ماشین زمان« محصول رودر )Roader(، نه تنها از زمان حال، بلکه از گذشته نیز می توانید فیلم 
تهیه کنید. این محصول نوآورانه توسط شرکت هلندی رودر تولید شده و در نمایشگاه  CES امسال به نمایش گذاشته شده است. این دوربین مادامی که 
آن را پوشیده اید و در وضعیت آماده قرار داده اید تصویربرداری را ادامه می دهد؛ هنگامی که صحنه ای جذاب رخ داد، کافی است دکمه  روی این دوربین را 

فشار دهید تا ویدئویی از ۱۰ ثانیه قبل از فشار دادن دکمه و ۱۰ ثانیه پس از آن ثبت شود و در مجموع یک ویدئوی 2۰ ثانیه ای در اختیار شما قرار گیرد.

کاربران آنالین اینستاگرام را در دایرکت ببینید
پیشنهاد سردبیر:
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فرماندار آران و بیدگل خبرداد:
اختصاص اعتبار۲۰ میلیارد 

ریالی به ورزش
فرمانــدار آران و بیدگل  آران و بیدگل
گفت: با توجه به فعالیت های گسترده جوانان در 
شهرســتان بخصوص در حوزه ورزش، امســال 
۲۰میلیارد ریال اعتبــار به اداره ورزش و جوانان 

آران و بیدگل اختصاص یافت.
ابوالفضل معینی نــژاد  اظهار کرد: آران و بیدگل 
با وجود محرومیت های زیــاد، از مناطق دارای 
استعداد باال در حوزه ورزش و فرهنگ است و با 
توجه بیشتر، می توان افراد زیادی را در باالترین 

سطح ورزش و فرهنگ کشف کرد.
وی به افزایش اعتبارات حوزه ورزش تا سه برابر 
در طول چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: این 
افزایش اعتبار نشــانگر اهمیت حوزه ورزش نزد 
دولت تدبیر و امید بوده و نگاه ما به دست خیران 
برای حمایت بیشتر در حوزه جوانان و ورزش است 
و این برای مسئوالن استانی و کشوری هم اثبات 
شــده که منطقه ما نماد بارز اقتصاد مقاومتی با 

حضور و مشارکت خیران است.
فرمانــدار آران و بیدگل گفــت: در حوزه ورزش 
و جوانان ۲۰ میلیارد ریال برای امســال در نظر 
گرفتیم که بایــد آموزش و پــرورش در تامین 
بخشی از آن سهیم باشد و توجه بیشتر به حوزه 
ورزش، کاهش خطرات فساد را در بین جوانان و 
نوجوانان در پی دارد و هر چه برای نسل جوان کار 
صورت گیرد، کم است و ثمره آن در آینده اجتماع 

تاثیرگذار خواهد بود.

شهردار کاشان تاکیدکرد:
ایجاد رقابت در بخش خصوصی 

راهکار جذب منابع جدید 
شهردار کاشان گفت: راهکار و  کاشان
ســناریوی هدفمند جذب منابع جدید و تولید 
ثروت به صورت کارشناســانه، با ایجاد مزیت و 

رقابت در بخش خصوصی میسراست.
سعید ابریشمی راد، در بیست و چهارمین نشست 
رسمی شورای اسالمی شهر کاشان با موضوع ارائه 
گزارش دفتر ســرمایه گذاری شهرداری کاشان 
گفت: دربرابر واژه »ســرمایه گذاری« چند مورد 
مطرح است؛ از جمله منابعی که برای بهره برداری 
از آنها، باید به سراغ اســتفاده ازمشارکت بخش 

خصوصی رفت.
وی با اشــاره به اینکه در برخی مــوارد از منابع 
سرمایه گذاری صورت نمی گیرد؛ ولی فرصت هایی 
را در اختیار داریم گفت: باید از بخش خصوصی 
برای بهره برداری از این ظرفیت ها و تبدیل آنها  از 

بالقوه به بالفعل استفاده کرد.
به گفتــه  وی، در برخــی مــوارد زمینه هــای 
ســرمایه گذاری برای ایجاد منابــع در آینده در 
اختیار ماســت کــه نیازمند زیرســاخت هایی 
به منظور تامیــن منابع مالی آن برای رســیدن 

به اهداف مد نظر است.
شــهردار کاشــان تصریح کرد: هر روز با مردم 
مشــارکت داریم و منابع با حضــور آنها تامین 
می شود و برای آنکه در شهر تولید ثروت کنیم باید 
در تعامالت خود با شهروندان، تضمین سودآوری 

به آنها بدهیم.

سرپرست اداره راهداری اردستان 
خبرداد:

اختصاص اعتبار برای بهسازی 
جاده شهراب

سرپرســت اداره راهــداری و  اردستان
حمل و نقل جاده ای شهرســتان اردســتان، از 
تخصیص مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانی برای بهســازی جاده روستای شهراب از 

توابع این شهرستان خبر داد.
احمد کاشــکی گفت: بازســازی محور زواره به 
شــهراب، یکی از اولویت هــای اداره راهداری 
اردســتان بوده و در چند ماه گذشــته افزون بر 
3۰تن آسفالت گرم جهت روکش بخشی از این 

محور 49 کیلومتری اختصاص یافته است.
وی افزود: محور زواره به شــهراب، یکی از جاده 
های قدیمی شهرستان محســوب می شود که 
جهاد کشاورزی در ســال های گذشته با هدف 
اتصال راه های مواصالتی چند روستا احداث کرد؛ 
اما در آن زمان  برای کاربــری های آینده پیش 
بینی نشده بود. سرپرست اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اردستان بیان کرد: یکی از مشکالت 
و درخواست های اصلی مردم روستایی، بهسازی و 
بازسازی راه های مواصالتی است که اجرای طرح 
های راهسازی و بهره مندی روستائیان از راه های 
مناســب، نیازمند توجه مســئوالن و اختصاص 

اعتبارهای ویژه است.

مسئول مرکز مدیریت حوادث نطنز 
خبرداد:

 واژگونی سواری دوو 
در آزادراه نطنز-اصفهان

مسئول مرکز مدیریت حوادث  نطنز
و فوریت های پزشکی نطنز گفت: واژگونی یک 
دستگاه خودروی دوو، شــش مصدوم برجای 

گذاشت.

حســین مخلصی با اعالم این خبــر گفت: در 
این حادثه ســه زن و ســه کــودک، مصدوم 
شــده و پس از درمان اولیــه در محل حادثه 
 بــه بیمارســتان خاتــم االنبیــای نطنــز 

منتقل شدند. 

فرمانده انتظامی آران و بیدگل خبرداد:
افزایش ۲۵ درصدی جرایم 

اینترنتی
فرمانده انتظامی آران و  آران و بیدگل
بیدگل از افزایش ۲۵ درصدی جرایم اینترنتی 
در 9 ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال 

قبل در شهرستان خبر داد.
سرهنگ مسعود سپهوند، با اشاره به اقدامات 
مردمی و انتظامی برای کاهش جرایم اینترنتی 
در سطح شهرستان اظهار داشت: پرونده های 
متعــددی در رابطــه بــا جرایــم اینترنتی 
 از ابتــدای امســال در شهرســتان تشــکیل

 شده است.
وی بــا اشــاره به نقــش مهم آمــوزش برای 
کاهش جرایم اینترنتی اظهار داشت: آموزش 
خانواده ها، گروه ها و کانال های خبری، موجب 

کاهش این جرایم می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین 
خبرداد:

 كشف بیش از 17كیلو گرم 
ماده مخدر در نائین

فرمانده انتظامی شهرستان نائین  نائین
از کشــف مقدار 17 کیلــو و 69۲ گرم تریاک 
ازســوی ماموران انتظامی این فرماندهی خبر 

داد.

ســرهنگ صادق کاظــم زاد گفــت: ماموران 
ایســتگاه ایســت و بازرسي شــهید شرافت 
شهرســتان نائین، حین کنتــرل خودروهاي 
عبوري به یک دستگاه سواري پراید، مشکوک و 

آن را متوقف کردند.
وي افزود:در بازرســي از این خــودرو مقدار 
17کیلو و69۲ گرم تریاک کشــف شد که زیر 

صندلي هاي خودرو جاسازی شده بود.
این مقام انتظامي ادامه داد: در این راستا یک 
سوداگر مرگ، دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
جهت انجام اقدامــات قانوني به مراجع قضائي 

تحویل داده شد.
ســرهنگ کاظــم زاد در پایان خاطر نشــان 
کرد: نیــروي انتظامي با ســوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد افیوني برخورد قاطع و قانوني 
 مي کند و اجــازه جوالن و سرکشــي به آنان

 نخواهد داد.

اولین بارش ها از جمعه شب، چهره فریدونشهر، مرتفع ترین شهر ایران 
را کامال زمستاني کرد و ارتفاع برف در این شهر به 3۵ سانتي متر رسید.

محســن مقدســي، رییس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي این 
شهرستان اظهار کرد: به علت شــدت برف و کوالک و نبود دید افقي، 
باوجود تالش وقفه ناپذیر راهداران، جاده بیش از ۵۰ روستاي پشتکوه 

و پیشکوه فریدونشهر، مسدود و مدارس این شهرستان تعطیل شد. 
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان 

کرد: طبق گزارشات رسیده، از شنبه در بیشتر نقاط استان شاهد بارش 
باران و برف بودیم و بیشترین بارندگی از ورزنه گزارش شد.

علی عســگریان میزان بــارش ثبت شــده در شهرســتان اصفهان را 
1۵سانتی متر اعالم کرد و افزود: بارش برف از مناطق غربی و مرکز استان 

و شهرهای نایین و نطنز هم گزارش شد.
همچنین احمد نوربخش، رییس اداره هواشناســی شهرستان لنجان 
اظهارکرد: ســامانه بارش برف از بامداد شــنبه در این شهرستان آغاز 

شده و 13سانتی متر بارش ثبت شده اســت. امیر امینی، رییس اداره 
هواشناسی خوانسار نیز گفت: در ســال زراعی جاری ۵۵.7 میلی متر 
بارش در این شهرستان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۲4۰میلی متر کاهش داشته است.
بارش چادگان، معادل کل بارش ابتدای پاییز تاکنون بود  

رییس اداره هواشناســی شهرســتان لنجان گفت: بر اســاس آخرین 
گزارش های ارسالی از ایستگاه کلیشاد رخ، بارش برف شنبه شب در این 

منطقه ۲۲ سانتی متر بارش بوده است.
احمد نوربخش تصریح کرد: تا ســاعت 18:3۰ شــنبه، بارش باران در 
زرین شــهر برابر با ۰/1 میلی متر گزارش شــده بــود، همچنین بارش 
برف در باغبهادران از ساعت 17:3۰ آغاز شد و تا ساعت 19:3۰ به سه 

سانتی متر رسیده است.
حسن عسگری، مدیر هواشناسی شهرســتان چادگان نیز گفت: بارش 
1۲سانتی متری صبح روز گذشــته معادل کل بارش اول مهرماه تا ۲9 

دی بوده است.
سهم بارش باران در اصفهان فقط 3/2میلی متر!

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی استان اصفهان با اشاره به 
میزان بارش ها در استان اصفهان اظهار داشت: با فعالیت سامانه بارشی 
طی روز یکشنبه، به ترتیب در روستای ابیانه نطنز با17سانتی متر و در 

فریدون شهر با 1۵سانتی متر، شاهد بیشترین بارش ها بودیم.
حسن خدابخش تصریح کرد: در یارند نطنز 11.۵سانتی متر، خوانسار 
1۰سانتی متر، نطنز ۵ سانتی متر؛ همچنین داران 7 سانتی متر و بادرود 
نیز دو میلی متر برف بارید. وی افــزود: در خور و بیابانک 7/7 میلی متر 
و نائین 6 میلی متر باران باریده اســت؛ همچنین در دیگر نقاط استان 
اصفهان هم بین ۰/1 تا ۲ الی 3 میلی متر باران باریده اســت؛ از این رو 
می توان گفت تقریبا در تمامی نقاط استان اصفهان شاهد بارش بودیم.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان، از بارش 
3/۲میلی متری باران در اصفهان خبرداد.

امید اســت در ادامه این فصل شــاهد بارش های بیشتر در جای جای 
کشور و استان اصفهان  باشــیم؛ گرچه رییس اداره پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان، در اظهار نظری وضعیت بارندگی سال جاری 
را بسیار اسف بار توصیف کرد و گفت: پیش بینی ما این بود که بارش های 
زمستان استان بهتر از پاییز باشد؛ اما همچنان چشم انداز خوبی برای 

میانگین دراز مدت وجود ندارد.

بهمن، روی دی ماه را سفید کرد؛

ورزنه؛ رتبه اول میزان بارش در استان اصفهان

با گذشت نزدیک به سی روز از آغاز فصل زمستان که خبری از بارش باران و برف نبود، باالخره در روزهای پایانی دی ماه، 
زمستان چهره واقعی خود را نشان داد و اول بهمن ماه شاهد رخ نمایی این فصل نه چندان سرد بودیم و بارش های باران و 

برف، خوشحالی شهروندان و کشاورزان و دامداران را به همراه داشت.

عکس نوشت

ورزنه؛ رتبه اول میزان بارش در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

بر اســاس آمــار اداره کار و  شاهین شهر
خدمات اشتغال شاهین شهر، از آغاز امسال تاکنون 
به علت رکود و ورشکســتگی، بیش از ۲ هزار نفر 
ازکارخانه ها و شرکت های خصوصی اخراج شده اند.

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی، اشــتغال را مهم ترین درخواست حدود 
4۰۰ مراجعه کننده ای دانست که در برنامه مالقات 
عمومی روزهای شــنبه شاهین شــهری ها مطرح 

می شود.حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه 
شــمار مراجعه کنندگان به این دفتر در هفته های 
اخیر بیشتر شده اســت، افزود: جوانان همچنان 
از نماینده خود درخواســت  شــغل دارند و بیشتر 
درخواست کنندگان، افراد تحصیل کرده در مقاطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
وی خاطرنشــان کرد: بر اســاس آمار اداره کار و 

خدمات اشتغال شاهین شهر، از آغاز امسال تاکنون 
به علت رکود و ورشکســتگی، بیش از ۲ هزار نفر 
ازکارخانه هاو شرکت های خصوصی اخراج شده اند. 
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: این روند به سرخوردگی، ناامیدی، 
تاخیــر در ازدواج و احتمــال افزایــش معضالت 

اجتماعی در بین جوانان منجر خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عنوان کرد:
بیش از ۲ هزاربیکار؛ نتیجه ورشکستگی كارخانه  های شاهین شهر

رییــس شــبکه دامپزشــکی  اردستان
شهرستان اردســتان گفت: مجموعه واحدهای 
طیور صنعتی اردستان 147 واحد است که همگی 

زیر نظر شبکه دامپزشکی فعالیت دارند.
 میثم اســتکی اظهــار کــرد: واکسیناســیون 
 بیماری نیوکاســل در همــه مرغداری ها تجویز

 شده است.
وی افزود: با توجــه به تحقیقات بــه عمل آمده 
کارشــناس، 47 درصد از بیماری هایی که کشف 
شده است، بین انســان و دام مشترک بوده و باید 
در موضــوع بودجه که برای ســالمت اختصاص 

می دهند این موضوع گنجانده شود.
رییس شــبکه دامپزشکی شهرســتان اردستان 
گفت: روزانه حدود ســه تن شــیر در اردستان 
جمــع آوری و دو تن آن در خارج از شهرســتان 

توزیع می شود.
اســتکی با بیان اینکه انتقال مرغ ها به کشتارگاه 
زیر نظر دامپزشکی انجام می شود، تصریح کرد: به 
همین منظور در 9ماه سال 96 بالغ بر پنج میلیون 

قطعه مرغ به کشتارگاه ها ارسال شده است.
وی تاکید کرد: تولید تخم مرغ خوراکی در 9 ماهه 
ســال 96 بالغ بر ۲۲۵ تن بوده که به استان های 
دیگر ارســال شــده و مجموعه جوجه ریزی مرغ 
 گوشتی نیز بالغ بر هفت میلیون و 747 هزار قطعه 

 است.

رییس شبکه دامپزشکی اردستان خبرداد:

وجود 1۴7 واحد طیور صنعتی در اردستان
نماینــده مردم کاشــان و آران و  کاشان
بیدگل در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
بودجه 97 باید برشی از برنامه ششم توسعه کشور 
باشد، عنوان کرد: کلیات این بودجه در کمیسیون 
تلفیق به رای گذاشته شده و به تصویب رسیده است؛ 
با این حال باید کمیسیون های تخصصی در مورد آن 

بررسی های الزم را انجام دهند.
ســید جواد ســاداتی نژاد، با بیان اینکه اشــتغال، 
اصلی ترین چالش کشور است، ادامه داد: بودجه 97 
باید در مســیر رفع این چالش طراحی شده باشد تا 

قسمتی از مشکالت جوانان در این زمینه رفع شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه منابــع دولتی بــه تنهایی 
نمی تواننــد مشــکل اشــتغال را حــل کننــد ، 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اشتغال 
را ضروری توصیف کرد و افزود: جذب سرمایه بخش 
خصوصی، نیازمند فضای مناسب و با ثبات در محیط 

کسب و کار است.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم 
گفت: اگر محیطی با ثبات بــرای بخش خصوصی 

فراهم نشــود، نه تنها اشــتغال چندصد هزار نفری 
وعده  داده شــده از ســوی دولت محقــق نخواهد 
 شــد، بلکه اشــتغال موجود نیــز از بیــن خواهد 
رفت. گفتنی اســت کاشــان شــهری تاریخی در 
۲۲۰کیلومتری جنوب پایتخت و ۲۰۰ کیلومتری 

مرکز استان است.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی:

اشتغال؛ چالش نخست كشور

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نطنز گفت: به علت بارش برف در اتوبان نطنز به  نطنز
اصفهان، محدوده گردنه نیه، حرکت خودروها به  کندی صورت می گیرد و ماموران در حال بازگشایی اتوبان 
هستند. رضا حاجی آقاجانی افزود: هم اکنون ماموران شرکت سان آرا و اداره راهداری نطنز با تعداد 1۰ دستگاه 

انواع ماشین آالت در حال بازگشایی و نمک پاشی در اتوبان هستند.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نطنز افزود: رانندگانی که قصد عبور از اتوبان نطنز اصفهان را دارند 

حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.   

رانندگان با زنجیر چرخ 
حركت كنند

ری
هدا

را

پارلماندامپزشکی

رییس هیئت فوتبال استان اصفهان  تیران و کرون
با اشاره به جایگاه تیران و کرون در فوتبال ساحلی گفت: 
پایه گذاری فوتبال ساحلی کشور با توجه به پتانسیل های 
این شهرستان و وجود علی نادری، کاپیتان و سر مربی تیم 
ملی فوتبال ساحلی کشور، از تیران و کرون آغاز شده است.

امیر مسعود هراتیان با اشاره به مشکالت کنونی تیم فوتبال ساحلی این شهرستان برای شرکت در مسابقات، 
گفت: حل مشکالت فوتبال ســاحلی تیران و کرون و ورود تیم این شهرســتان به لیگ برتر کشور، نیازمند 

همکاری و تعامل بیشتری است که تدابیری در این زمینه اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی اقتصادی برای تامین اعتبارات الزم در زمینه فوتبال استان، از اولویت های فعالیت 

هیئت فوتبال اصفهان است که قطعا با به ثمر رسیدن این مورد، بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.

آغاز پایه گذاری 
 فوتبال ساحلی كشور 
از تیران و كرون

 اولین کارگاه آموزشی تشریح 
قانون و آیین نامه های اجرایی 
مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم، با حضور 
مســئولین بانک ها و موسسات مالی مســئولین اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی نمایندگان ادارات دولتی 

در سالن اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی برگزار شــد. محمدرضا باقری ریاســت اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان در این رابطه افزود: نحوه جمع آوری اطالعات و پردازش آن، چگونگی انجام معامالت 
مشــکوک، راهکارهای مبارزه با جرم پولشــویی، راه های تبادل تجربه و اطالعات با ســایر دستگاه ها 
 و روش هــای آموزش کارکنــان و مدیران در معاملــه ها، از جمله مــوارد مطرح شــده در این کارگاه 

بود.

برگزاری كارگاه 
آموزشی آشنایی با 
پولشویی در اردستان 

برپایی آیین جشن تکلیف 
دانش آموزان شهرضایی

تکلیــف  جشــن  آییــن  شهرضا
دانش آموزان مدرسه استقالل شهرضا عصر روز 
جمعه در رواق امام خامنه ای آســتان مقدس 

امامزاده شاهرضا)ع( برگزار شد.

علی دهقانان زواره

اخبار

رییس اداره راهداری نطنز  
خبرداد: 
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مفاد آراء
10/332 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مــردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هــای زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139460302008007899 –  94/07/29-  حسینعلی مجاهدی فرزند 
شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 571 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 242/69 مترمربع.
2-  رای شماره 139460302008007900 –29 /94/7 –  اشرف نصیرپورشهرضا  فرزند 
عبدالرسول  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 571 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 242/69 مترمربع.
3- رای شــماره 139460302008008937 – 94/9/14-  محمدامیر حاجیونی فرزند 
حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1160 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 150/04 مترمربع.
4- رای شماره 139460302008008938 –  94/9/14-  مرضیه مومنیان فرزند حسین 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1160 فرعی از 3 اصلی موغان 

به مساحت ششدانگ 150/04 مترمربع.
5-  رای شــماره 139560302008005918 –  95/10/12-  فضل اله خســرو  فرزند 
عباسعلی  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 8561 فرعی از 1 
اصلی ابنیه به مساحت 3/45 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1.6356 جمعا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
6- رای شــماره 139560302008006243 – 95/10/20-  هدایت اله فیروزی  فرزند 
عنایت اله چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3764 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 248/50 مترمربع .
7-  رای شماره 139560302008006244 – 95/10/20-  یعقوب فیروزی  فرزند عنایت 
اله  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3764 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 248/50 مترمربع .
8- رای شــماره 139560302008006717 – 95/11/5-  احمدرضا سبزواری فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3490  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 203/45 مترمربع.
9- رای شماره 139560302008007632 – 95/12/25-  جیران قهرمانی قورد فرزند 
عسگر ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 534 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت  105/30 مترمربع.
10-  رای شماره 139660302008004703 – 96/8/30-  آذر خان احمد فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 195 و 1280 و 1281 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت  ششدانگ 155/45 مترمربع.
11- رای شــماره 139660302008000829 – 96/2/16-  فهیمــه ســامع فرزنــد 
حبیب اله سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب گاراژ به اســتثنای بهاء ثمنیه اعیانی 
 مفروزی از پالک 972 فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت ششــدانگ 211/70  متر

مربع.
12- رای شماره 139660302008000830 – 96/2/16 -  فاطمه سامع فرزند حبیب اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

972 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 211/70  مترمربع.
13- رای شــماره 139660302008001048 – 96/2/24-  معصومه احمدیان کاجی  
فرزند غضنفر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1035 فرعی از 33 اصلی مهرقویه 

به مساحت 180/70  مترمربع.
14- رای شماره 139660302008001525 – 96/3/22-  مرتضی تاکی فرزند حیدرعلی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1177  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 143/10 مترمربع.
15-  رای شماره 139660302008001526 – 96/3/22-  زهرا یثربی فرزند فتح اله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1177  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 143/10 مترمربع.
16- رای شماره 139660302008002065 – 96/4/19-  جنت سادات طباطبا  فرزند 
ولی اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2284 و 2285 
 )که به شماره 8093 تبدیل شده اســت(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 202/20 متر

مربع.
17-  رای شماره 139660302008002066 – 96/4/19-  مجتبی موالئیان فرزند نعمت 
اله  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2284 و 2285 
 )که به شماره 8093 تبدیل شده اســت(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 202/20 متر

مربع.
18- رای شماره 139660302008002576 – 96/5/14 -  فاطمه براهیمی فرزند علی 
اصغر ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1121  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت 25/68 مترمربع .
19- رای شماره 139660302008002938 – 96/5/30-  سیدمرتضی میرمسیبی فرزند 
سیدحبیب اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 191  فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 171/17 مترمربع.
20- رای شــماره 139660302008002941 – 96/5/30-  قربانعلــی کمانی فرزند 
حسینقلی 20 حبه و چهار-هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 2266  فرعی از 1 اصلی ابنیه در ازاء 20 حبه و چهار- هفتم حبه مشــاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید حسین علوی.
21- رای شماره 139660302008003121 – 96/6/13-  مهری سلوکی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 55 و 56 )که به شماره 2688 تبدیل شده است( 
فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 183/50 مترمربع در ازاء 183/5 سهم مشاع از 
432 سهم دودانگ از ششدانگ پالک 55 و 56 )که به شماره 2688 تبدیل شده( فرعی از 
32 اصلی انتقال عادی از طرف داود نوابی موروثی از سیدجالل نوابی که آن هم موروثی 

از طرف سید اسماعیل و سید عبدالعلی نوابی.
22- رای شماره 139660302008003384 – 96/6/29-  فتح اله پارسائی فرزند نعمت 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 89 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مســاحت 

249/28 مترمربع.
23- رای شــماره 139660302008003385 – 96/6/29-  کریم حسینیان دهاقانی  
فرزند علمدار ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1718 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 175/62 مترمربع.
24-رای شماره 139660302008003395 – 96/6/30-  محمدرضا دهقان  فرزند رحیم  

سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 
4291 فرعی از 1 اصلی ابنیه که به انضمام ششــدانگ پالک 1.8041 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را داده است به مساحت ششدانگ  8/09 مترمربع.
25- رای شماره 139660302008003396 – 96/6/30-  نرگس مندک فرزند حبیب 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از 
پالک 4291  فرعی از 1 اصلی ابنیه که به انضمام ششدانگ پالک 1.8041 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را داده است به مساحت ششدانگ  8/09 مترمربع.
26- رای شــماره 139660302008003401 – 96/6/30-  محمدحسن باقی فرزند 
عباس  ششــدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی آن به اســتثناء بهاء عرصــه و اعیان نه 
 حبه آن مفروزی از پالک 1631  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 253/83  متر

مربع .
27- رای شماره 139660302008003609 – 96/7/10-  محمد مومنیان فرزند ولی 
اله ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 145 فرعی از 32 اصلی دست قمشه  
به مساحت 29/66 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک های 645 و 646 فرعی جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
28- رای شماره 139660302008003610 – 96/7/10-  حمید فیضی فرزند جمشید 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 874 و 875  فرعی از 3 اصلی موغان  

به مساحت 206/78 مترمربع.
29- رای شماره 139660302008003711 – 96/7/16-  سید شهاب الدین مرتضوی  
فرزند سید کمال الدین ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 
23 اصلی سود آباد  به مساحت 14/52 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 23.525 و 

قسمتی از کوچه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
30- رای شماره 139660302008003853 – 96/7/23-  محمدمهدی ملجائی  فرزند 
محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 164/05 مترمربع.
31- رای شــماره 139660302008003854 – 96/7/23-  اکــرم ملجائــی  فرزند 
عبدالمجید سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 164/05 مترمربع.
32- رای شماره 139660302008003856 – 96/7/24-  سید مرتضی میرمسیب  فرزند 

حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پــالک 492 فرعی از 2 اصلــی فضل آباد  به 
 مساحت  50 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.491 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2.491  به مساحت  69/70 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 2.492 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
33- رای شماره 139660302008003857 – 96/7/24-  زینب یونسی  فرزند محمد 

سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پــالک 492 فرعی از 2 اصلــی فضل آباد  به 
 مساحت  50 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.491 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پــالک 2.491  به مســاحت  69/70 مترمربع 
 که بــه انضمــام قســمتی از پــالک 2.492 جمعا تشــکیل یک بــاب خانــه را داده

 است.
34- رای شماره 139660302008003887 – 96/7/25-  بهاره حسن پور  فرزند محمد 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 129  فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مســاحت 

162/69 مترمربع.
35-  رای شــماره 139660302008003988 – 96/7/29-  محمدرضــا تاکی  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 997  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 246/40 مترمربع.
36- رای شــماره 139660302008004254 – 96/8/10-  محســن اسالمی  فرزند 
ابوطالب ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 210  فرعی  از 32 اصلی دست قمشه  

به مساحت  153/2 مترمربع.
37- رای شــماره 139660302008004259 – 96/8/11-  حبیب اله متوسل  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 8047  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  100/15 مترمربع.
38- رای شــماره 139660302008004264 – 96/8/11-  محمدمهدی تاکی  فرزند 
حیدرعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1548  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  151/37 مترمربع.
39-  رای شماره 139660302008004301 – 96/8/14-  امیر منصف فرزند سیف اله 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ربعیه اعیانی هشت- دهم دانگ آن مفروزی از پالک 

1138  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  276/63 مترمربع.
40- رای شماره 139660302008004355 – 96/8/16-  مجید اسالمی فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2765 )که به شماره 8409 تبدیل شده(  فرعی  از 

1 اصلی ابنیه  به مساحت  123/08 مترمربع.
41- رای شماره 139660302008004357 – 96/8/16-  ثریا قاسمی  فرزند حسینقلی 
ششدانگ یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1717  فرعی  از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت  20/6 مترمربع.
42- رای شماره 139660302008004392 – 96/8/16-  امیرمحمد عسگری  فرزند 
نعمت اله ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور مفروزی از پالک 321  فرعی  از 3 اصلی 
موغان  به مساحت  1644/73  مترمربع در ازاء ششدانگ پالک 3.321 انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف علی اکبر دشتی.
43- رای شــماره 139660302008004398 – 96/8/17-  عباس اباذری  فرزند علی  
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1272  فرعی  از 3 اصلی موغان  

به مساحت  196/32 مترمربع.
44- رای شماره 139660302008004399 – 96/8/17-  زهرا یزدی  فرزند اکبر  یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1272  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 

مساحت  196/32 مترمربع.
45- رای شــماره 139660302008004400 – 96/8/17-  مصطفی آقاسی شهرضا  
فرزند محمد ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 291 )که به شماره 513 تبدیل 

شده(  فرعی  از 106 اصلی ارش آباد  به مساحت 45/80 مترمربع .
46-  رای شماره 139660302008004401 – 96/08/17-  مریم کاظمی  فرزند مسیح 
اله  ششدانگ یک باب خانه  مفروزی از پالک 103  فرعی از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 

134/90 مترمربع.
47- رای شماره 139660302008004424 – 96/8/20-  میثم طالب پور  فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 99 )که به شماره 2545 تبدیل شده( و 1379 فرعی  

از 50 اصلی اله آباد  به مساحت  134/87 مترمربع .
48- رای شــماره 139660302008004451 – 96/08/20-  طاهــره حلوائی  فرزند 
حسین قلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 864 فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  107/00 مترمربع.
49- رای شماره 139660302008004487 – 96/8/21-  فرشته براهیمی  فرزند مسیح 
اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد  به 

مساحت 214/60 مترمربع .

50- رای شماره 139660302008004488 – 96/8/21-  علی اصغر براهیمی  فرزند 
عباسعلی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله 

آباد  به مساحت 216/29 مترمربع.
51- رای شــماره 139660302008004514 – 96/8/22-  محمدرضا علی بابا  فرزند 
حسین  سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7092 و 
 14055 )که قبال 1450 بوده(  فرعــی  از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 140/10 متر

مربع.
52- رای شــماره 139660302008004515 – 96/08/22-  مهدیه طاووسی  فرزند 
کرمعلی  سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7092 
 و 14055 )که قبــال 1450 بوده(  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 140/10 متر

مربع.
53- رای شماره 139660302008004522 – 96/08/22-  محمدرضا صادقی هارونکی  
فرزند احمد ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1233 فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت 190/33 مترمربع .
54- رای شــماره 139660302008004526 – 96/08/22-  فاطمه محمدیان کرویه  
فرزند حسین  ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 298 فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه به مساحت 150/35 مترمربع.
55- رای شماره 139660302008004533 – 96/08/23-  سید کریم موسوی  فرزند 
سید علی مراد    ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 12 فرعی از 33 اصلی مهرقویه 
به مساحت 134/55 مترمربع در ازاء 130 ذرع مشاع از 800 ذرع مشاع از قطعه زمین 30 
قفیزی به شماره 33.12 انتقال عادی مع الواسطه از طرف نبی اله پورغالم که آنهم موروثی 

از سیف اله پورغالم بوده.
56- رای شــماره 139660302008004534 – 96/08/23-  عباس حســینی  فرزند 
مراد ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 409 و 971 فرعی از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت 97/22 مترمربع.
57- رای شــماره 139660302008004599 – 96/08/25-  طلعت محسنی  فرزند 
صادق ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1353 فرعــی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت 168/20 مترمربع.
58- رای شماره 139660302008004607 – 96/08/27-  محمدحسن خراجی  فرزند 
قدرت اهلل ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 763 فرعی از 33 اصلی مهرقویه  به 

مساحت 172/20 مترمربع.
59- رای شــماره 139660302008004681 – 96/08/30-  عفت پیروی شهرضائی  
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 350/1 )که به شماره 4936 تبدیل 

شده( فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 159/43 مترمربع.
60- رای شــماره 139660302008004682 – 96/08/30-  فاطمه اسماعیلی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 277 فرعی از 106 اصلی ارش 

آباد  به مساحت 117/40 مترمربع.
61- رای شماره 139660302008004689 – 96/08/30-  سید عبدالحسین کسائی 
شهرضا فرزند سید مصطفی ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 554 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 222 مترمربع.
62- رای شماره 139660302008004700 – 96/08/30-  علی محمد احمدیان فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 35 فرعی از 

23 اصلی سود آباد  به مساحت 213/22 مترمربع.
63- رای شماره 139660302008004702 – 96/08/30-  ابراهیم کاویانی درشوری 
فرزند ارج ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1367 فرعی از 4 اصلی برزوک 

آباد  به مساحت 104/55 مترمربع.
64- رای شماره 139660302008004704 – 96/08/30-  احمد مجیری فرزند مرتضی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 195 و 1280 و 1281 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 155/45 مترمربع.
65- رای شــماره 139660302008004711 – 96/09/1-  میترا قربانی  فرزند پرویز  
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 459/1 )که به شماره 2623 تبدیل شده ( فرعی 

از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 99/85 مترمربع.
66- رای شماره 139660302008005107 – 96/9/26-  علی اباذری  فرزند حیدرعلی 
19 حبه و دویست و هشتاد و نه – سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 383/40 

مترمربع.
67- رای شــماره 139660302008005108 – 96/09/26-  غالمرضا کافی  فرزند 
محمدحسین 32 حبه و یکصد و هفتاد و شــش – سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 

383/40 مترمربع.
68- رای شماره 139660302008005109 – 96/09/26-  منیره رحمتی  فرزند محمود 
19 حبه و دویست و هشتادونه- سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از   72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 383/40 مترمربع.

69- رای شماره 139660302008005154 – 96/9/26-  زهرا طبیبیان  فرزند اسمعیل 
ششدانگ:

الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3090 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
17.10 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3103 و 3093/1 فرعی از 1 اصلی 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3103 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
90/25 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3090 و 3093/1 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ج( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3093/1 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
26/90 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3090 و 3103  جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
70- رای شــماره 139660302008005129 – 96/09/26-  فاطمــه عــذرا دیانت  
فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 50 )که به شــماره 2778 
 تبدیل شــده و 849 الی 852 و 1076 فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مساحت 17/84 

مترمربع.
71- رای شــماره 139660302008005130 – 96/9/26-  فاطمه عذرا دیانت  فرزند 
محمدعلی ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 50 )که به شماره 2778 تبدیل 
 شــده و 849 الی 852 و 1076 فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مســاحت 16/83 متر

مربع.
72- رای شماره 139660302008005160 – 96/9/26-  مریم آرامی نیا  فرزند اسفندیار  
ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

38/10 مترمربع.
73- رای شماره 139660302008005346 – 96/10/4-  عصمت بیگم بحرینی فرزند 
سید محمدرضا ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان مفروزی از پالک 8608 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد به مساحت 93/26 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2.11059 

جمعا تشکیل یکباب ساختمان را داده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/02

م الف: 902 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
11/13 شماره آگهی: 139603902004000273 شماره پرونده: 9100400200400786  
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9101955 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
طبقه همکف سمت شرق پالک ثبتی شماره چهارده هزار و سیصد و یک فرعی از پنج هزار 
اصلی به مساحت یکصد و هفت متر و چهارده سانتی متر مربع بانضمام ششدانگ انباری 
پالک چهارده هزار و دویست و هشتاد و هشــت فرعی از اصلی مرقوم واقع در زیرزمین 
دوم به مساحت نه متر و هشتاد و هشت سانتی متر مربع وبا جمیع توابع و متعلقات شرعیه 
و عرفیه و با قدرالســهم از عرصه مشــاعی 5321 فرعی و انبار و سالن مشاعی 14295 
فرعی و راه پله مشاعی 14296 فرعی و پارکینگ 14298 فرعی و حیاط مشاعی 14299 
فرعی و راهرو مشاعی 14308 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- 
 خیابان آپادانا دوم- روبروی کوچه نوروزی- مجتمع مســکونی آریا- طبقه اول- واحد
 شــرقی که ســند مالکیت آن در صفحه 166 دفتر 583 امالک با شماره ثبت 106753 
و با شــماره چاپی 590252 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل : به طول 4/10 متر 
دیواری است به فضای پالک 5000/2254 شرقًا: به طول 18/15 متر دیواریست بدیوار 
پالک 5000/2255 جنوبًا: انکساراً اول در 7 قســمت پنجره و دیواریست بفضای حیاط 
مشاعی 5000/14299 بطول های 1 متر، 0/98 متر، 2/15 متر، چهل و یک سانتی متر، 
ســی و پنج ســانتی متر، 2 متر و 1/45 متر غربًا: اول بطول 7/54 متر بدیوار اشتراکی با 
آپارتمان 14300 فرعی دوم در سه قسمت که قســمت اول جنوبی و قسمت سوم شمال 
 مجاور اســت به طول های 1/30 متر و 6/5 متر و 1/30 متر درب و دیواریست اشتراکی

 با راه پله مشاعی 14296 فرعی سوم بطول 4/65 متر بدیوار اشتراکی با آپارتمان مذکور 
چهارم در دو قسمت که قسمت اول قسمتی از جنوب مجاور است بطول های 1/90 متر 
و 3/5 متر درب و دیواریست بنورگیر مشــاعی بطول 21/10 متر دیواریست بفضای بام 
پالک 5320 فرعی  * دوم حدود انباری شمااًل: بطول 3/35 متر بدیوار اشتراکی با انباری 
14287 فرعی شرقًا: بطول 2/95 متر درب و دیواریست اشــتراکی با راهرو مشاعی بین 
انباری ها شماره 14308 فرعی جنوباً: بطول 3/35 متر دیواریست اشتراکی با راهرو مشاعی 
بین انباری ها شــماره 14308 فرعی غربًا: بطول 2/95 متر دیواریست به تحتانی پالک 
5000/5320 که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق آپارتمان مورد نظر در یک مجتمع 
ساختمانی واقع شده و دارای دو اتاق خواب، ســالن، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 
است. کفسازی آن در سالن ســرامیک 30 در 30 و در اتاق ها موزائیک، قرنیزها چوبی، 
 درب و پنجره خارجی آلومینیوم، چهارچوب ها فلزی، درب هــای داخلی چوبی، بدنه ها
 گچ و رنگ و در آشپزخانه و سرویس ها کاشی، کابینت ها چوبی، سیستم گرمایش پکیج 
و رادیاتور و سرمایش کولرآبی است. مجتمع مورد نظر دارای اسکلت آهن و سقف تیرچه 
بلوک، نمای خارجی آجر و سنگ، حیاط سازی سنگ، آسانسور، در راه پله کف سنگ و بدنه 
گچ و رنگ می باشد. با توجه به مشــاهدات انجام شده و مصالح مصرفی، قدمت بنا حدود 
20 سال است. این واحد دارای انشعابات آب و فاضالب، برق وگاز است. ملکی خانم قمر 
امامی نائینی که طبق سند رهنی شماره 130804 مورخ 1386/09/19 تنظیمی دفترخانه 
 34 اصفهان در قبال بدهی شرکت تکرگ صنعت در رهن بانک ملی ایران شعبه اصفهان

 واقع می باشــد و طبق اعالم بانک مدت بیمه منقضی شده است از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشــنبه مورخ 96/11/23 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ 
پایه چهار میلیارد و نهصد بیســت میلیون ریال ) 4/920/000/000 ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
 پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف
 در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/11/02 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:33618  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)786 کلمه، 

8 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/52 شماره نامه: 9610113633601096 شــماره پرونده: 9609983633600891 
شماره بایگانی شعبه: 960902 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 960902  به آقای محمد سعادت و خانم فاطمه فتحی فرزند 
قدیرعلی خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن 
رسول ملک زاده به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای 
روز یکشنبه مورخ 96/12/20 ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی 
شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 6560 شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

55 / 11 شماره دادنامه: 9009970350600781 شماره پرونده: 8909980350601365 
شماره بایگانی شعبه: 891382   خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به شماره 
ثبت 7788 به نمایندگی مرادعلی امیری ماربینی با وکالت آقای احمد زمانی به نشــانی 
اصفهان خ شمس آبادی ساختمان اسپادا ســپهر ط 2 واحد 9، خواندگان: 1- آقای اکبر 
داودی به نشانی اصفهان خ معراج )هفتون( ک بهشتی بن بست سپاس )مجهول المکان( 
2- آقای محمد امیری ماربینی به نشانی اصفهان خ معراج)هفتون( کوچه تاالر مهرگان 
پ 155)مجهول المکان(، خواســته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامین خواســته، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص خواسته موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان اصفهان با وکالت آقای احمد 
زمانی به طرفیت آقایان محمد امیری و اکبــر داوودی دائر بر مطالبه مبلغ 50/430/000 
ریال) پنجاه میلیون و چهارصدو سی هزارریال( وجه یک فقره چک به شماره 484907-
90/5/27 عهده بانک صادرات شعبه شــهدای کعبه به انضمام مطلق خسارات دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود اصل چک در نزد خواهان، رونوشت برابر 
با اصل گواهینامه عدم پرداخت و عدم ارائــه هر گونه دلیلی از جانب خواندگان که داللت 
بر پرداخت و یا فراغت ذمه آنها به طریق دیگری داشته باشد، دعوای مطروحه را مقرون 
به صحت دانسته و مســتندا به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت خواندگان موصــوف را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
50/430/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان وفق تعرفه 
قانونی به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به نسبت 
میزان محکوم به بر اساس شاخص تورمی بانک مرکزی ) که بوسیله واحد اجرا محاسبه 
می شود( در حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف بیست روز از تاریخ انقضای 
 مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر شــهر اصفهان است. 
  م الــف: 33576 شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان )336 کلمــه، 

4 کادر(
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رییس سازمان محیط زیست: 
 ۵کالنشهر عالوه بر تهران مشکل 

آلودگی هوا دارند
رییس سازمان محیط زیست گفت: وارونگی هوا و 
کمبود بارش در فصل پاییز و زمستان، باعث تشدید 
آلودگی هوا و بروز خشکسالی برای آینده می شود.
عیسی کالنتری  با اشــاره به تجزیه خشکسالی 
در سال های ۷۷ و ۸۷ در کشــور گفت: امسال از 
پاییز دچار کمبود بارش شــدیم و در آینده شاهد 
خشکســالی خواهیم بود. کالنتری با اشــاره به 
اینکه تهران کمترین آســیب را با وجود سدهای 
اطــراف در خشکســالی خواهد داشــت، گفت: 
کالنشــهرهای دیگر مانند اصفهــان با وجود آب 
کم سد زاینده رود دچار خشکسالی خواهند شد. 
وی با اشــاره به برگزاری دو جلســه دولت درباره 
آلودگی کالنشهرها گفت: به دلیل محدودیت ها 
و تصویب نشــدن آیین نامه هــای قانون هوای 
پاک، کنترل آلودگی هــوا به صورت جدی دنبال 
نمی شــود. کالنتری اظهار داشــت: برای بهبود 
وضع هــوا در کالنشــهرها، باید بــه مدیریت و 
نوسازی حمل و نقل عمومی، ساماندهی ساخت 
و سازها و اصالح کیفیت سوخت به ویژه گازوئیل 
توجه شــود.وی علت بروز ریزگردها در اســتان 
خوزستان و استان های اطراف را تخصیص نیافتن 
حقابه های محیط زیستی دانست و اظهار داشت: 
منشأ ریزگردها در این فصل 100 درصد داخلی 
 است و باید با تامین حقابه، این مشکل را برطرف

کرد.

نذری برای طبیعت

هفت تن علوفه توســط یک خیر محیط زیست، 
نذر وحوش پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 

کاله قاضی اصفهان شد.
به گزارش »پارما« علی اکبر نوروزی نیا سرپرست 
اداره پــارک ملی و پناهگاه حیــات وحش کاله 
قاضــی اصفهان گفت: دو خیر محیط زیســت و 
عالقه مند بــه طبیعت در اصفهــان، در مجموع 
حدود ۷ تن علوفه را بــراي تغذیه حیات وحش 
پارک ملي و پناهگاه حیــات وحش کاله قاضي 
اصفهان اهدا کرد. وی اظهــار کرد: نذر طبیعت، 
اقدامی خداپسندانه است که در سال های اخیر و 
در جهت حمایت و حفاظت از طبیعت، از طرف 

دوستداران محیط زیست انجام مي شود.
پیش از این نیــز به دلیل خشکســالی حاکم بر 
منطقه، خیران و دوستداران طبیعت براي تعلیف 
وحــوش مناطق تحت مدیریت محیط زیســت 
اصفهان بخصوص پارک ملــي و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضــي، علوفه هایي را اهــدا و نذر 

کرده بودند.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با 
مساحتی حدود ۵0 هزار هکتار، در منطقه جنوب 

شرقی اصفهان واقع شده است.

در راستای پیشگیری از وقوع جرم؛
 کاهش نقاط حادثه خیز 

از وظایف قوه قضائیه است
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان اصفهان با اشــاره به 
گام ســوم هماهنگی و پیگیری بررسی موانع و 
نارسایی های مربوط به اجرای دستورالعمل وزیر 
راه و شهرســازی، در خصوص نقاط حادثه خیز 
اســتان اصفهان اظهار کرد: پیشــگیری از وقوع 
جرم مطابق بند پنجم اصل 1۵6 قانون اساسی، 
از وظایف ذاتی قوه قضائیه اســت که در راستای 
اجرای برنامه هماهنگی و راهبردی دستگاه های 
ذی ربط و به منظور کاهــش نقاط حادثه خیز در 

محورهای مواصالتی استان اجرا می شود.
محمدرضا قنبری  نقاط حادثه خیز را مکان هایی 
دارای شــاخصه های علمی و تعریف شده نامید 
و افــزود: 109 نقطــه حادثه خیــز در اســتان 
اصفهان شناســایی شــده که 6۷ مورد آن نقاط 
حادثه خیز مصوب کشوری است. طبق اطالعات 
میدانی نزدیک به 40 مــورد از نقاط حادثه خیز 
در شــش ماهه اول ســال جاری رفع، تعدادی 
 از آن ها آشکارســازی یا فرهنگ ســازی شــده

 است.

سرت درد می کنه؟ یک قرص اســتامینوفن بخور. معده ات ناراحته؟ 
رانیتیدین جواب می ده. تپش قلب داری؟ پروپرونالول درستش می کنه!

امثال این تجویزها کم دیده نمی شــود وقتی که از یک بیماری یا درد 
موقت شکایت داری و سریع نسخه ای برای آن تجویز خواهد شد؛ همین 
امر سبب شده تا به کشــوری با ۸0 میلیون دکتر و متخصص معروف 
باشــیم.  فرقی نمی کند جزو کدام یک از اقشار جامعه باشی؛ تحصیل 
کرده یا بی سواد، شاغل یا بیکار، عادت کرده ایم تجویز خودمان را داشته 
باشیم. شاید ریشه اصلی این واقعیت، در روحیه هم نوع دوستی و شدت 
مهربانی ما باشد؛ اما تاثیر آن قرابت چندانی با دوستی و مهربانی ندارد.

نکته قابل تامل این اســت که چرا تا این حد دسترسی به دارو در میان 

ایرانی ها به ســهولت صورت می گیرد؟ در حالی که دریافت دارو بدون 
نسخه پزشک ممنوع است، در ایران، ورود از در رفاقت راهگشای تمام 
مشکالت است. بخش اعظم خانواده ها معموال یک داروخانه آشنا سراغ 
دارند که وقتی حرف از قرص و داروهای خاص می شــود، می گویند بیا 
دارو را از فالن داروخانه تهیه کن؛ چون با من آشناست. این گونه است 
که دسترسی به انواع داروها سخت نیست؛ کافی است با یکی از پرسنل 
داروخانه آشنا شوید. همین روند صعودی سبب شده تا میانگین مصرف 
دارو در ایران در مقایسه با میانگین جهانی ســه برابر بیشتر باشد و در 
این میان مســئوالن حوزه سالمت و بهداشت کشــور عنوان می کنند 
که 20 درصد از داروها مصرف خودســرانه دارد؛ آماری که بسیار تامل 
برانگیز است. از ســوی دیگر ماه گذشته عضو هیئت رییسه کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس، درخصوص برابر بودن میزان مصرف دارو در 

ایران با کشــور چین که جمعیتی چندین برابر کشورمان دارد هشدار 
داد؛ هشداری که باید جدی گرفته شود؛ چرا که سالمت جامعه را هدف 

قرار داده است.
شاید یکی از دالیلی که ایرانیان را نسبت به مراجعه به پزشک بی اهمیت 
کرده اســت، گرانی ویزیت یا بی اعتمادی به تخصص پزشــکان است. 
پزشــکان عمومی معموال با یک بررســی ســاده به ســرعت قرص یا 
آمپول های تکراری تجویز می کنند و گاه حتی به خودتان نیز نمی گویند 
چه مشکلی دارید. مردم می گویند که باید هزینه ویزیت و دارو و تزریق 
را پرداخت کنند؛ امــا تنها به این دلیل که دکتر گلوی آنها را وارســی 
کرده و برای مثال آنتی بیوتیک تجویز کرده اســت، ترجیح می دهند 
همان دارو را در خانه مصرف کرده و متحمل هزینه نشوند. اماواقعیت 
مصرف دارو در میان مردم به همین یکی دو مورد ختم نمی شود؛ بلکه 

بســیاری از خرده فرهنگ ها و شرایط 
اجتماعی و اقتصادی دســت به دست 
هم می دهند تا شاهد چنین وضعیتی 
باشــیم؛ اما واقعیت دیگری که شاهد 
آن هستیم این اســت که واحدهایی 
برای نظارت بر عملکرد و نحوه تجویز 
پزشکان در مراکز بهداشتی وجود ندارد 
و این مسئله توسط رییس سازمان غذا 
و دارو و معاون وزیر بهداشت نیز مورد 
تاکید قرار گرفته و حتی عنوان شده که 
تالش خواهد شد تا کمیته های نظارت 
در بیمارستان ها برای پیگیری مسئله 
مصرف منطقی دارو تشــکیل شــود. 
اما اینکه ضرورت چنین تشــکل هایی 
در برنامــه طــرح تحــول ســالمت 
 مورد توجه قــرار گرفته شــود، جای 

سوال دارد.

هشدار مصرف خودسرانه دارو در ایران؛

مصرف دردسرساز

شاید یکی 
از دالیلی که 

ایرانیان را نسبت 
به مراجعه به 

پزشک بی اهمیت 
کرده است، 

گرانی ویزیت یا 
بی اعتمادی به 

تخصص پزشکان 
است

عکس  روز 

سهل انگاری کاربران؛ عامل اصلی جرایم فضای مجازی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

خبر

رییس بیمارســتان ســوانح ســوختگی اصفهان 
گفت: بیماران ســوختگی در طرح تحول سالمت 
آســیب دیدند؛ زیرا قرار بود جــزو بیماران خاص 
و صعب العالج قــرار بگیرند که ایــن اقدام صورت 

نگرفت.فریدون عابدینی اظهار داشت: ساالنه وزارت 
بهداشت بودجه ای ویژه بیماران سوختگی پرداخت 
می کرد که تخفیفات مالی به این نوع بیماران و به 
ویژه بیماران بــی بضاعت داده می شــد که با این 

بودجه تحت حمایت مالی دولت قرار می گرفتند.
وی در ادامــه افــزود: از ســال 94 تاکنــون این 
حمایت های مالی کم شــد یا اینکه پول از ســوی 
وزارت بهداشــت به دانشــگاه تزریق می شد، اما 
به دلیل کمبود بودجــه دانشــگاه، بودجه صرف 
بخش های دیگر می شــد.عابدینی بــا اعالم اینکه 
میزان مطالبه ما در ســال 9۵ از وزارت بهداشــت 

که هنوز پرداخت نکــرده و همچنین بدهکاری به 
بیمارستان بیش از یک میلیارد تومان است،  ادامه 
داد: از سالی که طرح تحول نظام سالمت آغاز شد 
دو مصوبه مجلس در خصــوص اجرای این طرح به 
اجرا درنیامد و بر همین اســاس اعتباراتی که قرار 
بود در راســتای حمایت از بیماران ســوختگی و 

تصادفی تخصیص یابد، واریز نشد.

رییس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان:
بیماران سوختگی در طرح تحول سالمت آسیب دیدند

رییس اتحادیه آرایشــگران اصفهان گفت: در 9 ماه 
امسال 2۵6 آرایشگاه مردانه پلمب شده و 1۸0 واحد 

دیگر نیز در آستانه پلمب است.
اصغر شجره طوبي با بیان اینکه در حال حاضر  یک 
هزار و 1۸9 آرایشگاه مردانه در اصفهان و شهرهاي 
اقماري آن مانند هرند، قهجاورســتان و بهارستان 
پروانه فعالیت دارند، اظهار کرد:  از این تعداد پروانه 
فعالیت، 1۸6 پروانه منقضي شــده؛ اما باز هم فعال 
هستند.وي با بیان اینکه در حال حاضر ۷۸4 آرایشگاه 
مردانه نیز در سطح شهرســتان اصفهان در انتظار 
دریافت پروانه است، اضافه کرد: این مراکز نیز تا زماني 
که پروانه کسب دریافت نکنند غیر مجاز محسوب مي 
شوند و طبق قانون تمام این مراکز  باید ظرف سه ماه 
براي اخذ پروانه اقدام کنند.رییس اتحادیه آرایشگران 
اصفهان با بیان اینکه از شــروع سال جدید تاکنون 
براي 620 آرایشگاه مردانه در اصفهان بهمنظور اقدام 
به دریافت پروانه، اخطاریه صادر شــده است، گفت: 

در 9ماه امسال 2۵6 آرایشــگاه مردانه پلمب شده 
که علت آن صرفا نداشــتن پروانه کسب بوده است. 
شجره طوبي همچنین به فعالیت 1۸ واحد آرایشگاه 
زیرزمیني در اصفهان اشاره کرد و گفت: این 1۸ مورد 
واحد غیرمجاز متخلف با اقدام به موارد خالف و ورود 
به حوزه آرایش زنانه، به شدت مورد تعقیب بوده و به 
اداره اماکن معرفي شدهاند؛ اما به دلیل جابهجاییهاي 

مختلف، امکان دستگیري آنها وجود نداشته است.

رییس اتحادیه آرایشگران اصفهان:

فعالیت ۱۸ آرایشگاه زیرزمینی در اصفهان
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
چرخه تکرار جــرم به دلیل اینکــه مجرمان گمان 
می کنند همیشــه ناشــناخته باقی مــی مانند در 
فضای مجازی مهیاست، گفت: به طور مثال اگر یک 
درگاه جعلی فیشینگ را شناسایی و مسدود کردیم 
بالفاصله متهم می تواند دو یا ســه سایت فیشینگ 
دیگر راه اندازی کند و بنابراین در دیدگاه پیشگیرانه، 
شــرط اصلی، آگاه سازی و اطالع رســانی به مردم 
 درخصوص تهدیدات فضای مجازی و آموزش به آنان

 است.
ســرهنگ مرتضوی فیلتر کردن را عملی مقطعی 
عنوان و اظهار کرد: برای پیشگیری واقعی از جرم در 
فضای مجازی، تنها راهکار، آموزش و واکسینه کردن 
مردم و ارائه آموزش هایی به صورت بلند مدت است 

که بتواند جنبه پیشگیری داشته باشد.
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان، عامل اصلی 
جرایم فضای مجازی را سهل انگاری کاربران عنوان 

و خاطرنشــان کرد: تحقیقات نشان می دهد اغلب 
متهمان فضای مجازی از سطح حرفه ای و تخصص 
باال برخوردار نیستند و تعداد حرفه ای ها نیز خیلی 
انگشت شمار است. این سهل انگاری کاربران مانند 
عدم تنظیمات ایمني سیســتم هــای خود، عدم 
رعایت مسائل امنیتی و ایمنی و حفاظت نکردن از 
اطالعات هویتی خود است که باعث شده زمینه برای 

سوءاستفاده مجرمان از آنان فراهم شود.

رییس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد:

سهل انگاری کاربران؛ عامل اصلی جرایم فضای مجازی

اعتراض به سبک دانشجویی!
دانشجویان یک دانشــگاه در اقدام اعتراضی 
درب دفتر مدیر گروه خود را گل)آجر( گرفتند!

 رییس پلیس آگاهي استان خبر داد:
 اخاذی دو کالهبردار
 با ترفند دریافت وام

دو کالهبــردار که با ترفند دریافــت وام برای 
بانک از فردی اخاذی کرده بودند، در دام پلیس 
افتادند.رییس پلیس آگاهي اســتان  اصفهان 
گفت : در پي وصول شــکایتي مبني بر اینکه 
فردي در قبال پرداخــت وام از یک بانک مبلغ 
20 میلیون ریال از وي دریافت و یک برگ چک 
30 میلیون ریالي به عنوان ضمانت در اختیار 
او قرار داده مشــخص شد برگ چک پرداختي 
جعلي است که اقدامات الزم براي شناسایي فرد 

کالهبردار آغاز و وی شناسایي و دستگیر شد.
وی افزود : متهم در بازجویی به بزه انتسابي و 
جعل چک با همدستي فرد دیگري اعتراف کرد 
که همدست متهم نیز دستگیر و هر دو تحویل 

مراجع قضائي شدند.

مدیربازرسي و نظارت اصناف استان:
 فیلتر هوا و گیتار قاچاق در 

اصفهان کشف و جمع آوری شد
 فیلتــر و هواکــش خــودرو و گیتــار قاچاق 

در اصفهان کشف و جمع آوری شد.
مدیربازرسي و نظارت اصناف استان گفت: در 
بازرسی بازرســان مبارزه با قاچاق کاال از یک 
واحد صنفي انبار تخلیه بار واقع در شمال غرب 
شهر اصفهان، 6هزار و 200عدد فیلتر و هواکش 
خودروی قاچــاق و 1۵0عدد گیتــار قاچاق 
کشف شــد.جواد محمدی فشارکی ارزش این 
و محموله را یک میلیــارد و ۵۵0میلیون ریال 

عنوان کرد.

رییس مرکز اورژانس و فوریت های 
پزشکی اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به بیش از ۱۳ هزار 
بیمار قلبی و تنفسی در اصفهان

رییس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی 
اصفهان گفــت: در 9 مــاه امســال به بیش 
از 13 هــزار و ۵93 بیمار قلبی و تنفســی در 
اصفهان امدادرســانی شد.غفور راستین اظهار 
داشــت: در 9 ماهه امســال برای امدادرسانی 
به 9 هزار و 636 مورد بیمار قلبی و ســه هزار 
و 9۵۷ مورد بیمار دارای مشــکل تنفســی از 
11۵ امدادخواهی شــد که با کمک نیروهای 
اورژانس به آنها کمک رسانی صورت گرفت.وی 
بیان داشــت: همچنین در این 9 ماه، سه هزار 
و ۸1۷ مورد ســقوط در اصفهان داشتیم و 4۸ 
مورد غرق شدگی ثبت شده است.رییس مرکز 
اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: تعداد کل ماموریت های انجام شــده در 
این مدت 1۵۵ هــزار و ۸1۷ مورد بوده که 26 
هزار و ۷۸2 مورد شامل مصدومین سرپایی و 
114 هزار و ۷۵9 مورد شامل اعزام مصدوم به 

بیمارستان ها بوده است.

در صورت تخصیص اعتبار؛
 کم درآمدها هم
 سبد می گیرند

مدیرکل امورحمایتی وتوانمندســازی وزارت 
رفاه از افزایش دفعات توزیع سبدحمایت غذایی 
میان نیازمندان درصورت تامین اعتبارخبر داد 
وگفت: هدف وزارت رفاه از بین بردن فقرمطلق 

است وبرنامه های ویژه ای دارد.
وی گفت: ســعی ما بر این اســت که ماهیانه 
یک بار و یا هــر دو ماه یک بار ســبد حمایت 
غذایی میان مددجویان تحت پوشش نهادهای 
حمایتی کمیته امداد و بهزیســتی و همچنین 

نیازمندان پشت نوبتی اختصاص پیدا کند.
مریم الســادات میرمالک ثانی بــه طرح های 
فقرزدایــی وزارت رفاه اشــاره کــرد و افزود: 
همچنین یکی دیگر از طرح های پیشنهادی ما 
این است افرادی که درآمدهای کمتر از درآمد 
پایه دارنــد نیز جزء مشــمولین طرح حمایت 
غذایی قرار بگیرند که البتــه مناطق محروم و 

روستایی در اولویت قرار دارند.

اخبار

فتااصناف

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: ســاکنان گرفتار در دود مجتمع مسکونی 
12 واحدی، با همت نیروهای آتش نشانی اصفهان نجات 
یافتند.محمد شــریعتی اظهار کرد: به دنبــال اعالم این 
حادثه، ماموران امدادی از ایســتگاه های شش، 1۸، 16 و 

19 به همراه تجهیزات مربوطه و دو دســتگاه خودروی نردبان و خودروی تخصصی تنفسی به همراه مدیر و 
افسر کشیک وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه  در این حادثه تمامی ساکنان مجتمع مسکونی دچار دود گرفتگی شده و با توجه به وسعت دود 
امکان خروج از منزل را نداشتند، تصریح کرد: با توجه به سرعت حرکت دود و خطرات مرگبار آن، امدادگران 
آتش نشانی بالفاصله به دو اکیپ مجزا تقسیم شدند؛ همچنین به اطفای حریق در همان دقایق ابتدایی اقدام 

شد و از سرایت حریق به نقاط دیگر جلوگیری به عمل آمد.

نجات ساکنان گرفتار 
در دود مجتمع 
مسکونی ۱۲ واحدی

داوطلبان جمعیت هالل احمر، به 920 مسافر گرفتار برف 
در محورهای مواصالتی استان اصفهان امدادرسانی کردند.

معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: درگردنه مالاحمدنایین به 11۷ دستگاه سواری و 22 
دستگاه اتوبوس گرفتار در برف امدادرسانی شد و ۸۸0 نفر 

از مسافران این خودروها  در حسینه ها وامامزادگان نایین اسکان داده شدند.داریوش کریمی افزود:همچنین 
دو دستگاه آمبوالنس ، یک دستگاه خودروی نجات و دودستگاه پی کاپ و 1۵ نفر نجاتگر در این محور به افراد 
گرفتار در برف امدادرسانی کردند. وی گفت: دراین مدت 20 نفر در پایگاه قلعه آقا لنجان، خانواده پنج نفره ای 
در پایگاه ظفرقند اردســتان و 1۵ نفر هم در پایگاه دولت قرین سمیرم اسکان داده شدند.معاون امداد ونجات 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان افزود: 200 نفر نجاتگر با استقرار در 40 پایگاه امداد ونجات در محورهای 

مواصالتی استان اصفهان، به مسافران امداد رسانی می کنند.

اسکان 9۲0 مسافر 
گرفتار برف در 
محورهای مواصالتی

عکس
خبر

شهرداری بروجرد این بچه ها را 
به جرم آب نبات فروشی دستگیر 
کرد و مثل دزدها از آنها عکس 
گرفته و منتشر کرده است!

 پسر ۱۵ساله پس از گرفتن 
موتورسیکلت از پارکینگ دو باره 
تصادف کرده و درنهایت در دومین 
حادثه جان خود را از دست داد

فاطمه کاویانی
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فرهادحسنزاده
نامزدنهاییجایزه»اندرسن«شد

فرهاد حســن زاده به فهرســت پنج نفر نهایــی جایزه  »هانس 
کریستین اندرسن« راه یافت. حســن زاده به عنوان یکی از پنج 
نفر برتر جایزه هانس کریستین اندرسن  -نوبل ادبیات کودک- 
انتخاب شد. وی با نویســندگانی از کشــورهای فرانسه، ژاپن، 
سوییس و نیوزیلند رقابت خواهد کرد. نتیجه رقابت در نمایشگاه 
بولونیا ۲۰۱۸ اعالم خواهد شد. وی از طرف شورای کتاب کودک 
برای آنچه »یک عمر فعالیت موفق در حوزه نویسندگی ادبیات 
کودکان و نوجوانان« عنوان شــده، نامزد دریافت جایزه هانس 
کریستین اندرسن ۲۰۱۸ شده اســت. جایزه هانس کریستین 
آندرسن که گاه جایزه نوبل کوچک هم خوانده می شود، جایزه ای 
است بین المللی که هر دو سال یک بار از طرف دفتر بین المللی 
کتاب برای نســل جوان )IBBY( به مولفــان در زمینه ادبیات 

کودک تعلق می گیرد. این جایــزه در دو گروه 
نویســندگان و تصویرگران اهدا می شود. 

جایزه به نام هانس کریستین آندرسن، 
نویسنده دانمارکی است و برنده، جایزه 
خود را از دست ملکه دانمارک دریافت 
می کند. فرهاد حســن زاده، نویسنده 

و روزنامه نگار طنز از نویســندگانی 
است که در تمامی حوزه های 

ادبی از داســتان کودکان، 
نوجوانان تا رمــان برای 
بزرگســاالن دســت به 

نگارش زده است. 

فرهاد حسن زاده نامزد نهایی جایزه» اندرسن« شد

خوانششعرسپید؛پیشنهاد سردبیر:
تابعنویسش
اصلیشاعر)قسمت دوم(

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. 
در بخش نخست به برخی از شیوه خوانش 
اشاره و گفته شد که لحن خوانش، هنگام 
ســرایش، با مکث هایی توأم می شود که 
متاثر از حس آن لحظه خاص است. ادامه 
مطلب را در بخش دوم بخوانید: این مقاله، 
نظریه ســه گانه مکث ها ، شــامل مکث 
کوتاه، شــبیه کاما، مکث میانه، شبیه به 
ویرگول و مکث بلند شبیه نقطه درنگارش 
ادبیات و متون، برای نویسش شعر سپیدرا 

مطرح و ارائه می دهد.
 از این دیدگاه آرامش، عصبیت، نا آرامی و 
شادی شعر را می شود از نوع فرم، ترتیب 
ســجاوندی  این نظریه و به تبع از جریان 

موسیقی آن باز شناخت . 
در بــاره تقابل ها و تعامــل های خوانش 
و نویســش، »روســو«، به کرات، نوشتار 
را اضافــات صــرف افــزوده هــای غیر 
ضروری، حتــی از امراض گفتــار می داند. 
او معتقد اســت که نوشــتار متشــکل 
 از نشــانه هایــی اســت کــه امــکان 
سوء تفاهم را ایجاد می کند. در واقع چند 
گانگی درکی از یک عبارت مکتوب، بسامد 
عدم دریافت حس و لحن ازلی  متن را در 
پی دارد؛ اما روســو با وجود نظریه خود، 
در همه آثارش، نوشتار را کامل کننده یا 
جبران کننده نقص در گفتار می داند. به 
نظر می رسد روسو، وقتی نتوانست منویات 
درونی گاه نامتجانس با نگرش های جامعه 
را در گفتار، نشــان دهد اعترافات خود را 
نوشت و نوشــتار را مکمل گفتار، ارزیابی 

کرد. 
در واقــع با نوشــتار، خود سانســوری و 
الپوشــانی حضور و گفتاررا، بر مال کرد. 
روســو با اعترافــات مکتوب خــود ، مِن 
درونی و راز آلود را ، آشــکار کرد؛ اما این 
یکســویه نگری روســو با آنچه در حوزه 
 ادبیات و به ویژه شعر، می گذرد با هم فرق 

می کند. 
آنچه شعر را تمایز می بخشد هنر است و 
هنربه مثابه ایهام و تاویلی اســت تعلیقی 
که نهایتــا، دور از ذهن مخاطــب آگاه و 
حرفه ای و منتقد، واقع نمی شــود. پس 
در می یابیم که نحوه آوایش ازلی شعر یا 
 رســتاخیز آن  به چگونگی حاالت شاعر ،

 بر می گردد.
آرامش و آسودگی شــاعررا از مکث های 
میانه و بلند که تنفس بیشتر و بلند تر دارد، 
در می یابیم و بر عکس عصبیت و ناآرامی 
روح شاعر را با مکث های کوتاه که نشانگر 
تنفس های تند و پی در پی اســت، درک 

می کنیم.
 پس نویسش قاعده مند شــعر سپید، ما 
را تا نزدیکی حسی و لحنی شاعر ، هنگام 
زایش کلمات و نهایتا، شعر، می کشاند با 
این نزدیکی،معناها،تصاویر از تکثر معنای 
نامحدود به سطح محدودتری، تنزل پیدا 
می کند؛ اما چگونه می توان رســم الخط 
ترســیمی را برای نیل به این خواســته، 
پیاده کرد؟! این نظریه ،حضور نشانه های 
مکثــی،) ایســتایی( ، حرکتی شــعربا 
 فاصله هــای متباین نســبی و قرار دادی

  را، نشان می دهد. 
 در ادامه  جای گذاری های  مکث های سه 

گانه را مرور می کنیم:
- شــروع شعر،ازسطر نخســت شعر آغاز 
می شود) همیشه سر سطر، قرار می گیرد.(

- ) مکث کوتاه( با فاصله یک حرف یا یک 
کلمه زیر سطر پیشین، نوشته می شود.

   - )مکــث میانــه( زیردومیــن کلمه یا  
 دومین حرف از شــروع ســطر پیشین، 

می آید.
- )مکث بلند( در حقیقت سر سطر بعدی 
می نشیند.) مانند شــروع هر شعر،که از 
اول سطراســت با این تفاوت که شــروع 
شعر، همیشــه و طبیعتا، محتوم به اول 

سطر است.(
نکته: چنانچه هر سطر شعر که چگونگی 
مکث ها را در ســطر های بعد، مشخص 
می کند به علت بلندی ســطر و نیز تتابع 
اضافات، از کادر صفحه بیرون برود، بانشانه 
خط تیره در ســطر بعد اضافه می شــود 
 و ســطر بعد با رعایت همــان نوع مکث 

ادامه می یابد.
ادامه دارد...

ادداشت
ی

وسعت اله کاظمیان دهکردی

نشست شعر جوان، به سرپرستی عباس 
شــاهزید متخلص به »خروش«، برنامه 

۳۰ دی ماه خود را به رونمایی و نقد مجموعه ترانه »اگه عاشقت 
نبودم« سروده محمدحسین صفاریان اختصاص داده بود. این 
نشست در دویست و ســی امین جلســه خود به نقد و بررسی 
مجموعه ترانه اگه عاشقت نبودم توسط علی فردوسی، شاعرمنتقد 
پرداخت. صفاریان، شاعر خمینی  شهری متولد ۱۳۵۷ است و تا 
کنون مجموعه شــعرهایی مثل »تو مثل طعم نمک«، »از این 

عاشقی ها«، »از پنجره تا دیوار« و... را به چاپ رسانیده است. 
در ابتدای جلسه سرپرست نشست شــعر جوان گفت:  امروز به 
دلیل نقد و بررسی کتاب اگه عاشقت نبودم تاریخچه مختصری 
از ترانه سرایی در ایران را بیان می کنیم. عباس شاهزیدی با بیان 
اینکه برخی اعتقاد دارند ترانه، هویت مستقلی دارد، افزود: هر اثر 
شاعرانه ای که زبان محاوره داشته باشد ترانه نیست. او به تاریخ 
ترانه سرایی در ایران اشاره کرد و با اینکه مشخص نیست اولین بار 
چه کسی ترانه سروده است، تصریح کرد: متن هایی از دوران 
ساسانی داریم که نشان می دهد پیشینه ترانه از آن زمان بوده 
است. »باربد« بزرگ ترین موسیقیدان زمان ساسانی ترانه سرا 
هم بوده ؛ البته نه به شکل ترانه های امروزی. آن زمان رباعی را 
ترانه می دانسته اند. خروش اصفهانی با بیان اینکه تا قبل از دوره 
 قاجار اشعاری با نام حراره گویی وجود داشته که آنطور که از کلمه

 برمی آید بیشتر در مناطق گرمسیر سروده می شده است، ادامه 
داد: تا پیش از این زمان ترانه به معنی امروز وجود نداشته است. 
در مراجعه به کتاب »هفتاد ترانه« می توان درباره این پیشینه 
بیشــتر مطالعه کرد. وی با بیان اینکه از میان شــاعران، 
مهدی اخوان ثالث در احیای ترانه ســرایی کوشید؛ اما به 
دالیلی آن را رها کرد، گفت: آنچه کــه از تاریخ ترانه می 
فهمیم این بوده که عموما متن ها به شــکل رباعی بوده 
اســت. خروش به دوره های ترانه سرایی به شیوه جدید 
اشاره کرد و افزود: این شکل ترانه سرایی را می توان 

به چهار دوره تقسیم بندی کرد: دوره اول ازسال ۱۲۵۰ بوده که 
مبدع آن به قول عارف قزوینی و شاملو، علی اکبرخان شیرازی 
معروف به شــیدا بوده است. دوره دوم از ســال ۱۳۱9 تا ۱۳49 
بوده  که »رادیو« در این مدت به وجود آمده و شعرا بسیار مایل 
بوده اند که شعری بسرایند و توسط یک خواننده در رادیو خوانده 
شود. رادیو، نقش عمده ای در ســرایش ترانه و گسترش آن در 
میان مردم در این زمان داشــته است. در دوره سوم جریان های 
 تازه ای وارد ترانه سرایی شــده که به ترانه سرایی نوین معروف 

می شود. این دوره از ســال ۱۳49 تا ۱۳۵۷ بوده که ترانه های 
بسیار ماندگاری در این زمان خلق می شود. دوره چهارم از سال 
۱۳۵۷ تا امروز است که با پیدایش انقالب اسالمی تغییرات اساسی 
در کشور به وجود آمد و در نوع ترانه سرایی نیز موثر بود. به گفته 
شاهزیدی، پس از آن اوایل دهه هفتاد جریاناتی به وجود آمد و 
ممیزی ها کمتر شد و آنچه که ما امروز می بینیم از این دهه و از 

سال ۱۳۷۵ شروع شد که تا امروز هم ادامه داشته است. 
شعر محاوره؛ راهی برای ارتباط بیشتر شاعر و قشر 

عامه
در ادامه نشست، علی فردوسی، شاعر و منتقد، به نقد و بررسی 
مجموعه ترانه های »اگه عاشقت نبودم« پرداخت. او ضمن معرفی 
کتاب گفت: مجموعه ترانه »اگه عاشقت نبودم« پنجمین مجموعه 

از اشعار محمدحسین صفاریان است و او سه 
مجموعه دیگر گردآوری و به چاپ رســانده 
اســت. وی  با بیان اینکه شــعر محاوره را به 
عنوان یک قالب نمی توان شــناخت و شاید 
لزوم به وجود آمدن این قالب شعری ارتباط بیشتر شاعر و قشر 
عامه جامعه بوده است، افزود: فضای رسانه ای در صدا وسیما این 
امکان را به وجود آورد و فرصت ارائه شعر به عموم جامعه را از این 
طریق فراهم کرد. از این زمان بــود که نیاز به ابزاری همه فهم تر 
به وجود آمد تا همه مردم را با خود همــراه کند و به این ترتیب 
زبان، بیشتر به سمت محاوره شــدن پیش رفت. فردوسی، ترانه 
را به نوعی زیر مجموعه ادبیات فولکلور دانســت و تصریح کرد: 
در گذشته شــعر محاوره و ادبیات فولکلور وجود داشته و ترانه 
را می توان قسمتی از این گونه ادبی دانســت. این شاعر با بیان 
اینکه ترانه سرایان معتقدند همراهی و همنشینی شعر محاوره 
با موسیقی آن را تبدیل به ترانه می کند، تصریح کرد: تا زمانی که 
شعر محاوره توسط خواننده اجرا نشود، لفظ شعر محاوره را برای 
آن درنظر می گیریم و وقتی که با موسیقی همراه شد به آن ترانه 
می گوییم. میان شعر و موسیقی ارتباط عمیقی همواره بود ه است؛ 
به طوری که در قدیم اگر شعرای ما صدای خوب و توانایی داشته 
 اند برای ارائه اشعارشان و تاثیرگذاری کالم از این ابزارها استفاده 
می کردند. فردوسی در ادامه به بررســی کتاب پرداخت و آن را 
مجموعه خوبی دانست و با اشــاره به قالب سرایش اشعار گفت: 
سرایش اشعار بیشتر در قالب چهارپاره بوده است. امروزه بیشتر 
اشــعار محاوره در قالب چهارپاره سروده می شود؛ زیرا مضامین 
اجتماعی در قالب چهارپاره بهتر بیان می شود و چون در هربند 
قافیه تغییر می کند،دست شاعر برای خلق مضمون بازتر است.  
در ادامه برنامه نیز محمدحســین صفاریان، شــاعر مجموعه 
ترانه های»اگه عاشــقت نبودم« با بیان اینکــه این مجموعه در 
بازه های زمانی متفاوتی سروده شــده است، به برخی از ابهامات 
کتاب اشاره کرد و در پایان نیز یکی از اشــعار را کتاب را خواند. 
گفتنی است؛ این جلسه با حضور شاعران و عالقه مندان برگزار 

شد و  برخی از شاعران نیز به شعرخوانی پرداختند. 

انتشارفراخواناولینجایزههوشنگمرادیکرمانی
فراخوان اولین دوره جایزه هوشنگ مرادی کرمانی برای دانش آموزان ابتدایی و متوسط کشور منتشر شد.

 به گزارش ایبنا؛  این جایزه با هدف کمک به ارتقای آفرینش های ادبی دانش آموزان، با موضوع آزاد برگزار می شود. 
جایزه مذکور به ۲۷ تن از دانش آموزان سه دوره تحصیلی ابتدایی، متوســطه اول و متوسطه دوم و در ۳ محور 
داستان، انشا و نویسندگی )خاطره، قطعه ادبی( و شعر اهدا می شود. آثار برگزیده این جایزه در قالب یک کتاب، 
چاپ خواهند شد. آثار ارســالی به دبیرخانه اولین جایزه هوشنگ مرادی کرمانی باید با خط خوش و خوانا یا در 
قالب فایل word حروف چینی شوند. تعداد صفحات آثار بخش انشا و نویسندگی تا ۲ صفحه و آثار مربوط به شعر 
و داستان باید یک قطعه و تا حجم هزار کلمه باشند. آثار ارسالی همچنین نباید پیش از این در کتاب یا جشنواره ای 
منتشر شده باشند. متقاضیان باید نشانی کامل، سال تولد، میزان تحصیالت، شماره تماس و کد پستی، نام مدرسه، 
نام آموزگار و دبیر خود را هم در سربرگ آثار خود ارســال کنند. هر دانش آموز عالقه مند، می تواند فقط در یک 
محور برای این جایزه اثر بفرستد. مهلت ارسال آثار نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ است و متقاضیان باید 
آثار خود را به نشانی الکترونیکی jayeze.hamak@gmail.com یا صندوق پستی تهران، ۵۶۸ / ۱۳۱۴۵ 
ارسال کنند. مراسم پایانی و اختتامیه این جایزه ۱۶ شهریور ۹۷ با حضور هوشنگ مرادی کرمانی در شهر کرمان 

برگزار خواهد شد.

فراخواندوازدهمینجشنوارهشعرفجرمنتشرشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر ضمن رونمایی از پوستر این دوره، فراخوان دریافت آثار خود را نیز منتشر کرد. به گزارش تسنیم، 
آثار منتشرشده در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و درباره شعر در سال 9۵ از طریق دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر احصاء و مورد بررسی و داوری قرار می گیرد. در حالی که دبیرخانه این جشــنواره پیش از این شناسایی، جمع آوری و غربالگری اولیه 
آثار را آغاز کرده بود، با انتشار فراخوانی از پدیدآورندگان و ناشران خواســت تا آثار منتشرشده دارای مجوز وزارت ارشاد را تا ۱۵ بهمن در 
اختیار دبیرخانه قرار دهند. جشنواره بین المللی شعر فجر با آرمان بالندگی گونه های شعر امروز، از سال ۱۳۸۵ هر ساله میزبان کاروان شعر 
پارسی بوده است و دوازدهمین دوره این جشنواره نیز در سال ۱۳96 برگزار می شود. در این دوره آثاری که در سال ۱۳9۵ به زبان فارسی و 
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده  باشد در گروه  های شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. برگزیدگان جشنواره اسفند امسال در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد و به این برگزیدگان، عالوه بر جایزه نقدی، لوح یادبود 
و نشان جشنواره بین المللی شعر فجر اهدا خواهد شد. آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه، دوشنبه ۱۵ بهمن 96 است. ناشران، شاعران و 
پژوهشگران می  توانند دو نسخه از آثار خود را به این نشانی ارسال کنند: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه شهید اعرابی 
)۵(، پالک 6، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان؛ دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر. عالقه مندان، ناشران و مؤلفان برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سایت رسمی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان به نشانی  www.adabiatirani.com  مراجعه 

کنند یا با دبیرخانه به شماره ۸۸۳۱۸646-۰۲۱ )داخلی۲۰۱( تماس حاصل فرمایند. 

فراخوان

خروش اصفهانی در نشست معرفی کتاب »اگه عاشقت نبودم«:

هراثرشاعرانهایکهزبانمحاورهداشتهباشد،ترانهنیست

سمیه حفیظی

دوم بهمن سالروز درگذشــت عارف قزوینی است؛ 
شاعری شوریده حال ، رندی یک ال قبا و وطن پرستی 
شــجاع که زندگی اش را فدای وطن و آزادی کرد و 
هرگونه حرف زشت و ناپســند و تبعیدهای مکرر را 
بـه جان خرید؛ اما حقیقت را زیرپا نگذاشت و هیچ گاه 
وطن خواهی را برای خود وسیله  کسب و کار نکرد و از 

این راه نَه زری اندوخت و نَه خیانتی از او سر زد.  
 شاید این گفته »محمدعلی سپانلو« بهترین معرفی 
برای عارف قزوینی باشــد: » در روزگاری که شــاید 
حتی ۵ درصد ایرانی ها هم باســواد نبودند، عارف با 
شعرهای ســاده اش اصول قانون اساسی مشروطه، 
 همچون برابری مردم در برابر قانون را به آنها آموزش 

می داد.« 
با مهدی نورمحمدی که درباره عــارف قزوینی پنج 
کتاب تالیف کرده و بــه خوبی با او و عصر زندگی اش 
آشناســت، گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید.
نورمحمدی، عــارف قزوینی را یک شــاعر ملی گرا 
می داند کــه آرزوی احیای تمدن قدیــم ایران را در 
سر داشــته اســت. به گفته او، در دوره قاجار رجالی 
بی کفایت در رأس کار بودند و عارف به همین دلیل 
همیشه در پی زنده شدن مجد و عظمت ایران در زمان 
هخامنشیان و ساسانیان بود. دوره قاجار دوره تاریکی 
در تاریخ ایران است و عارف همیشه می گفت که ای 

کاش در این دوران به دنیا نمی آمده!
نویسنده کتاب »خاطرات عارف قزوینی« می گوید: 
در آن زمان بیشــتر رجال سیاسی یا طرفدار انگلیس 
بودند یا روســیه؛ اما عارف جزو رجالــی بود که هیچ 
وابستگی سیاسی نداشــت و یک ملی گرای افراطی 
بود. نورمحمدی می افزاید: این عشق به وطن درحدی 

است که او در نامه هایش می گوید»من دوست دارم در 
خاکستر تون حمام بخوابم؛ اما وطنم سربلند باشد«.

تاثیرگذاری اشعار عارف در انقالب مشروطه  
نویسنده کتاب »عارف قزویني؛ نغمه سراي ملي ایران« 
تاثیرگذاری مشروطه بر اشــعار عارف و تصنیف های 
عارف بر گسترش مشــروطیت را متقابل می داند و 
توضیح می دهد: هر انقالبی موسیقی خاص خودش 
را دارد و مشــروطه نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
به اعتقاد ادوراد براون، شاعران انقالب مشروطه چهار 
تن هستند: ملک الشعرای بهار، دهخدا، نسیم شمال 
و عارف قزوینی؛ اما از بین این چهار نفر عارف اســت 
که ملقب به شاعر ملی می شــود. گرچه اشعار عارف 
قوت و رسایی اشعار بهار و سایرین را نداشته است، اما 
اشعارش چنان پذیرشی می یابد  که در مشروطه نقش 
بسیار مهمی را ایفا می کند. به گفته او، وقتی در تبریز 
انقالبیون در محاصره قوای استبداد بودند برای تقویت 

روحیه، اشعار عارف را در سنگرها می خواندند. 
نقش عارف قزوینــی در پیدایش ادبیات 

مشروطه
ویژگی ادبیات مشروطه وطن پرستی، بیگانه ستیزی 
و مبارزه با اســتبداد و جهل و خرافات اســت که به 
گفته نورمحمدی، عارف قزوینی یکی از سردمداران 
این ادبیات محســوب می شــود. او می گوید: غزل 
و تصنیف های سیاســی در ادبیات مشــروطه بسیار 
فراوان است و عارف، بنیان گذار تصنیف های سیاسی 
است.  پیش از عارف کسی نبوده که با استفاده از اشعار 
و موسیقی، عقاید سیاســی اش را ابراز کند و اشعار 
عارف نقش زیادی در بیداری مردم در دوره مشروطه 
داشته است. نویسنده کتاب »نامه هاي عارف قزویني«  
می افزاید: اشعار عارف تا پیش از انقالب مشروطه ارزش 
چندانی ندارد و اگر انقالب مشروطه نبود عارف شاعری 
درجه دو باقی می ماند؛ اما انقالب مشروطه باعث شد 

که هنر عارف بارور شود و این هنر را در اختیار انقالب 
قرار دهد. 

سیاستمداری شــاعر؛ موســیقیدانی 
سیاستمدار

نورمحمدی، عارف قزوینی را شــاعری سیاستمدار 
و سیاستمداری شــاعر می نامد و تاکید می کند: او 
در انقالب مشروطه یک شــخصیت جامع االطراف 
است؛ هم شاعر بوده، هم آهنگســاز، هم خواننده و 
هم ساســتمدار؛ یعنی در آن واحد هنرهای زیادی 
که داشته اســت را برای بیداری هموطنانش به کار 
می گیرد. او ادامه می دهد: همانطورکه گفتیم عارف 
موسیقی را ابزار بیان عقاید سیاســی اش قرار داد و 
اولین بانی برگزاری کنسرت در ایران، عارف قزوینی 
بوده است. گردآورنده »دیوان اشعار عارف قزوینی« به 
تفاوت او با سایر شاعران و موسیقیدان ها اشاره می کند 
 و می  گوید: عارف قزوینــی در آن واحد هم تصنیف 
می سروده، هم آهنگسازی می کرده و هم می خوانده 

اما پس از او این شــکل تغییر کرد و تفکیک 
شــد؛ یعنی امروز یکی ترانه می گوید، یکی 
 آهنگســازی می کند و خواننــده هم آن را 
می خوانــد. در تصانیف عارف کلماتی مثل 
 جانم، حبیبم، عزیزم، خــدا و... زیاد تکرار 
می شــود ولی بعد از او این کلمات تقریبا 
حذف می شــوند و منظــور از تحول در 
ترانه ســرایی پس از عارف این است. آن 
زمان البته این کلمات مرسوم بوده است 
امــا روح ا... خالقی آن را جــزو نقایص 

تصانیف عارف می داند. 
آغازگر غزل سیاسی

به گفتــه نورمحمدی، قالب شــعری 
غزل تا پیــش از عارف بیشــتر زمینه 
عاشــقانه و عارفانه داشــته است؛ اما 

عارف این قالب را نیز تغییر می دهد و غزل سیاســی 
را برای اولین بار وارد ادبیات فارســی می کند و پس 
 از او فرخی یزدی نیز به ســرودن غزل سیاسی روی
می آورد. عــارف بعد از علی اکبرخان شــیدا دومین 
 تصنیف ساز مشــهور کشور اســت؛ اما بعد از عارف 

ترانه سرایی تحول پیدا می کند.
عارف قزوینی؛ عاشق پیشه وطن پرست  

نورمحمدی در خصوص شــخصیت عــارف قزوینی 
می گوید: میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی انسان عاشق 
پیشه ای بوده است و اشعار عاشقانه ای هم در وصف 
معشوق ســروده؛ اما البه الی همین اشعار گریزی به 
مســائل سیاســی می زند که این یکی از شگردهای 

شاعری عارف قزوینی است. 
عارف، هنرمندی عاشــق وطن بوده و به کشــورش 
عشق می ورزیده است. برخالف شاعرانی که با تغییر 
مسائل اجتماعی تغییر مسیر می دهند؛ عارف هرگز 
از وطن پرســتی دفاع از آزادی وطن کوتاه نمی آید. 

این نویســنده ادامه می دهد: برخی شــعرا با تغییر 
حکومت دچار چرخشی کامل می شــوند، اما عارف 
گرچه ســال ۱۳۰۳ در اولین دیوان چاپ شده خود 
که در برلین منتشــر شده اشــعاری را در ستایش از 
سردارسپه گنجانده اســت، اما بعد از به هم خوردن 
اندیشــه جمهوریت و اعالم ســلطنت رضاخان، در 
جرگه مخالفان قرار می گیــرد. عارف همان ایام پس 
از تغییر نگرشــش نســبت به رضاخان اشــعاری را 
علیه او می ســراید که این ابیات دهــان به دهان در 
 لرستان می چرخد و ســرانجام به تهران می رسد.«

 سرانجام عارف در روز دوشــنبه، دوم بهمن ۱۳۱۲ 
خورشیدی در ۵4 سالگی از دنیا می رود. 

سارا حافظی

گفت و گو با مهدی نورمحمدی، نویسنده و محقق به بهانه سالروز درگذشت عارف قزوینی

عاشق پیشه وطن پرست
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تکذیب ماجرای تتوی اشکان
خبر تمایل استقالل به جذب اشکان دژاگه از 
ماه ها قبل شنیده می شد. روزنامه همشهری 
ورزشی مدعی شده که 
ایــن خبــر صحت 
داشــته و شــفر 
واقعــا اشــکان را 
می خواســته، اما 
مدیــران اســتقالل 
با اشــاره به تتوهای 
دژاگه گفته اند که بــه خاطر این موضوع نمی 

توانند اشکان را جذب کنند.
 این خبر انتقادات زیادی از نحوه تفکر مدیران 
استقالل به دنبال داشــت. اتفاقی که واکنش 
معاون باشــگاه اســتقالل را در پی داشــته و 
پندار توفیقی در صفحه اینســتاگرامش خبر 
همشهری ورزشــی را تکذیب و این روزنامه را 

تهدید به شکایت کرده است.

روحانی در خانه ملت سوگند یادکرد؛

آغاز دوازدهمین چالش چهارساله در

گذشت از غرامت 4 میلیاردی

پیشنهاد سردبیر:
تکذیب روز

درخواست عجیب المپیاکوس از فیفا؛ 
داور خارجی

باشــگاه المپیاکوس آتن، اعتمادی به داوران 
از  و  نــدارد  وطنــی 
فدراســیون جهانی 
فوتبــال )فیفــا( 
خواسته که داوران 
خارجــی را برای 
بازی های آینده این 
تیــم در ســوپر لیگ 
یونان برابر تیم های آاک، پائوک و آترومیتوس 
برگزیند. به گزارش سایت اسپورت اف ام یونان، 
باشگاه المپیاکوس که 2 ملی پوش ایرانی شامل 
کریــم انصاری فرد و احســان حاج صفی را در 
اختیار دارد، نامه رسمی خود را به فیفا ارسال 
کــرده و از آنها برای انتخــاب داوران خارجی 
در هفته های آینده ســوپر لیگ یونان، کمک 

خواسته است.

درخواست روز

 رئال مادرید »کواچیچ« را 
از دست نمی دهد

باشگاه رئال مادرید در پاســخ به اعالم تمایل 
باشگاه اینتر برای پس 
گرفتن متئو کواچیچ 
از سفیدپوشــان 
مادریــد، اعــالم 
کرده که این بازیکن 
کــروات را بــه هیچ 
عنوان از دســت نمی دهد. 
گویا اینتر در بازار نقل و انتقــاالت ماه ژانویه 
قصد داشــته متئو کواچیــچ را از رئال مادرید 
قرض بگیرد و او را به عنــوان گزینه جایگزین 
رامیرز، هافبک برزیلی جیانگســو سونینگ تا 
پایان فصل به سن سیرو ببرد. با این حال طبق 
اعالم منابع نزدیک به این هافبک دفاعی، رئال 
مادرید فورا درهای خروج از ســانتیاگو برنابئو 
را  روی ایــن بازیکن ملی پوش بســته و اعالم 
 کرده به هیــچ عنوان اجازه جدایــی به وی را 

نخواهد داد. 
کواچیچ ماه ژانویه ســال 2013 با قراردادی 
11میلیون یورویی از تیم دیناموزاگرب به اینتر 
پیوست و دو سال بعد در ازای 31میلیون یورو 
به رئال مادرید فروخته شد. او در این فصل 14 
بار برای کهکشانی ها به میدان رفته و یک پاس 

گل داده است.

فوتبال جهان

  قاب روز

بنری برای »کی روش«!
عملکرد خوب حسین پورامینی در این فصل لیگ برتر فوتبال ایران ،هواداران تیم پارس 

جنوبی جم را امیدوار کرده تا کارلوس کی روش یک بار او را به  تیم ملی دعوت کند.

 دروازه بان ملی پوش پرسپولیس درخواست عجیبی از خبرنگاران 
در حاشیه تمرین این تیم داشت.علیرضا بیرانوند درزمان مواجهه 
با خبرنگاران رسانه های مختلف از آنها خواست تا مطالبی درباره 
طلب او از باشگاه نفت بنویســند ، احتماال نگاه بیرانوند به رسانه 
این گونه است که آنها باید به باشگاه های بدهکار فشار بیاورند تا 

بازیکنان فوتبال، به مطالباتشان برسند.

در خواست عجیب بیرانوند از خبرنگاران 
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فرشاد احمدزاده، چهره جنجالی بازی پرسپولیس و گسترش فوالد 
بود و بعد از تعویض، در واکنش به شعار طرفداران رقیب به سمت 
آنها عالمت هیس نشــان داد. به نوشته نامه نیوز، افشین پیروانی 
بعد از اتفاقاتی که در بازی با گسترش رخ داده شدیدا به احمدزاده 
تذکر داده و او را تهدید کرده که در صورت تکرار چنین رفتاری، 

جریمه مالی سنگینی در انتظار این بازیکن خواهد بود.

کرانچار در حالی با مسئوالن باشگاه ســپاهان برای جدایی به توافق رسید که در موضوع قراردادش 
بسیار حرفه ای و انسانی عمل کرد. قرارداد کرانچار با سپاهان دو ساله بود و با توجه به اینکه مدیران 
باشگاه او را نمی خواستند، ســرمربی کروات خیلی راحت می توانست درخواست مبلغ قراردادش تا 
پایان سال آینده را داشته باشد؛ اما او نه تنها مبلغ سال بعد خود را نخواست که از مبلغ قرارداد خود در 
لیگ هفدهم هم با توجه به اینکه تا هفته بیســتم لیگ برتر حضور داشته، دو سوم را خواستار شد که 
این مسئله با موافقت مدیران باشگاه مواجه شد.این حرکت کرانچار نشان داد که نتایج ضعیف سپاهان 
در دوران سرمربیگری اش را بدون هیچ مسئله خاصی پذیرفته و خودش را مقصر می داند و به همین 
خاطر دستمزدی که حقش بوده را برای زمانی که کار کرده، خواستار شده و مبلغ اضافه ای نخواسته 
است.این در شرایطی است که در گذشــته بارها دیده ایم مربیان ایرانی بعد از برکناری از یک تیم با 
وجود نتایج ضعیف نه تنها خواهان مبلغ قراردادشــان تا پایان فصل می شوند که سال های بعدی را 
نیز می خواهند. بعضی مربیان ایرانی حتی با وجود داشتن قرارداد 3 ساله و اخراج در سال اول قرارداد 
به فدراسیون فوتبال پناه بردند و برای دریافت دستمزد 3 ســاله خود شکایت کردند که البته قانون 
 هم حق را به آنها می دهد. کرانچار اما در حالی که می توانســت چنین کاری را انجام دهد، اما اصول

 حرفه ای گری و انسانی در مربیگری را به برخی مربیان ایرانی یادآور شد.
رفتار کرانچار درقبال مبلغ قراردادش با تعجب مسئوالن سپاهانی نیز مواجه شده است؛ مدیران باشگاه 
هرگز انتظار نداشتند که این مربی یک ســنت اضافه تر هم از باشگاه نخواهد و بدون خواسته عجیبی 
باشگاه را ترک کند.جالب اینجاست که کرانچار اگر می خواست می توانست رقمی در حدود 4 میلیارد 

تومان غرامت از باشگاه سپاهان دریافت کند ولی او قید این پول را زد.

جریمه مالی سنگین در انتظار احمد زاده

10
درس کرانچار برای مربیان ایرانی؛ 

گذشت از غرامت 4 میلیاردی

 گزینه رم برای پر کردن
 جای خالی »ژکو«

باشگاه رم خرید دانیل استوریج را در دستور کار 
قرارداده است تا در صورت 
قطعی شــدن انتقال 
ادین ژکو به چلسی 
او را جایگزین این 
بوسنیایی  مهاجم 

کند.
پیش از این از اینتر به 
عنوان مشتری پروپا قرص استوریج یاد می شد، 
اما اکنون ظاهرا رم هم با نراتزوری برای خرید 
 مهاجم نیمکت نشین لیورپول وارد رقابت شده و 
 شــانس بیشــتری هم برای جــذب او دارد،
 چون مهاجم انگلیسی قرمزپوشان مرسی ساید 
 تحت تاثیر پیشــنهاد نراتزوری قــرار نگرفته

 است.
 در همیــن راســتا چندیــن منبــع انگلیس

 مدعــی شــده اند کــه انتقــال ادیــن ژکو و 
هم تیمی  اش در خط دفاع، امرسون پالمیری به 

استمفوردبریج تا فردا قطعی می شود .

لس آنجلس بسکتبال
لیکرز - 
نیویورک 

نیکس

ساعت 
00:10

 سایت
آنتن

بسکتبال
سوانسی - 

لیورپول
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

 مدال برنز جام جهانی 
بر سینه یخ نورد اصفهانی درخشید

یخ نــورد اصفهانی بــا موفقیت در جــام جهانی 
ســوییس، نخســتین مدال انفرادی جهانی در 
رده بزرگســاالن را از آن ایران کــرد.در جریان 
رقابت های جام جهانی یخ نوردی که در »ساس 
فی« سوییس جریان دارد، یخ نوردان کشورمان 
در این رقابت ها خوش درخشیدند.بر این اساس، 
در بخش مــردان و در ماده »لیــد«، محمدرضا 
صفدریان )ورزشکار اصفهانی( پس از دو قهرمان 
 جهان، الکســی دنگیــن و ماکســیم تومیلوف
 برسکوی ســوم جهان ایســتاد تا مدال برنز را 
بر گردن آویــزد. صفدریان پیــش از این، مدال 
برنز تیمی قهرمانی جهان 201۷ را از مسابقات 
چامپانی فرانسه و مدال نقره آسیایی 201۶ را از 
رقابت های کره جنوبی کسب کرده بود.در بخش 
بانوان و در ماده »لید« نیز »زینب کبری موسوی« 
قهرمان یخ نوردی کشــورمان در نهایت با رتبه 

ششمی به کار خود پایان داد. 

کنداکتور

دوشنبه 
2 بهمن

مسئوالن باشگاه ســپاهان بعد از جدایی محسن طاهری 
و زالتکو کرانچار فعالیت های خود را درراســتای انتخاب 
سرمربی جدید این تیم آغاز کرده اند. در این بین مسعود 
تابش که سرپرستی باشــگاه را برعهده گرفت، به صورت 
مستقیم مذاکرات با مربیان را زیر نظر گرفته است.تابش 

درباره روند انتخاب سرمربی جدید عنوان کرد: »ما 3 گزینه را انتخاب کرده ایم که دو گزینه داخلی هستند و 
یکی نیز خارجی است. گزینه های داخلی ما از مربیان صاحب نام فوتبال است که تجربیات زیادی دارد و باید 

با او مذاکرات خود را ادامه دهیم.«
وی درباره گزینه خارجی سپاهان افزود: »من اسمی از گزینه ها نمی برم، اما گزینه خارجی ما یک مربی صاحب 
نام اروپایی است که سال گذشته نیز در یکی از تیم های ملی عضویت داشت. او مربی بنامی است و باید ببینیم 

شرایط برای آمدنش فراهم است یا خیر.«

گزینه خارجی سپاهان 
برای سرمربیگری 
کیست؟

تیم فوتبال پیکان به دلیــل آلودگی هوا موفق به انجام 
دیدار خود برابر فوالدخوزستان نشــد و آنها با قطار به 
تهران بازگشتند.کاروان تیم فوتبال پیکان که پنجشنبه 
هفته گذشــته برای انجام دیدار هفته بیستم لیگ برتر 
مقابل فوالد خوزستان راهی اهواز شده بود، پس از 48 

ساعت حضور در این شــهر و به دلیل آلودگی باورنکردنی هوا، در نهایت موفق به انجام مسابقه خود نشد 
و مجبور شد به تهران برگردد. ظهر روز شــنبه اعضای کادرفنی تیم فوالد خوزستان نیز به هتل پیکانی 
ها آمدند و بابت هوای غبارآلود اهواز و برگزار نشدن این مسابقه ابراز تاسف کردند. آنها کاروان پیکان را 
تا راه آهن شــهر اهواز بدرقه کردند تا پیکانی ها به دلیل لغو پروازها در نهایت با قطار عازم  تهران شوند.

قطار اهواز به تهران ساعت 14:15 دقیقه روز شنبه ایستگاه خود را ترک کرد و ساعت ۷ صبح روز گذشته  
وارد تهران شد.

منهای فوتبال 

بازگشت پرماجرای 
 پیکانی ها به تهران
 با قطار !

مصایب یک قفس توری؛

دردسر دو دروازه بان شش دانگ در یک تیم
 

 بحران دروازه بان در یک تیم به زمانی اطالق می شود که هیچ گلر شش دانگی در آن تیم وجود نداشته باشد؛ اما گاهی در 
تاریخ فوتبال ایران مشاهده شده که در دوره هایی از لیگ، وجود دو دروازه بان قبراق و مدعی در یک تیم بحران ساز شده 
و دعوا از جایی آغاز می شود که قرار است یکی از آنها روی نیمکت بنشیند. با قرار گیری مهدی رحمتی در ترکیب استقالل 
در بازی پدیده و نیمکت نشینی سید حسین حسینی  بار دیگر این موضوع درد ساز شده و آبی های تهران که این روزها نیز 
در وضعیت خوبی به سر نمی برند را وارد حاشیه  جدیدی کرده است. به بهانه چالش جدید استقاللی ها در گزارش پیش رو 

نگاهی خواهیم داشت به بعضی از تیم های لیگ برتر که در مقطعی از این رقابت ها با این مشکل روبه رو بوده اند.

سمیه مصور

جدال میان دو دروازه بان در استقالل ریشه ای 50 ساله دارد، وقتی 
که رایکوف در استقالل دو دروازه بان ملی پوش آن دوران یعنی ناصر 
حجازی و منصوررشیدی را دراختیار داشت و  سرمربی آن روزهای 
آبی ها نمی دانســت که کدام از این دو گلر ملی پوش خود را درون دروازه قرار دهد. این جدال بعدها با پرویز برومند 

و هادی طباطبایی تکرار شــد ، دروازه بان های شش دانگی که اتفاقا در 
آن روزها با احمد عابدزاده ، نیما نکیســا و داوود فنایی هم دوران بودند 
و منصور پور حیدری برای جلوگیری از مناقشــه تصمیم گرفت که یک 

در میان به آنها بازی دهد و  حضور این دروازه بان خوب که از قضا 
ملی پوش هم بودند در آن زمان مشکالت زیادی را برای استقالل 

به وجود آورد. ماجرای جدال دو دروازه بــان آماده بعدها با 
حضور مهدی رحمتی و وحید طالب لو تکرار شد و این روزها 
هم دوباره مهدی رحمتی یک سر این بازی است و قرار است 

با سید حسین حسینی که توانسته رکورد شکنی کند،به رقابت 
 بپردازد. جدال این دو دردســر تازه ای برای سرمربی این روزهای

 آبی ها ایجاد کرده است.

جدالی به قدمت 50 سال 

احمد رضا  عابــدزاده در زمان حضور در 
پرســپولیس، گلر بدون چون وچرای این 
تیم بود و در دهه هفتاد دروازه سرخ پوش ها 
را ایمن کرده بود ولی کــم کم حضور گلرهای 

آماده ای چون نیما نکیســا و داوود فنایی در 
این تیم مشکالتی را برای سرمربی آن روزهای 

سرخ پوشــان فراهم 
کــرد تــا جایی که 
علی پروین تصمیم 
گرفت بــرای پایان 

دادن به این مشــکل 
عابدزاده را روی نیمکت بنشــاند و بــه آنها نیز 

بازی دهد و سرانجام پروین در پی اختالفاتش با 
عابدزاده این بازیکن صاحب نام را کنار گذاشت 
و جدایی عقاب آســیا از این تیم سبب شد تا 

مدت های مدیدی پرسپولیس از وجود 
یــک دروازه بان شــش دانگ 

محروم شود.

رقابت عقاب آسیا با جانشینان در پرسپولیس

حضور همزمــان رحمان احمدی و شــهاب 
گردان در لیگ چهاردهم برای زرد پوشــان 
اصفهانی نیز مشــکالتی را به وجود آورد بود. 
احمدی که بدون شک یکی از تاثیر گذارترین 

بازیکنــان تیم ملی ایــران در راهیابی به 
جام جهانی 2014 برزیــل بود  و 
ســابقه بازی در ســپاهان و 
قهرمانی با این تیم  را در 
کارنامه خود می دید در 
آخرین دوره حضورش 
گلر خــوب دیگری چون 
شهاب گردان را در کنار خود 

می دید و رقابت های  این دو در آن 
سال ها به ســوژه خوبی برای رسانه ها 
تبدیل شــده بــود و در این میــان این 
حسین فرکی، سرمربی وقت زردپوشان 
در لیگ چهاردهم بود که توانســت از این 
رقابت به نحو احسن استفاده کند و سپاهان 
را به پنجمین مقــام قهرمانی اش در لیگ 

برتر برساند.

رقابت احمدی و گردان در سپاهان 

استقالل فوتبال
خوزستان - 

ذوب آهن
ساعت 
15:30

شبکه 
ورزش

سویا  - فوتبال
اتلتیکو 
مادرید

ساعت 
23:59

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
سه شنبه 

3 بهمن
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 سردار معصوم بیگی از اقدامات اساسی در راستای مبارزه با مواد مخدر 
توســط نیروی انتظامی ســخن راند و افزود: 16 هزار پرونده در حوزه 
موادمخدر در نیروی انتظامی اســتان اصفهان تشکیل شده است. وی از 
کشف دو تن انواع مواد مخدر و دستگیری هفت نفر از فروشندگان عمده، 
توقیف و ضبط 18 خودرو از قاچاقچیان مواد در روزهای اخیر خبر داد و 
گفت: سلسله اقداماتی در برخورد با خرده فروشان و معتادان متهاجم با 

درنظر گرفتن چرخه جرم، از تهیه کننده و فروشــنده تا مصرف کننده، 
صورت گرفته است. ســردار معصوم بیگی از اقدامات انجام شده در سال 
جاری ، به کشف بالغ بر 25 تن انواع مواد مخدر و شناسایی 120 باند عمده 
مواد مخدر اشاره کرد که نسبت به سال گذشــته 21 درصد افزایش در 
انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است. وی تفکیک این مواد 
را شامل 70 درصد تریاک، 17 درصد حشیش، 7 درصد کراک، 3 درصد 

شیشه و شیره تریاک و 4 درصد هروئین عنوان کرد. 
فرماندهی انتظامی استان با تاکید بر نقش خانواده در جلوگیری از افتادن 
در دام این بالی خانمان سوز، پدیده اعتیاد به مواد مخدر را منشأ و ریشه 
دیگر جرایم نامید و افزود: بخش قابل توجهی از زندانیان، قتل ها و حتی 
پدیده طالق نیز ناشی از اعتیاد و مواد مخدر است؛ لذا مقابله، پیشگیری 
و درمــان در این پدیده باید با تمام توان، دقیق و علمی باشــد. ســردار 
معصوم بیگی از تمرکز ویژه پلیس بر فضای مجازی خبر داد که در این راستا 
یک خط مستقیم تشکیل شده و این بخش توسط پلیس مواد مخدر نظارت 
و بررسی می شود و با اقدامات هوشــمندانه پلیس در فضای مجازی، با 
سایت های متخلف برخورد می شود. وی دیگر فعالیت های پلیس در بخش 
مواد مخدر را حضور در مراکز جمعیتی، ارتباط با انجمن اولیا ومربیان در 
آموزش و پرورش، طراحی تئاترهای خیابانی و برنامه های دیگری در حوزه 
آموزش همگانی با هدف افزایش سطح آگاهی جامعه عنوان وخاطرنشان 
کرد: نقشه کانون های جرم مواد مخدر در سطح استان تهیه شده؛ ضمن 
آنکه اشــراف پلیس در مکان هایی که امکان اســتقرار نــدارد، منجر به 
دستگیری 500 نفر در روزهای اخیر شده است. سردار معصوم بیگی عمده 
کشفیات مواد مخدر را از نوع سنتی و تریاک نامید که بخش عمده ای برای 
تهران و استان های شمالی کشــور بارگیری شده بود. وی نقش زنان در  
عرصه مواد مخدر را سه درصد نامید و از طرح پاکسازی مناطق آلوده در 
سال جاری خبر داد که بیش از دو هزار طرح پاکسازی توسط فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان عملیاتی شده ونسبت به سال گذشته 32درصد 
رشد داشته است. وی گفت: در طول سال جاری 700 خودرو در جریان 
مواد مخدر شناسایی و توقیف شده اند. سردار معصوم بیگی با بیان آنکه در 
نیروی انتظامی استان اصفهان این ظرفیت وجود دارد که ظرف یک هفته 
همه معتادین را جمع آوری کنند، ادامه داد: باید تمهیدات دیگر مثل مراکز 

نگهداری، درمان و کنترل پیش بینی شود.

فرماندهی انتظامی استان:

16 هزار پرونده در حوزه موادمخدر در استان اصفهان تشکیل شده است

 فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه در محل پلیس مبارزه با مواد مخدر ،گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی در مواد مخدر 
به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی و دغدغه همگانی و صاحب نظران در حوزه های جامعه شناختی ارائه داد. 

 فرزانه افسر طاها

ثبت 1۹۴ وقف جدید با نیت قرآنی و مذهبی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

رییس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان 
اصفهان خبر داد:

جانمایی 16 نقطه در استان 
برای تدفین شهدای گمنام

رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان اظهار کرد: به درخواست 
مردم شــهیدپرور اصفهان، 16 نقطه در استان 
اصفهان برای محل دفن پیکر پاک شهدای گمنام، 
جانمایی و مصوب شده تا عنوان شهید گمنامی به 
آنها اختصاص داده شود. سردار مجتبی شیروانیان  
افزود: بیش از این موارد هنوز چیزی مشــخص 
نشده و اطالعات دقیق این اماکن به زودی اعالم 

می شود. 
وی تصریح کرد: این شــهدا جزو آن دســته از 
شهیدانی هستند که گمنامی آنها محرز شده و 
تاکنون شناسایی نشده اند و هیچ مدرکی مبنی 
بر اسم و نشانی آنها یافت نشده است؛ از این رو به 

عنوان شهید گمنام دفن می شوند.

پیگیری »برند گردشگری 
اصفهان« از سوی استاندار

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه کمیسیون عالی 
برند گردشگری اصفهان در روزهای آینده تشکیل 
می شود گفت: تصمیم گیری نهایی در این زمینه 
هفته آینده صورت می گیرد. محسن مهرعلیزاده 
پیرامون رونمایی از برند گردشگری اصفهان اظهار 
داشت: هفته گذشته در رابطه با برند گردشگری 
جلسه ای را برگزار کردیم که توضیحات کاملی در 
این زمینه ارائه شد و قرار است کمیسیون عالی 

برند تشکیل شود. 
وی با بیان اینکه کمیسیون عالی برند در روزهای 
آینده تشکیل می شود، تصریح کرد: تصمیم گیری 
نهایی در این زمینه هفته آینده خواهد بود. برند 
گردشگری اصفهان، طی 6 ســال گذشته و در 
طول برگزاری مسابقات طراحی مختلف و داوری 
نهایی بین 70 طرح اولیه، توســط متخصصان و 

گردشگران خارجی انتخاب شده است. 
برند گردشــگری اصفهان با هدف بازگو کردن 
هویت و نشان اصفهان برای مخاطبان داخلی و 
گردشگران خارجی طراحی شده است که بعد از 
انجام مصاحبه ها و نظرسنجی های متعدد، یک 
اثر به عنوان برند گردشگری اصفهان انتخاب شده 
که هم اکنون در انتظار رونمایی توسط مسئوالن 

دولتی و استاندار جدید اصفهان است.

شهردار اصفهان:
 به دنبال به به و چه چه مردم 

نیستیم
شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر، با اهدای بودجه سال 97 شهرداری اصفهان 
به رییس شورای اســالمی، با بیان اینکه بودجه 
سال 97 شهرداری هدف محور تدوین شده است، 
یادآور شد: براساس شعار توسعه پایدار، درصدد 
افزایش بهره وری از زیرســاخت های موجود در 
شهر و شــهرداری اصفهان خواهیم بود؛ چراکه 
نمی شــود بودجه هدفمند باشــد و به بهره وری 

توجهی نشود.
 وی با اشــاره به بودجه ســال 97 شــهرداری 
 اصفهــان متذکر شــد: بــرای تدویــن برنامه 
بودجه از 20 مهرتا 20 دی ماه ســال 96، 100 
جلســه برگزار شــده که 151 نفر از مدیران و 
معاونــان شــهرداری در این برنامه مشــارکت 
داشــته اند؛ همچنین 3 هزار و 36 نفر-ســاعت 

صرف تدوین شده است.
نوروزی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های 
تدوین بودجه 97 شهرداری اصفهان، مشارکت 
ذی نفعان در بودجه بندی بوده است، ابرازداشت: 
مدیریت جدید شهر اصفهان بر اتمام پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاســت منابع شهرداری را 

مستهلک کرده، متمرکز شده است.
وی کاهــش آالینده هــا و افزایــش کیفیــت 
زیســت محیطی را جزو اولویت  های بودجه سال 
97 دانست و گفت: توســعه حمل و نقل عمومی 
بســیار مهم اســت که بخش عمده ای از این امر 
از طریق زیرزمینی انجام می شــود؛ البته شاید 
 آشکار نباشد ولی ما به دنبال به به و چه چه مردم

 نیستیم.
شهردار اصفهان اظهار داشت: با رویکرد افزایش 
سرانه تفرج گاهی، به دنبال توسعه فضای سبز با 
گونه های گیاهی کم آب بر، طرح های صرفه جویانه 
و اســتفاده از پســاب برای آبیاری فضای سبز 
هســتیم؛ به دنبال افزایش برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی، رویکرد ما افزایش نشــاط 

اجتماعی در مناطق مختلف است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در نشســت خبری 
با خبرنگاران گفت: میل به جاویدان زیســتن همواره انسان ها را 
تشویق کرده است تا در کنار کار و تالش مســتمر خود، به ایجاد 
بنا و انجام کارهای ماندگار بپردازند که در حیات آنها و همچنین 
پس از وفاتشان، منشأ خیر و منبع برکات شود و برای جامعه مفید 
باشد. روح نوع دوستی و اندیشه اجتماعی و همکاری متقابل و فکر 
زندگی گروهی، سبب می شود که انسان با وجود سایر دشواری های 

موجود در اجتماع، کارهایی انجام دهد که بخشی از آن برای دیگران 
سودمند باشد. حجت االسالم والمسلمین صادقی به اقدامات انجام 
شده توسط اداره کل اوقاف اســتان با هدف ترویج فرهنگ وقف با 
رویکرد برطرف کردن نیازهای روز جامعه اشاره کرد و گفت: باتالش 
و پیگیری های انجام شده در اســتان اصفهان، بیش از 60 کمیته 
یاوران وقف تشکیل شده است که هدف از تشکیل آنها شناسایی 
نیازهای روز جامعه و همچنین استفاده از پتانسیل های واقفان در 

جهت ایجاد وقف های جدید برای برطرف کردن این نیازهاست. 
وی در ادامه  افزود: براساس اقدامات انجام شده و لطف خداوند از 
اول ســال جاری تاکنون 194 وقف جدید با نیات مذهبی، قرآنی، 
فرهنگی، اجتماعی و... به ثبت رسیده اســت که از این تعداد، 92 
وقف، انتفاعی و 102 وقف نیز منفعتی است و بیشترین وقف های به 
ثبت رسیده در استان، متعلق به شهرستان های گلپایگان با20 وقف 

جدید، نجف آباد با 17 وقف و کاشان با 15 وقف است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد: 
ثبت 1۹۴ وقف جدید با نیت قرآنی و مذهبی 

ابالغ
11/42  شماره: 96/2027033335-1396/10/30 آقای مجید فرزاد نسب فرزند حسین 
به ش.ش 14000 بدینوسیله به شما ابالغ می گردد با توجه به اینکه شریک مشاعی ) بانک 
صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهان به شماره ثبت 3833( در پالک ثبتی 2/42 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان درخواست افراز سهم مشاعی خود را نموده لذا در اجرای 
ماده 2 قانون افراز مصوب سال 57 و ماده 6 آیین نامه مربوطه و حسب اعالم بانک صادرات 
مبنی بر عدم شناسائی آدرس شما لذا باستناد ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 
سال 1387 ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 96/11/28 از محل بازدید و عملیات افراز 
وفق مقررات انجام خواهد شد. بنابراین می توانید در وقت مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
شوید. ضمنا عدم حضور شما مانع از اجرای عملیات افراز نخواهد بود. م الف: 34086 

مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ) 145 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/43 شماره صادره: 1396/42/455267– 1396/10/19  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی شماره 287 فرعی از 4797 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان ذیل صفحه 512 دفتر 780 امالک به شماره ثبت 144228 تحت 
شماره چاپی مسلسل دفترچه ای به شماره 390470 به نام آقای سعید محکم کار فرزند 
احمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند 104065 مورخ 1370/6/28 
دفترخانه 92 اصفهان به آقای عبدالرسول مشایخ فرزند محمد حسن انتقال قطعی یافته 
سپس مالک با ارائه  درخواست کتبی به شماره وارده 1396217020024034647 مورخ 
1396/10/09 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 6438 
مورخ 1396/10/06 به گواهی دفترخانه 255 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مدارک مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 34111 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )265 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/44 شماره صادره: 1396/42/455271– 1396/10/19  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی شماره 287 فرعی از 4797 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان ذیل صفحه 497 دفتر 780 امالک به شــماره ثبت 144218 
تحت شــماره چاپی مسلســل دفترچه ای به شــماره 390465 به نام آقای  عبدالکریم 
کرجی فرزند عبدالرســول ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس به موجب سند 
104065 مورخ 1370/6/28 دفترخانه 92 اصفهان به آقای عبدالرســول مشایخ فرزند 
محمد حســن انتقال قطعی یافته سپس مالک با ارائه  درخواســت کتبی به شماره وارده 
1396217020024034644 مورخ 1396/10/09 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 6439 مورخ 1396/10/06 به گواهی دفترخانه 255 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مدارک مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 34112 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )264 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/45 شماره صادره: 1396/42/455277– 1396/10/19  نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی شماره 287 فرعی از 4797 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان ذیل صفحه 509 دفتر 780 امالک تحت شماره چاپی مسلسل 
دفترچه ای به شماره 390469 به نام آقای مســعود محکم کار فرزند احمد ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است سپس به موجب ســند 104065 مورخ 1370/6/28 دفترخانه 92 
اصفهان به آقای عبدالرسول مشایخ فرزند محمد حسن انتقال قطعی یافته سپس مالک با 
ارائه  درخواست کتبی به شماره وارده 1396217020024034645 مورخ 1396/10/09 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 6437 مورخ 
1396/10/06 به گواهی دفترخانه 255 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مدارک مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 34113 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )261 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/46 شــماره: 96/921588977 – 96/10/30 چون خانم پروین حافظ فرقان فرزند 
مهدی و آقای امیر یمانی فرزند حســینعلی هر کدام با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعی شده اند 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/45718 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که در صفحه 227 دفتر 727 اداره جنوب )مقدار چهار دانگ مشاع( از ششدانگ به نام امیر 
یمانی فرزند حسینعلی سند برگی شــماره 087737   91/ هـ و در صفحه 590 دفتر 423 
)مقدار دو دانگ مشاع( از ششدانگ به نام پروین حافظ فرقان فرزند مهدی سند تک برگ 
به شماره 087738    91/هـ  صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و 
بازداشت نمی باشند.  به علت جابجایی اسناد مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 34130 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )252 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/49 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 1923/96 حل 4 ، وقت رسیدگی: ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/1/20، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت ریحانه شایقی 
به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ 52،  مشخصات خوانده: سید محمد 
حسین دانشخواه فرزند سید حسن،  خواســته و بهای آن:  یک فقره چک به مبلغ یکصد 
میلیون ریال به انضمام هزینه دادرســی، تاخیر تادیه، حق الوکاله تامین خواسته، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک، گواهی عدم پرداخت، وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6549 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/51 خانم راضیه الســادات میر لوحی درچه دارای شناســنامه شــماره 323 به شرح 
دادخواست به کالسه  909/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اکبر جزینی درچه به شناسنامه 2528 در تاریخ 1396/10/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- حسینعلی جزینی درچه فرزند رضا، ش.ش 259 )پدر( 2- زهرا دادخواه تهرانی فرزند 
نصرا...، ش.ش 40 )مادر( 3- راضیه السادات میرلوحی درچه فرزند سید نصراله، ش.ش 
323 )همسر(  4- امیر محمد جزینی درچه فرزند اکبر، ش.ش 1131003985 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6558 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )154 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

11/17 شماره دادنامه: 9609973630101368 شماره پرونده: 9609983630100538 
شماره بایگانی شعبه: 960577  خواهان: آقای مهرداد مظاهری تهرانی فرزند عبدالحسین 
با وکالت آقای احســان رفیعیان نجف  آبادی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خیابان وحید 
ابتدای خ مارنان مجتمع ناژین واحد 6 کدپســتی 8175713471 ، خوانده: آقای مهدی 
دادخواه فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای مهرداد مظاهری فرزند 
عبدالحسین با وکالت آقای احسان رفیعیان فرزند اکبر و به طرفیت آقای مهدی دادخواه 
فرزند بهرام به خواسته الزام خوانده به پرداخت دویســت و چهار میلیون ریال وجه چهار 
فقره چک سریال های 678612-94/3/10 و 67813-94/4/10 و 94/5/10-678614 
هر کدام به مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال و چک سریال 678615-94/6/10 و به مبلغ 
سی میلیون ریال به انضمام الزام خوانده که مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور لغایت پرداخت، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، وجود 
اصول اسناد در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دلیلی بر پرداخت 
دین یا برائت ذمه ارائه ننموده است لذا ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص ومستندا 
به مواد 515 و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 
204/000/000 ریال به اصل خواسته و مبلغ 5/380/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ سررســید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 

غیابی  و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز از  آن 
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:451 شعبه دادگاه 

عمومی حقوقی تیران )300 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

11/48 مشخصات محکوم علیه : آقایان خدابخش فیوج فرزند امام قلی و حسین رزاقی ،  
نشانی محل اقامت: مجهول المکان، مشخصات محکوم له: آقای علی آقا نساجی فرزند 
احمد ، نشانی محل اقامت : آران و بیدگل خیابان سلمان فارسی نبش کوچه 7 ، محکوم به 
: به موجب رای شماره 1161 تاریخ 95/11/17 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
اران و بیدگل که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک شماره 518725 ، 80/08/20 عهده بانک 
ملی بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 722/000 ریال و نیز خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان پرداخت آن در حق خواهان . رای صادره 
غیابی اســت . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
 م الــف: 735 قاضــی شــعبه 4 شــورای حــل اختــالف کاشــان)218 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

11/50 شماره نامه: 9610113634500191 شــماره پرونده: 9409983633501334 
شماره بایگانی شعبه: 960112 دایره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری خمینی 
شــهر در پرونده کالســه 960112 اجرا له صولت مهدور به خواســته مطالبه به میزان 
160/000/000 ریال به طرفیت آقای اکبر رضایی فرزند کریم در نظر دارد مالکیت محکوم 
علیه از یک قطعه زمین کشاورزی واقع در خیابان ارغوان شهر کوشک انتهای کوچه جنب 
بلوک زنی  نوریان به متراژ 1018/5 دارای برق تک فاز و حق ابه از چاه اشتراکی در تصرف 
فعلی محکوم علیه که ارزش باغ حسب نظریه کارشناسی کال به میزان 1/222/200/000 
ریال برآورد گردیده اســت را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ 
1396/11/19 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام شــعبه چهارم حقوقی واقع در 
بلوار پاســداران، روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شــماره یک برگزار می گردد و 
خریداران می توانند  5 روز قبل از مزایده مورد را که به نشانی فوق الذکر، می باشد بازدید 
نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید و خریدار باید 10 درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پسر از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 6556 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )217 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب جان محمد نجفــی مالک خودرو وانت پیکان 
 in78929847 سفید به رنگ مدل 1378 شماره شاسی
 شــماره موتــور 11517810105 و پــاک انتظامــی
 32-262 د 24 به علت فقدان اســناد فروش )برگ سبز 
و سند قطعی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 

را دارم.
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امام موسی کاظم عليه  السالم :
 خداوند در زمين بندگانی دارد که براى برآوردن نيازهاى مردم 
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

امروزه در دنیای کسب و کار، افراد موفق آنهایی 
نیســتند که زیاد و ســخت کار می کنند بلکه 
کسانی هستند که هوشمندانه کار می کنند و 
از وقت خود به بهترین شکل بهره می برند تا به 
باالترین بهره وری دســت یابند. وقت طالست 
و اســتفاده  درســت از آن یعنی ایجاد ارزش 
افزوده. در اینجا می خواهیم چند راهکار ارائه 
دهیم که متوجه شــویم چطور می شود با کار 
هوشمندانه ولی نه بیشتر، بهره وری   را افزایش 
داد؟ یادگیری مدیریت زمان برایم آسان نبود، 
اما این مهارت برای موفقیت من اهمیتی حیاتی 
داشت. به عنوان مدیرعامل یک استارت آپ و 
مادر دو دختر، همیشه تمرکزم روی این بود که 
بتوانم مهم ترین کارها یم را با باالترین بازدهی 
انجام دهم بدون اینکه خودم را از پا درآورم. به 
هر حال همه  ما فقط ۲۴ ساعت در روز و هفت 
روز در هفته زمان داریم. چگونگی بهره گیری از 
همین ساعت هاست که ارزش و شادی را تعیین 
می کند که به زندگی خود و افرادی که در کنار 
ما هستند، هدیه می کنیم. می خواهم چند نکته 
در مورد بهره وری را که بــرای من مفید بودند 
با شما به اشتراک بگذارم؛ اگرچه بعضی روزها 

خودم هم به این توصیه ها عمل نمی کنم!
۱۵ دقیقه در روز با خودتان جلســه 

بگذارید
گاهی ممکن است سرمان حسابی شلوغ باشد 
ولی نتوانیم در کارهای مهم به پیشرفت قابل 
مالحظه ای دست پیدا کنیم. برای اجتناب از 
این موضوع، من یک جلسه  صبحگاهی با خودم 
می گذارم تا هــر آنچه در روز با آنها ســروکار 
دارم را اولویت بندی کنم. یک سال آینده چه 
چیزی برایم اهمیت دارد؟ اهداف ســاالنه  و یا 
دوره ای خود را بنویســید و به طور مرتب آنها 
را مرور و رویشــان تمرکز کنید. اگــر امروز  با 
اهدافتان هماهنگ نیستید، چطور می توانید 
 به بهترین شــکل زمــان خود را به ســمتی 
 که بایــد هدایــت کنیــد؟ اگــر نمی توانید
  بر امروز خــود تاثیر بگذاریــد، همین امروز

  چه برنامه  ریزی  می توانید داشــته باشید که 
بر ایــن هفته، ماه و یــا این فصل شــما تاثیر 
بگذارد؟ قول می دهم این پر بازده ترین جلسه  

روزتان خواهد بود.

مهارت زندگی

 چگونه با کار کمتر
 نتیجه بیشتری بگیریم؟

ریا، درختی اســت که ثمره اش جز شــرک خفی نیست و منشأ آن 
نفاق است. ریا در مقابل کسانی واقع می شــود که نه زنده می کنند 
و نه می میرانند و نه می توانند از چیزی شــخص را بی نیاز کنند. در 
روزقیامت هنگام حساب، به شخص ریاکار گفته می شود ثواب عمل 
خود را که برای دیگران انجام دادی و با من شریک کردی از او بگیر! ریا 
بیشتر اوقات درچشم و مجالست و لباس و عبادات به وقوع می پیوندد، 
پس توجه به خالق و معبود الزم است تا از این صفت شیطانی باطن 

خود را پا ک کرد.
 ســمعان :ابراهیم ادهم گفت: من معرفت را از یک راهب به نام 
سمعان فرا گرفتم روزی وارد  صومعه او شدم و گفتم: ای سمعان! چند 
وقت است که در این صومعه هستی؟ گفت: هفتاد سال ، گفتم: در این 
مدت غذای تو چه بود؟ گفت: چرا چنین سوالی می کنی؟ گفتم: دوست 
دارم بدانم. راهب گفت: شــبی یک دانه فندق می خورم! گفتم: چه 
چیزی قلب تو را مشغول کرد که این یک دانه فندق تو را کافی بود؟ 
گفت: عده ای از پیروانم هرســال در روز معینی به اینجا  می آیند و 
صومعه ام را تزیین می کنند و مرا گرامی می دارند و در صومعه ام طواف 
می کنند و می روند. هر زمان که نفسم از عبادت و تنهایی و گرسنگی 
 خسته و سنگین می شود به یاد آن روز ریایی می افتم که چه عزتی 

می یابم! پس کوشش یک ساله من برای عزت آن روز است.
مال عبدا... شوشتری: مال عبدا... شوشتری از عالمان وارسته و 
صاحب مجاهدات و کرامات  و دارای اخالقی طاهر و نفس زاهره بود. او 
استاد محمد تقی مجلسی اول و دارای تالیفاتی از قبیل مجامع الفواید 
در هفت جلد بود. ایشان معاصر مرحوم شیخ بهایی بود روزی به دیدار 
شیخ رفت و ساعتی نزدش نشست تا آن که بانگ اذان بلند شد ، شیخ 
بهایی به مال عبدا... گفت: همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا 
کنیم و به فیض جماعت برسیم. مال تاملی کرد و نپذیرفت که نماز را در 
خانه شیخ بخواند بلکه برخواست و به خانه خویش رفت. از او پرسیدند: 
چگونه خواهش شــیخ را اجابت نکردید با اینکه نماز در اول وقت را 
اهتمام دارید؟ فرمود: در حال خود تاملی کردم ، دیدم چنان نیستم که 
اگر شیخ پشت سر من نماز بخواند، تغییر نکنم ، بلکه در حالم تغییر 

پیدا می شود برای همین اجابت نکردم.

باغ 
کاغذی

»قصه های قرآن با نگاهی به مثنوی مولوی« اثر»محمد رضا               
مرعشی« است .

قصه های قرآن از زندگی پيامبران و ماجراهایی که با امت های 
خود داشــته اند، از رخدادها و شــخصيت های تاریخی و نيز 
از موجودات فرا زمينی ســخن مــی گوید، اما بــه جزیيات 
نمی پردازد و از حقيقت وقایع برای رسيدن به اهداف خود که 

پند دادن است و بيان حکمت و عبرت، بهره می گيرد.
 این مجموعه بر پایه تفسيرهای ســورآبادی، کشف االسرار 

ميبدی، ترجمه تفســير طبری، تورات و منابع معتبر دیگری 
مثل تاریخ بلعمی فراهم آماده است، اما برای اینکه به خواننده 
فهيم، دیدی جامع در این باره داده باشــد، در آغاز هر بخش 
شعر مناســبی از مثنوی مولوی آورده اســت زیرا این عارف 
فرهيخته، همان گونه که قرآن از قصه ها برای اهداف خاص 
تربيتی و اخالقی اش ســود می برد، او نيز با برداشــت های 
منحصر به فردی که دارد بــرای اهداف خاص عرفانی خود به 

کارشان می گيرد.

 قصه های قرآن 
با نگاهی به مثنوی مولوی ریا

از میـان بیـش از ۴۰ هـزار  رکـورد کـه درحال حاضـر در 
کتـاب رکوردهـای جهانـی گینـس ثبـت شـده اسـت، 
بسـیاری واقعا قابـل تمجیـد و بـرای دیگران الهـام بخش 
هسـتند، اما بعضـی از رکوردهـای جهانـی در زمینه های 
چنـان عجیبـی ثبـت شـده اند کـه آدم را درباره  سـالمت 
عقل صاحـب رکورد بـه شـک می اندازنـد. در ادامـه  چند 
مورد از عجیـب ترین رکوردهـای جهان که تـا کنون ثبت 

شـده را معرفـی مـی کنیم:
بیشـترین کاسـه توالت شکسـته شـده با سر

 در یک دقیقه
کوین شـلی آمریکایی موفـق شـد تعـداد باورنکردنی ۴۶ 
کاسـه  توالت را ظرف ۱ دقیقه با سـر بشـکند. ایـن رکورد 

عجیـب در سـال ۲۰۰۷ در آلمان ثبت شـد.
فـرو کـردن بیشـترین تعـداد نـی در دهـان 
بیشـترین تعـداد نـی با دسـت فـرو کـرده شـده در دهان 
۴۹۶ عدد اسـت. این رکورد عجیب توسـط ریشی در سال 

۲۰۱۱ در بمبئـی ثبت شـد. او موفق شـد آنهـا را به مدت 
۱۰ ثانیه نگه دارد. برای دسـتیابی به ایـن موفقیت ابلهانه، 

ریشی تمام دندان هایش را کشید.
بیشـترین وزنـی کـه بـا کاسـه  چشـم بلنـد 

کرده اند
سـنگین ترین وزنی که با کاسـه  چشـم بلند کرده اند ۱۶.۲ 
کیلوگرم اسـت! این دسـتاورد توسـط مانجیت سینگ در 
لیچسـتر بریتانیـا در سـال ۲۰۱۳ به دسـت آمـد. ما حتی 
مطمئن نیسـتیم کجا یـا چگونـه می توانید آمـوزش برای 

انجام ایـن کار را آغـاز کنید!
 پوشیده شدن با بیشترین تعداد زنبور عسل

درسـال۲۰۱۶، مـرد شـجاع چینـی »روآن لیانـگ 
مینـگ« خـودش را بـا دسـته  کثیـری از زنبورهـای 
عسـل پوشـاند کـه وزنـی بـه انـدازه خوفنـاک ۶۳.۷ 
 کیلوگـرم داشـت و متشـکل بـود از تقریبـا ۶۳۷.۰۰۰

 حشره.

عجیب ترین رکوردهای جهان
دانستنی ها

حرف حساب

بزرگ ترین چالش زندگی
بزرگ ترین چالش زندگی ما این اســت که تا ابد 
تنها خواهیم مانــد و همه کارهــای ما هم فقط 

تالشی هستند برای  فرار از این تنهایی
»آوای فرشته« 
گیوم موسو

لوکس ترین مخفیگاه جهان  در فرانسه

اگر به دنبال یک هتل لوکس برای اقامت هستید ولی می خواهید از همه 
چیز و همه کس دور بمانید ، شــاید ویالی ال کاسته در جنوب فرانسه 
گزینه خوبی باشد ! هتل ویالی الکاسته  یک هتل جدید است که روی 
تپه ای با چشم اندازی زیبا از محیط اطراف قرار گرفته است. این هتل 
۲8 سوییت دارد که همه به سوی زمینی پر از گل های یاسمین هستند. 
در بدو ورود به این هتل با یک مجسمه عنکبوت بزرگ از جنس برنز و 
فوالد برخورد می کنید که توسط هنرمند فرانسوی لوئیس بورجوییس 
ساخته شده است. این اثر نشانه عالقه صاحب این هتل- پاتریک مک 
کیلن- به هنر معاصر است. از هنگام خرید این ملک در سال ۲۰۰۲ ، مک 
کیلن و همسرش شروع به جمع آوری آثار هنری مدرن و مجسمه ها در 
فرانسه کردند. ساختمان اصلی هتل که شامل البی ، کافه ، کتابخانه ، 
اسپا و رستوران می شود نیز دکورها و پرده های نقش دار یکی از طراحان 

مطرح فرانسوی را در دکور خود دارد. 

جدول شماره 2338

افقی 
۱- زندان مسعود سعد - ماست رقیق شده - دانه 

خوراکي - ییالق تهران
۲- تمدني خاک شده - شــکوه - آبادي کوچک 

صحرا
۳- ســرد مطبوع - دو رویي - مردم قرآني، سوره 

آخر
۴- تلــخ - گیاهي براي آرامــش اعصاب - حرف 

همراهي عرب
5- شوخ - مرکز یونان، شــهر المپیکي - جسد 

حیوان مرده - پیوند
۶- دختر اقیانوس - جبران کردن

۷-  خون بها - گروهي از مردم، پیروان یک پیامبر
8- نهنگ، نوعي پارچه ابریشمي - عشیره

۹- پسوندي که عالمت نسبت است، لباس اتاق 
عمل - رشته

۱۰- پیشرفته - پیشــوایي کردن، از اصول دین 
اسالم

۱۱- درخــت لــرزان، درخت مجنون، حشــره 
پشــم خوار - صمغ - دوري، فراق - نغمه، صداي 

آهنگین، وسایل زندگي
۱۲- پر گویي، زدني پرچانه ها، طرف - کوهي در 

لرستان - پادگان تهران، اصفهان قدیم
۱۳- آزاد، از بند رسته - شــهر بادگیرها، استان 

کویري - پیش رو
۱۴- واحد نظامي - به دست آورده شده - از وسایل 

آشپزخانه
۱5- فرمان ســکوت - روش، پول خرد جامائیکا، 
سیره - درخت تسبیح، ســهولت و آساني - گله 

گوسفندان
عمودی

۱- لوطي محله - پسر کوروش کبیر

۲- هکر ناتمام - نوعي ماشــین - واحد شمارش 
فشنگ، ماه پرتابي، انداختني با کمان - آبگیر

۳- خانه مجلل - اطراف و جوار - واحد شــمارش 
چهار پا، کله

۴- آلت شالیکوبي - سردسیر - فلز پرمصرف
5- شماره پرونده - گوش کردن

۶- حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - نام سابق 
یزد - پراکندگي - خودم، ضمیر وزني، سه کیلو

۷- آمرزش - بازي معروف هندوان
8-  کامیون ارتشي - نیتروژن

۹- خانه ها - داراي شکل
۱۰- نام ترکي، نام آذربایجاني - حرف مشایعت - 

باالبر ماشین - کافي
۱۱- صبحانه نخورده - سیمان قدیم

۱۲- دریاچــه ترکیه - پــر و آکنده - نیســتي، 
سکسکه

۱۳- شهري در مراکش - کشوري کوچک نزدیک 
رم - پسوند شباهت

۱۴- آزمندي - میدان جنــگ - خیزابه - گریز 
حیوان، مرکز ایتالیا

۱5- مادر ناصرالدین شاه - تحسین کننده
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دو مومیایی باستانی در مصر که برادر ناتنی هستند

دو مومیایی باســتانی در مصر که مدت هاست مورد تحقیق و پژوهش 
دانشمندان قرار گرفته با بررسی DNA آنها مشخص شده است که این 
جفت مومیایی که با توجه به بررسی های ابتدایی گمان می رفت برادر 

باشند ، در واقع دو برادر ناتنی هستند. 
دو مومیایی باستانی در بررســی های دانشمندان دارای ژنوم مشترک 
از طرف مادر هســتند، اما ژنوم آنها از طرف پدری بــا هم تفاوت دارد. 
کنستانتین دروسو، باستان شناس دانشــگاه منچستر در انگلستان و 
همکارانش با بررســی ژنوم این دو مومیایی به این نتیجه رســیده اند. 
دانشمندان موفق شدند دو نوع DNA را از دندان های این دو مومیایی 
احیا و آنها را تجزیه و تحلیل کنند. این یافته ها نشان می دهد که اجداد 
مادری از اهمیت ویژه ای در فرهنگ مصریان باستان برخوردار بودند. 
این دو مومیایی در قبری در نزدیکی روســتای »ریفه« در سال ۱۹۰۷ 

پیدا شدند. 

  قاب روز

مجسمه های ظریف با فوالد ضخیم

سیره بزرگان
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