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بهبهانهاقداماتغافلگیرکنندهودوستداشتنیامامجمعهتبریز؛
کاشالگوشود...

سمیهپارسادوست
یک امام جمعه متفاوت و دوست داشتنی که با رفتارهایش غافلگیرمان می کند؛ »حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم« که اخیرا دستور داده 
نرده هایی که صف مسئوالن را از مردم در نماز جمعه جدا می کرد، برداشته شود تا دیگر هیچ دیواری بین مسئوالن و ملت قرار نگیرد. اقدامات نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان شرقی، این روزها زبانزد خاص و عام شده و در طول مدت کوتاهی، میزان محبوبیت خود را در بین مردم این استان افزایش داده و حاال آوازه این 
اقدامات به گوش مردم سایر استان ها هم رسیده و مردم و رسانه ها این روزها منتظرند تا امام جمعه تبریز یک اقدام 
غافلگیرکننده دیگر نشانشان دهد.  تجلیل از نخبگان در نماز جمعه، پیگیری مسائل خبرنگاران، بازدید از دانشگاه 
و صرف غذا با دانشجویان در سلف دانشگاه، حضور در مترو، اتوبوس و تردد با تاکسی در داخل شهر و البته حضور در 
ورزشگاه یادگار امام تبریز برای تماشای دیدار تراکتورسازی برابر استقالل تهران، از جمله همین غافلگیری ها بوده 
که به مذاق مردم هم حسابی خوش آمده است. نحوه سلوک بی واسطه این روحانی با مردم، که نه بودجه می خواهد 
و نه ربطی به تحریم و استکبار دارد، منشأ برکات بوده است. آیت ا... مقتدایی عقیده دارد اقدامات امام جمعه تبریز 
همان سنت پیامبر گرامی اسالم)ص( است. عزت ا... ضرغامی ، رییس اسبق رسانه ملی هم مدتی قبل با انتشار متن و 
تصویری در اینستاگرام، از دیدار با امام جمعه تبریز خبر داد و نوشت: »رفتار و نحوه معاشرت آقای آل هاشم در مدت کوتاهی تبدیل به الگوی خوبی برای روحانیون 
شده است« و به نظر می رسد دقیقا همین طور است. دیروز خبر رسید آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد، از استاندار مشهد خواسته تا نرده های حائل مردم 
و مسئوالن در صفوف نماز جمعه برداشته شود. همچنین طبق دستور آیت ا... نورمفیدی امام جمعه گرگان از این هفته نرده حائل جدا کننده صف میان مردم و 
مسئولین در مصلی وحدت گرگان برداشته شد. درخواست آیت ا... علم الهدی و  نورمفیدی یعنی اقدامات حجت االسالم آل هاشم، به الگوی خوبی تبدیل شده 
که البته امید می رود به استان های دیگر هم سرایت کند و سایر روحانیون ما نیز از ایشان الگو گرفته و کمی به مردم نزدیک تر شوند که به دنبال آن، حتما اتفاقات 
خوبی خواهد افتاد؛ به ویژه حاال که در آستانه چهل سالگی انقالب قرارداریم؛ انقالبی که یادمان می آورد زمانی در این کشور، روحانیون معتمدترین، غیرسیاسی 
ترین و دوست داشتنی ترین گروه نزد مردم بودند و مردم بی واسطه می توانستند با آنها گفت و گو کرده و راهنمایی بگیرند و مثل حاال فاصله ها این قدر زیاد نبود... 
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مردم ایران در حالی با وضعیــت نامطلوب اقتصادی دســت و پنجه نرم 
می  کنند که هنوز مســئوالنی هســتند که حقوق های نجومی دریافت 
می کنند.حقوق های نجومــی را هم که کنار بگذاریــم، پای اختالس ها 
به میان می آید؛ گرچه دولتمــردان اقداماتی در حــوزه مقابله و کنترل 
حقوق ها و جلوگیری از اختالس بیان می کنند؛ اما به گفته کارشناســان 
مسائل سیاســی مردم همزمان با شــرح این گونه اقدامات مشکالتشان 
همچنان ادامه دارد.ســید محمد جواد ابطحی، نماینــده مردم خمینی 

شهر در مجلس شورای اسالمی در خصوص  دریافت حقوق های نجومی و 
پیگیری اقدامات دولت به زاینده رود گفت: همه مراجع بارها و بارها خطر 
انحطاط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بیان کردند این خطر هم خطری 
نیست که ما به دشــمنان خارجی حواله کنیم؛ اتفاقا در آیات قرآنی وقتی 
بحث شکست انقالب ها می شــود، انقالب ها نه به واسطه دشمن بیرونی 
بلکه از طرف عناصر توبه کرده از انقالب شکســته می شــوند. وی افزود: 
متاسفانه حقوق های نجومی را همان کسانی می گیرند که از نردبان خون 

 شهدا باال رفتند و پست گرفتند؛ اختالس می کنند و بحث ربا را هم دنبال
 می کنند تا منافع اقتصادیشــان به خطر نیفتد. در برابر حذف شــدن ربا 
مقاومت می کنند؛ چرا که سیستم اقتصادی را به صورتی چیده اند که ناگریز 

از ربا دادن نیست در صورتی که ربا جنگ باخداست.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: بانک های ما بهره های 
بیشتر و سنگین تری نسبت به بانک های دیگر می گیرند که همین موضوع 
شکاف طبقاتی را ایجاد کرده است. هشدار مراجع تقلید و مقام معظم رهبری 
باید جدی گرفته شوند؛ چرا که هشدارهای قرآن و ائمه است. مسئوالن و 
 دولتمردان شــعارهایی با عنوان بایدها برای مبارزه با حقوق های نجومی
 سرمی دهند؛ اما چه کسی باید اینها را انجام بدهد؟ عزم و اراده ای جدی در 

مسئولین فعلی ما برای مقابله با این تخلفات وجود ندارد.
وی  تاکید کرد: بنده معتقدم تا همین روند دادن شعارها و عدم وجود عزم 
جدی ادامه داشته باشــد، ما به جایی نخواهیم رسید و مردم آب خوش از 
گلویشان پایین نخواهد رفت مگر اینکه خود مردم حواسشان باشد به چه 

کسانی رای می دهند.
گفتنی است ؛ روز گذشته یکی از مراجع عظام تقلید در دیدار با جمعی از 
اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نسبت به تداوم دریافت حقوق 

های نجومی، وجود ربا و اختالس در کشور هشدار داد.
آیت ا... جوادی آملی از مراجع عظام تقلید اظهارداشت: اینکه آمریکا نمی تواند 
غلطی بکند، یک حقیقت است. در هشت سال جنگ تحمیلی این موضوع 
به وضوح اثبات شد، آمریکا در مقابل مردمی که حیاتشان را در شهادت می 
بینند نمی تواند کاری از پیش ببرد! با این حال همین آمریکا وقتی گزینه 
نظامی روی میز است عده ای حساب می برند، اما وقتی خداوند به صراحت 
در مقابل »ربا« فرموده است گزینه نظامی من روی میز است عده ای هیچ 
ترسی به خود راه نمی دهند، در حالی که خداوند در این مورد وعده عذاب 

داده است.
آیت ا... جوادی آملی افزود: ممکن اســت انقالب نیز بــا وجود اختالس، 
حقوق های نجومی و ربا با خطر مواجه شــود. این خطر وجــود دارد، اما با 
این وجود ما فرزندان حضرت امیر علیه الســالم هستیم و با یک ا... گفتن 
می توانیم امور را اصالح کنیم، آنــگاه خداوند نیز درهای رحمت خود را به 

سوی ما خواهد گشود.

ترامپ: 
حاضر به عذرخواهی برای بازنشر 

ویدئوهای ضداسالمی هستم
 »دونالد ترامپ«  رییس جمهور آمریکا اعالم کرد:

 با بازنشــر ویدئوهای ضداســالمی یــک گروه 
راست گرای افراطی، به جامعه بریتانیا توهین کرد.

ترامپ در یــک مصاحبــه تلویزیونی با شــبکه 
»آی تی وی« انگلیس، با ادعــای اینکه اطالعاتی 
درباره این گروه نداشــته، تاکید کرد حاضر است 
از مردم انگلیــس به خاطر انتشــار این محتوای 

نژادپرستانه عذرخواهی کند. 
به نوشــته خبرگزاری »رویترز« وی در پاسخ به 
این سوال که آیا حاضر است به خاطر بازتوئیت ها 
عذرخواهی کنــد، گفت: »اگر بــه من می گویید 
آنها )گروه راســت گرا( انســان های وحشتناک و 
نژادپرستی هستند، من قطعا عذرخواهی می کنم، 

اگر از من بخواهید.«

درخواست کمک کردهای 
عفرین از دولت سوریه

 کردهای منطقه عفرین اســتان حلب در سوریه
 با انتشار بیانیه ای از دولت این کشور خواستند از 

آنان در مقابل حمالت ترکیه دفاع کند.
این نهاد، با انتشــار بیانیه ای اعــالم کرد: »ما در 
خودمختاری منطقه عفرین بار دیگر تاکید می کنیم 
که منطقه عفرین بخش جدایی ناپذیر سوریه است و 
نیروهای ما در یگان های مدافع خلق از 6 سال پیش 
به وظیفه ملی خــود در حمایت از منطقه در برابر 
حمالت گروه تروریستی داعش و سایر گروه های 

تروریستی القاعده عمل می کنند.«
در این بیانیه آمده است: »این نیروها در حمایت 
از تمامیت ارضی سوریه و نهادهای ملی آن سهیم 
بوده اند. در حال حاضر، این بخش از ســوریه در 
معرض حمله شدیدی از ســوی حکومت ترکیه 
مواجه شده است؛ مســئله ای که تمامیت ارضی 
سوریه و امنیت و زندگی شــهروندان غیر نظامی 

مقیم منطقه عفرین را تهدید می کند.«

نیت پلید داعش برای نوار غزه
سرویس امنیت داخلی فلسطین با پخش فیلمی 
از اعترافات عناصر گروه تروریستی داعش، از نیت 

شوم آنها پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری »ســما« ، سرویس امنیت 
داخلی فلسطین شــامگاه پنجشــنبه تصویری 
ویدئویی منتشر کرد که اعترافات دو تن از اعضای 
)گروه وهابی صهیونیستی( داعش را نشان می دهد 

که از سینای مصر به نوار غزه آمده بودند.
اظهارات این دو نفر که از گروه داعش فرار کرده اند 
نشــان می دهد این گروه تروریستی قصد داشت 

محاصره اسراییل علیه نوار غزه را کامل کند.

موضع گیری تند وزیر خارجه 
قطر علیه عربستان سعودی

وزیر خارجه قطر تاکید کرد شیوه کنونی عربستان 
برای تسلیم کردن قطر بی فایده است و مردم این 
کشــور آماده اند تا از حاکمیت کشــور خود دفاع 

کنند.
محمــد بن عبدالرحمــن در مصاحبه با ســایت 
فرانســوی »اوپینیــون اینترنشــنال« گفت: ما 
دریافته ایم که عربســتان می خواهد قطر تسلیم 
نفوذ این کشور شــود، اما این موضوع هرگز اتفاق 

نخواهد افتاد.

نماینده مردم خمینی شهر در واکنش به عزم مسئوالن برای مقابله با حقوق های نجومی:

به جایی نخواهیم رسید

نماینده مردم خمینی شهر در رابطه با مقابله مسئوالن با دریافت حقوق های نجومی، اختالس و ربا به زاینده رود گفت: عزم و اراده ای جدی 
از سوی مسئوالن برای مقابله با این تخلفات وجود ندارد.

روایت فرماندهان آمریکایی 
از تقابل با شناورهای ایرانی

فرماندهان نیروی دریایی آمریکا از کم شدن 
رویارویی ناوهای این کشــور با شــناورهای 
ایرانی در خلیج فارس در ۵ ماه گذشــته خبر 
داده اند.به گزارش وال استریت ژورنال؛ مقام 
های نظامی تاکید کرده اند: قایق های تندرو 
طی ۲ سال گذشته با کشتی های آمریکایی 
 که در حــال عبــور از خلیج فــارس بودند

 رویارویی های داشتند که می توانست خطر 
اشتباه محاسباتی را افزایش دهد، اما طی ۵ ماه 

گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است.
این مقام های نظامی آمریکا ضمن اســتقبال 
از این موضوع، ابراز امیدواری کرده اند که این 
رویکرد ادامه داشته باشد.بیل اوربان، سخنگوی 
نــاوگان پنجم نیروی دریایــی آمریکایی نیز 
در این باره گفته اســت: ما نمــی خواهیم در 
خصوص دالیل این روند مثبــت گمانه زنی 
کنیم، با این حال امیدواریــم )این روند( در 

آینده نیز ادامه داشته باشد.

 ادعاهای پادشاه اردن 
علیه ایران

پادشاه اردن در نشست جهانی داووس با طرح 
این ادعا که »ایران از شبه نظامیان مسلح حمایت 
و دین را وارد اختالفات سیاسی می کند«، مدعی 
شــد: چیزی که ما امروز شاهد آن هستیم یک 
هالل ایرانی است و ما در اردن استفاده از دین 
به عنوان یک ابزار سیاسی را رد می کنیم. ملک 
عبدا... دوم در ادامه با هشدار دادن نسبت به وقوع 
جنگ مدعی شــد: ایران در منطقه ما دخالت 
می کند و ما امروز به جای گســترش درگیری 
نیازمند گفت وگو هســتیم و ایران استراتژی 
بلندمدت برای منطقه در پیش گرفته اســت.

پادشاه اردن با طرح ادعاهای بی اساس مدعی 
دخالت ایران در کشــورهای منطقه شد.ملک 
عبدا...دوم مدعی شد که کشــور عربستان به 
ریاست ملک سلمان نقش فعالی دارد و در مقابل 
دخالت های ایران و گروهک هایــی که از آنها 
حمایت و کشــورهای عربی را تهدید می کند، 

خطوط قرمزی قرار می دهد.

بنیامین نتانیاهو:
هدف، جلوگیری از دستیابی 
ایران به سالح هسته ای است

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در ادامه 
لفاظی هــا علیه ایــران گفت هــدف من لغو 
توافقنامه هسته ای ایران یا حفظ آن نیست، 
بلکه هدف من جلوگیری از دســتیابی ایران 
به سالح هسته ای اســت. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی مدعی شد: 
در هرگونه توافق صلح آتــی، قدس پایتخت 
اســراییل خواهد بود. نتانیاهو در ادامه افزود: 
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به او گفته 
است از موضع اسراییل در قبال حضور نظامی 
ایران در سوریه حمایت کامل به عمل می آورد. 
نتانیاهــو در ادامه یاوه گویی هــای خود علیه 
کشورمان مدعی شد: هدف من لغو توافقنامه 
هسته ای ایران یا حفظ آن نیست، بلکه هدف 
 من جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح 

هسته ای است.

نماینده دائم عربستان:
 ایران رفتارهای خصمانه ای 

در سطح منطقه دارد
 نماینــده دائم عربســتان در ســازمان ملل 
بار دیگر با طرح ادعاهای بی اســاس گفت که 
ایران رفتارهای خصمانه ای در سطح منطقه 
و بین الملل دارد. وی گفــت ایران همچنان 
حمایت های خود از حزب ا... را  ادامه می دهد.

وی با تروریستی خواندن حزب ا... لبنان، گفت: 
ایران همچنان حامی اول حزب ا... است؛ حزبی 
که همچنان بر لبنان سیطره دارد و آتش جنگ 

را در سوریه شعله ور می کند.

آیت ا... خاتمی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبرگان:

روحانیت

سرلشکر پاسدار ســید یحیی رحیم صفوی اظهار 
کرد: هدف دشــمنان نظام، ایجاد شکاف بین مردم 
و مسئوالن اســت و می خواهند با استفاده از فضای 

مجازی، در وحدت مردم خدشه ایجاد کنند.
ســردار رحیم صفوی با اشــاره به برخی مشکالت 
تصریح کرد: کارگزاران کشــور در قوای سه گانه و 
مدیران و مسئوالن، باید برای حل مشکالتی همچون 
اشــتغال، راه اندازی دوباره کارگاه های غیر فعال و  
مبارزه با فساد، متحد شوند؛ چراکه همه ما سوار بر 

یک کشتی هستیم.
سردار رحیم صفوی تاکید کرد: کشور، امروز نیازمند 
مدیریتی جهادی و درک مشــترک است و تکیه بر 
رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و اســتقامت و 
ایســتادگی مردم در برابر مشکالت و حفظ انسجام 
ملی، ایران را قدرت اول منطقه کرده و کشــور را از 

شرایط موجود به وضعیت مطلوب می رساند.
ســردار رحیم صفوی اظهار کرد: اگــر مجاهدت و 
رشادت های جوانان دیروز نبود، سرنوشت ایران به 

گونه دیگری رقم می خورد.

شکاف بین مردم و مسئوالن 
هدف دشمنان است

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور نظامی:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

 رییس جمهور روسیه 
به مسجد رفت

شکاف بین مردم و مسئوالن هدف دشمنان است

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... سید احمد خاتمی اظهار کرد: من به 
عنوان سخنگوی هیئت رییسه نمی توانم از 
این نکته غلفت کنم که همه اعضای جلسه از 

فضای مجازی نگران بودند.
وی افزود: اعضای مجلــس خبرگان رهبری 
به صراحت اعالم کردند کــه فرماندهی این 
اغتشاشات دســت فتنه گران فضای مجازی 

بود.
سخنگوی هیئت رییســه مجلس خبرگان 
رهبری گفت: فضای مجازی سالم، مطلوب و 
مورد عالقه است اما فضای مجازی که تریبون 
بیگانگان است، سگ هار است و اگر این سگ 
هار، رها شــود دوباره گاز خواهــد گرفت و 

مسئوالن باید در این عرصه مراقب باشند.

فتنه گران فضای مجازی 
فرمانده اغتشاشات بودند

محمد مهدی زاهدی
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

پارلمان

حجت االسالم سیدحمید روحانی با بیان اینکه رهبری 
اگر پنج محور انقالبی بــودن و انقالبی ماندن را بیان 
کرد، به خاطر این بود که می دانست جز از راه انقالب 
نمی توان به ملت خدمت کرد، گفــت: امروز آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیستی بزرگ ترین خطر کشور 
ما نیســت زیرا آنها ناچیزتر از این هستند که بتوانند 
به انقالب آسیب برسانند. خطری که امروز انقالب را 
تهدید می کند فریب کارانی هستند که نظریات رهبری 
را با ترفندهای خود نادیده گرفته و ســعی می کنند 
رهبری را به نحوی کنار بزننــد و در والیت و امامت را 
ببندند.وی همچنین با اشــاره به اینکه اجرای ۲030 
خطر امروز کشور است، گفت: می خواهند نقشه 1۵0 
ساله فراماسون ها را پیاده کنند و دنبال آن هستند که 
ملت را از اســالم دور کرده و فرهنگ منحط غربی را 
حاکم کنند. امروز خطر اصلی، رفاه طلبانی هستند که 
با اشرافی گری، ریخت و پاش ها و حقوق های نجومی 
تالش می کنند کشــور را به ورطه ســقوط بکشانند. 
خطر، لیبرال ها و تسلیم طلبانی هستند که نمی گذارند 

آرمان های انقالب به ثمر برسد.

 اجرای 2030 
خطر امروز کشور است

رییس بنیاد دانشنامه انقالب اسالمی:

دیدگاه

محمد مهــدی زاهدی، رییس کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی  
با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تحصیلی 
حسین فریدون، برادر رییس جمهور، گفت: 
کمیته ای که مسئول پیگیری این موضوع بود 

گزارش خود را به کمیسیون ارائه کرده است.
وی ادامه داد: در برخــی از موارد این گزارش 
 اشــکاالتی وجــو دارد کــه بایــد برطرف 

شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: 
گزارش نهایی درباره پرونده تحصیلی حسین 
فریدون هنوز در کمیسیون نهایی نشده است 
و در روزهای آینده این گــزارش نهایی و در 

صحن کمیسیون قرائت می شود.

گزارش پرونده حسین فریدون 
به زودی قرائت می شود

پیشخوان

بین الملل

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگو با خبرنگار مشهور آلمانی 
تصریح کرد: اروپا مبانی دارد که طبق آن نمی توان دوباره درباره توافق 
هســته ای مذاکره کرد و اروپا نمی تواند با تــالش برای نقض برجام 
 آن را حفظ کند و همه باید بدون بهانه جویی به آن پایبند باشــند. 
»یورگن تودنهوفر« روزنامه نگار مشــهور آلمانی بــا »محمد جواد 
ظریف« وزیر خارجه ایران درباره نقش این کشور در تحوالت منطقه 
گفت وگویی داشــت. تودنهوفر گفت که در میان کشورهای اروپایی 

مسائلی مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران مطرح است که 
این اقدام را به برنامه موشکی ایران و نقش این کشور در منطقه ارتباط 
می دهند. ظریف گفت: »ما در منطقه در مقایســه با دیگر کشورها 
کمترین هزینه را برای تســلیحات اختصاص می دهیم. عربســتان 
سعودی موشک هایی با برد بیشتر از ما در اختیار دارد که قابلیت حمل 
کالهک هسته ای را هم دارند و این در حالی است که موشک های ما 
این چنین طراحی نشده اند.« خبرنگار آلمانی، موضع »دونالد ترامپ« 

رییس جمهور آمریکا در جهت نابود کردن توافق را مطرح کرد و ظریف 
با رد کردن چنین چیزی گفت: »من معتقدم که اروپا مبانی  دارد که 
بر طبق آن نمی توان بار دیگر درباره توافق هسته ای مذاکره کرد و اروپا 
نمی تواند با تالش برای نقض توافق هسته ای آن را حفظ کند و همه 
طرف ها هم باید بدون بهانه جویی به توافق پایدار باشند و ما هم از اروپا 
می خواهیم که از توافق هسته ای حمایت کند و فکر می کنم جامعه 

جهانی هم همین انتظار را دارد.«

محمد جواد ظریف:
همه باید بدون بهانه جویی به برجام پایبند باشند

 تخلــف 24 هــزار 
تومانــی  میلیــارد 

پتروشیمی و پاالیشگاه

 ورود بــازرس به کاخ 
سفید

وزیــر علــوم : تمام 
دانشجویان بازداشتی آزاد 

شدند

قطعا مذاکره موشکی 
نمی کنیم

حقوق نجومی تا ابد و 
یک روز

خودزنی مجلسی

در پی صدور اولیــن حکم اعدام عــراق علیه یک تبعه 
 آلمانی به اتهــام عضویت در گروه تروریســتی داعش، 
سه زن فرانســوی نیز به همین اتهام در صدور حکم و 

احتماال طناب دار در عراق به سر می برند.
این خبر را رســانه های عراق روز پنجشــنبه به نقل از 

خبرگزاری فرانس پرس منتشــر کرده و افزوده اند که نیروهای عراق این سه زن فرانسوی را در جریان 
جنگ موصل در جوالی ۲017 دستگیر کردند.

طبق گزارش رسانه های عراق، خبرگزاری فرانسوی هویت ناقصی از دو تن از این زنان منتشر کرده، اما 
در مورد زن سوم سکوت کرده است.

زن اول ۲8 ساله و از اهالی شهر »لیل« فرانسه است که به همراه همسرش در ۲01۵ از عراق راهی سوریه 
شده و بعدا همسرش کشته می شود و او هم اکنون به همراه تنها فرزندش در زندانی در بغداد به سر می برد.

رییس شورای سیاست گذاری اصالح طلبان نظرش درباره طرح 
پارلمان اصالحات را اعالم کرد. محمدرضا عارف با اشاره به آغاز 
به کار دور جدید شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان برای 
انتخابات های پیش رو، گفت: سعی می شــود تا پیش از پایان 

سال جاری تشکیل این شورا اعالم شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری اخیرا طرحی را به نام پارلمان 
اصالحات به شــورای هماهنگی اصالح طلبان ارائه کرده آیا در این باره با شما رایزنی شده یا خیر؟ افزود: رایزنی در 

این باره با ما نشده؛ البته بهتر است در اینباره از آقای کواکبیان سوال کنید.
رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تشکیل پارلمان اصالحات را 
با وجود شورای عالی سیاست گذاری چگونه می بینید، اظهار داشت: ما به دنبال تشکیل شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان هستیم و اطالعات بیشتر درباره تشکیل پارلمان اصالحات را باید از آقای کواکبیان پرسید.

سه زن داعشی اهل 
فرانسه در انتظار حکم 
اعدام در عراق

واکنش عارف به طرح جدید 
کواکبیان  برا اصالح طلبان:

با ما رایزنی نشده است

حمید   وکیلی
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گوشت قرمز فقط برای اغنیا

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

در 9 ماهه سال جاری صورت گرفت؛
افزایش 15 درصدی صادرات 

معادن و صنایع معدنی کشور
مدیر کل دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، از افزایــش 15درصدی ارزش 
صادرات معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد. میکائیل عظیمی اظهار کرد: معادن و صنایع 
معدنی )فلزی و غیر فلزی( کشــور در 9 ماه سال 
جاری 5 هزار و 673 میلیون دالر صادرات داشتند 
که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4هزار و 
930 میلیون دالر بوده است. وی با اشاره به افزایش 
6 درصدی صادرات معادن و صنایع معدنی از نظر 
وزنی افزود: معادن و صنایع معدنی کشور در 9 ماه 
ســال جاری 42 میلیون و 510هزار تن صادرات 
داشتند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 

39 میلیون و 771 هزار تن بوده است.

 مدیر نماینده انحصاری بنز در ایران 
خبر داد:

تولید بنز از سال ۹۷ در ایران
مدیر ارتباطات شــرکت ســتاره صبح نماینده 
انحصاری بنز در ایران، با اشاره به اهمیت اصفهان 
در صنعت خودروســازی، از تولید بنز در ایران از 
ســال آینده خبر داد و گفت: برند بنز با تمام قوا 
در ایران فعال اســت و سیاست این شرکت تولید 
مدل های مختلف مرسدس بنز و افزایش خدمات 
با حمایت کمپانی مادر اســت. علیرضا عاجزی با 
بیان اینکه اصفهان ظرفیت و پتانسیل باالیی در 
برگزاری نمایشگاه های ســاالنه دارد، اظهار کرد: 
نمایشگاه امسال خوشبختانه در سطح و کیفیت 
بسیار خوبی برگزار شــد. مدیر نمایشگاه خودرو 
تهران افزود: پیش از نمایشگاه مشکالتی در ثبت 
سفارش ها و خرید خودرو وجود داشت که باتدبیر 
دولت و راه اندازی سامانه ثبت سفارش خودرو، این 

مشکل رفع شد.

بازار

روبات اسباب بازي

نماینده اصفهان در مجلس: اگر یکی از 
کارخانه های غرب اصفهان در شرق آن بود، 
حداقل مشکل اشتغال در شرق اصفهان به 

دیگر مشکالت این مردم اضافه نمی شد
به سوی شرق

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اگر یکی از 
کارخانه های غرب اصفهان در شرق آن بود، حداقل 
مشکل اشتغال در شرق اصفهان به دیگر مشکالت 
این مردم اضافه نمی شد.حیدرعلی  عابدی اظهار کرد: 
نمی شود نام شــرق اصفهان را آورد و از کشاورزی، 
خشکسالی و کمبود آب صحبت به میان نیاورد. با 
وجود همه این مشکالت حرکت های رو به جلویی 
در حال انجام است و امیدواریم در پاییز سال آینده 
مشکل نبود آب برای کشاورزان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: گناه بخش وسیعی از مشکالت اشتغال 
در شــرق اصفهان، بر گردن وزارت نیرو و مدیریت 
ضعیف این وزارتخانه از یک دهه گذشــته تاکنون 
است. تالش های وزارت نیرو در بســیاری از موارد 

قابل قبول نبوده است.

عضو هیئت رییسه فراکسیون توسعه 
صادرات غیرنفتی مجلس: 

در ۹ ماهه امسال تراز تجاری 
کشور منفی شد

عضو هیئت رییســه فراکسیون توســعه صادرات 
غیرنفتی مجلس گفت: در 9 ماهه امســال نسبت 
به سال قبل تراز تجاری کشــور منفی و واردات از 
صادرات بیشتر شــد که این عالمت خوبی نیست و 

باید با اتخاذ تدابیر خوب، این مشکالت حل شود.
حمیدرضا فوالدگر تصریح کرد: اگر تسهیالت داده 
می شود، باید یارانه در نظر گرفته و جوایز صادراتی 
اعطا شود و از ســوی دیگر باید با ایجاد پیمان های 
دو طرفه، شرایط بهتری برای صادرکنندگان ایجاد 
کنیم.وی بیان کرد: قوانین خوبی در چهار ســال 
گذشته تصویب شده که راهگشا بوده و مسئله مهم 
این اســت که نظارت کنیم تا خوب اجرا شود؛ زیرا 
خیلی خأل قانونی نداریم و بیشــتر باید کار نظارتی 
کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای 
حضور در بازارهای جهانی، راهی بجز هلدینگ ها و 

کنسرسیوم های صادراتی نداریم.
وی عنوان کرد: در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل 
تراز تجاری کشور منفی و واردات از صادرات بیشتر 
شد که این عالمت خوبی نیست و باید با اتخاذ تدابیر 

خوب، این مشکالت حل شود.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
اصفهان:

برندهای رجیستری شده موبایل 
دیگر غیرقانونی نیستند

رییس اتحادیــه فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن همراه اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر 
خرید و فروش برندهای رجیســتری شــده تلفن 
همراه غیرقانونی انجام نمی شود، گفت: هم اکنون 
۸0درصد بازار به سمت فروش تلفن همراه با گارانتی 

رفته است.
حسن میرشمشیری در باره طرح رجیستری تلفن 
همراه و قطع شدن برخی از گوشی ها بعد از اجرای 
آن، اظهار کرد: گوشی هایی که تا قبل از 14 آذر ماه 
فعال شده اند سرویس می گیرند و در این خصوص 
مشکلی ندارند؛ البته ممکن است کسانی که قبل از 
این تاریخ تلفن خود را فعال کرده باشند تا حدی در 
شبکه دچار مشکل شده باشند که این مسئله درحال 
رفع عیب است و تا آخر هفته و از اوایل هفته آینده به 

مرور به شبکه بر می گردند.
وی در خصوص افرادی کــه بعد از این تاریخ، بدون 
رجیستری گوشی تلفن همراه خود را خرید بودند، 
گفت: این موضوع نیز با توافق خریدار و مشتری قابل 

حل بوده و آنها می توانند به گمرک مراجعه کنند.

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: 
قیمت گوشت پایین نیامده است و گوشت به اندازه 
نیاز مردم توانمند و افرادی که قدرت خرید داشته 
باشــند، وجود دارد. اصغر پور باطنی اظهار داشت: 
هرچند درحال حاضر با کمبود گوشت قرمز مواجه 
هســتیم، چون عمده مردم قدرت خرید گوشــت 
کیلویی بیــش از 40 هزار تومــان را ندارند،  همین 
میزان گوشــت موجود در بازار نیز پاسخگوی نیاز 
مردم توانمند هســت. نایب رییس اتحادیه گوشت 
قرمز اصفهان تصریح کرد: فروشــندگان گوشــت 
قرمز هر کیلوگرم گوشــت را 16 تا 17 هزار تومان 
می خرند. وی در این خصــوص که چگونه هر کیلو 
گوشــت 16 هزار تومانی به قیمت 42 هزار تومان 
به باال به دست مصرف کننده می رسد، ادامه داد: با 
توجه به اینکه مثال یک گوسفند 30 کیلویی نزدیک 
به 1۸ کیلو دورریز از جمله خون، امحا و احشا دارد،  
میزان گوشت خالصی که باقی می ماند 12 کیلوگرم 
است که با احتساب 42 هزار تومان می توانیم به دست 
مصرف کننده برسانیم.پورباطنی با اشاره به اینکه 

هر ساله قیمت گوشت در بهار کاهش و در زمستان 
افزایش می یافت که امسال بهار قیمت گوشت باال 
رفت و تاکنون ما با ثبات قیمت آن روبه رو بوده ایم، 
اضافه کرد: گوشت بره درجه یک در حال حاضر 42 
هزار تومان و درجه دو بدون استخوان 3۸هزار تومان  
به فروش می رســد. وی گفت: وقتی قیمت آذوقه 
گوسفند گران باشــد و قیمت دام نیز افزایش یابد، 

چطور امکان دارد قیمت گوشت پایین بیاید.

کاهش قیمت گوشت قرمز در اصفهان تکذیب شد؛

گوشت قرمز فقط برای اغنیا
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان گفت: در حال حاضــر 49۸ نفر از کارگران 
شــرکت پلی اکریل تحت پوشــش بیمــه بیکاری 
هستند که با ورود مواد اولیه خریداری شده از خارج 
از کشور، کلیه کارگران از تاریخ 15 بهمن ماه جاری 
بازگشت به کار خواهند شد. سیف ا...علیخانی با اشاره 
به آخرین وضعیت بیمه کارگران پلی اکریل، اظهار 
کرد: هزار و 13 نفر از کارگران شرکت پلی اکریل و 
170 نفر از کارگران شــرکت دی ام تی، در مرحله 
اول از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه به مدت 
6 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته اند. وی 
افزود: پس از پیگیری ها و اقدامات مدیریت اســتان 
و در سطح ملی که به منظور حفظ و پایداری بنگاه 
اقتصادی و اشــتغال موجود صورت گرفت، زمینه 
بازگشــت تدریجی کارگران فراهم شد و به مرور و 

با فراهم شدن شرایط کار بازگشت به کار شده اند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضــر حدود 13 نفر از 
کل کارگران شرکت دی ام تی و 49۸ نفر از کارگران 

شــرکت پلی اکریل تحت پوشــش بیمــه بیکاری 
هستند که با ورود مواد اولیه خریداری شده از خارج 
از کشور، کلیه کارگران از تاریخ 15 بهمن ماه جاری 
بازگشت به کار خواهند شــد. علیخانی در پایان با 
اشاره به تعداد افرادی که در استان از بیمه بیکاری 
استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: تعداد کل مقرری 
بگیران استان تا پایان آبان 96، 24 هزار و 950 نفر 

هستند.

معاون اداره کار اصفهان:

500 کارگر پلی اکریل از 15 بهمن سر کار می روند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مشکالت اقتصادی در کشــور وجود دارد که اصفهان هم از آن مستثنی 
نیست، گفت: وزیر و مسئوالن بخش معادن، برای مشکالت معادن اصفهان تدابیر ویژه ای داشته باشند.

سید عبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: در استان اصفهان بجز تعداد اندکی از معادن که در تراز ملی قرار دارند، 
بقیه واحدهای معدنی بسیار کوچک بوده و با مشکالت بسیاری در حال فعالیت هستند. وی تصریح کرد: معادن بخش 
خصوصی نیز در این چند سال مشکالت و مسائل بسیاری داشتند و فکر نمی کنم معدن کاری در جمع ما حضور دارد 

که توانسته باشد برای تامین نقدینگی مورد نیاز و حل مشکالت خود تسهیالت دریافت کند.

رفع مشکالت معادن 
اصفهان نیازمند تدابیر 

ویژه دولت است

نی
گا

زر
ق با

 اتا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،474،000
تومان

743،000نیم سکه
تومان

442،000ربع سکه
تومان

291،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،997
تومان

      قیمت سکه و طال

روبات ورزشکار لژو 
تویز مدل 994442

 37,000
تومان

روبات اسباب بازي 
Auto Demo مدل

 67,000
تومان

روبات اسباب بازی بازالیتر
Buzz Lightyear Robot

 43,000
تومان

اینطوری از خط فقر عبور 
کنید!

کاریکاتور روز

صنعتخبر

فرودگاه اصفهان در آذر مــاه جاری با تعداد 2هزار و 1۸۸ 
نشست و برخاســت پرواز، نســبت به زمان مشابه سال 

گذشته به رشد 15درصدی رسید.
بر اســاس آمار ارائه شده از ســوی گروه آمار و اطالعات 
هوانــوردی و فرودگاهــی اداره کل مخابــرات و فناوری 

اطالعات هوانوردی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، آذر ماه ســال 1396 در فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان تعداد 2هزار و 1۸۸ نشست و برخاســت پرواز صورت گرفت که 250 هزار و 39 مسافر اعزام 

و پذیرش شدند.
طبق این آمار فرودگاه اصفهان رشد 15 درصدی در نشست و برخاست و رشد 12 درصدی در اعزام و پذیرش 
مسافر نسبت به آذر ماه سال قبل داشته و در رتبه سوم بین فرودگاه های کشور در پروازهای داخلی و عتبات 

و رتبه پنجم در پروازهای خارجی قرار گرفته است.

رشد 15 درصدی 
پروازهای فرودگاه 
اصفهان

معاون توسعه مناطق روستایی و عشایری ریاست جمهوری، سهم 
استان اصفهان از محل تسهیالت اشتغال زایی روستایی و عشایری 

را 425 میلیارد تومان اعالم کرد.
ســید ابوالفضل رضوی افزود: 375 میلیارد تومان این اعتبار از 
محل صندوق توســعه ملی، 40 میلیارد تومان از بانک ســینا و 
10 میلیارد تومان از محل بانک پارســیان برای این تســهیالت 
اختصاص یافته است. معاون توســعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری، رقم این تســهیالت را در کل کشور 12هزار 

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این تسهیالت به طرح هایی که 
دارای توجیه اقتصادی هستند پرداخت می شود.

وی ادامه داد: تمام این موارد برای افزایش اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری و همچنین ســرمایه در گردش شهرهای زیر 10 هزار 
نفر اختصاص یافته است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری افزود: برای اشتغال پایدار روستایی و همچنین 
سرمایه در گردش شهرهای زیر 10 هزار نفر، سود 6 و 10درصد 

در نظر گرفته شده است.

رضوی با بیان اینکه برای بازپرداخت این وام 2 ســال زمان برای 
ساخت و ســاز و2ســال برای تنفس در نظر گرفته شده است، 
خاطرنشان کرد: بازپرداخت این تســهیالت از سال چهارم آغاز 
می شود و به طور کلی این تسهیالت تا زمان تسویه وام، به مدت 
9 ســال در اختیار وام گیرنده قرار دارد. به گفته معاون توســعه 
روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نظارت و پرداخت 
این تسهیالت در استان ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه و در 

کشور نیز بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

تسهیالت اشتغال زایی روستایی و عشایری استان اصفهان 425 میلیارد تومان است

معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
رشد حدود 940 درصدی ســود ناخالص این شرکت، 
گفت: در حالی که زیان عملیاتی شرکت در 9 ماهه سال 
95 به مبلغ 2هزار و 237 میلیارد ریال می رســید، در 
سال جاری، جای خود را به 2هزار و 916میلیارد ریال 

سود داده است. سعید امید قائمی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه سال 96 به دنبال بهبود شرایط 
بازار مقاطع فوالدی و مدیریت هزینه های شــرکت و همچنین مدیریت نقدینگی توانست از مشکالت 
حاد مالی و اقتصادی عبور کند. وی افزود: ذوب آهن در این مدت با رســیدن به درآمد عملیاتی 2۸ هزار 
میلیارد ریال و با رشد 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل توانست سود ناخالص خود را به 4هزار و 
۸53میلیارد ریال ارتقا دهد؛ این درحالی اســت که این رقم در مدت مشابه سال قبل 577 میلیارد ریال 

زیان بود. به عبارت دیگر سود ناخالص شرکت حدود 940 درصد رشد داشته است.

سود 2هزار میلیاردی 
ذوب آهن تا پایان 
آذر

در ابتدای سال جاری، طرح »استاد شاگردی« یا به عبارت بهتر و امروزی تر 
»آموزش در محیط کار« توســط کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( برای 
مددجویان درنظر گرفته شــد که نتیجه مثبت و رو به رشدی داشت.طرح 
استاد شــاگردی اگر چه طرحی جدید و ایده ای نو نیســت، اما با توجه به 
سابقه ای که دارد توانسته است سهم زیادی از توجه مسئوالن را به سمت 
خود هدایت کند. به گفته رضا رحمانی معــاون طرح و برنامه وزیر صنعت 
معدن و تجارت طرح اشتغال استادشــاگردی با هدف ایجاد حداقل 200 
هزارشغل از سال آینده در کشور اجرا می شود؛ براساس این طرح، دولت با 

پرداخت بیشتری از حق بیمه، به اشتغال بیشتر در واحدهای صنفی کوچک 
کمک کرده و تالش می کند تا به موازات مقابله با ورود قاچاق کاال به کشور با 
اعطای تسهیالت، از صنایع اشتغال آفرین همچون صنایع پوشاک و فرآوری 
سنگ های قیمتی حمایت کند. بیشتر واحدهای صنفی به دلیل ضعف مالی 
نمی توانند حقوق مناسبی به کارگران پرداخت کنند و به همین دلیل تعداد 
نیروی انسانی خود را افزایش نمی دهند؛ از این رو کارگران شاغل در اصناف، 
مبلغی کمتر از قانون کار دریافت می کنند؛ همچنین در واحدهای صنفی 
رابطه کارگر و کارفرما بیشتر بر اساس عرف و رویه است تا اجرای قانون و یکی 

از دالیلی که کارفرماها در این واحدها کمتر کارگر جذب می کنند، نگرانی از 
حقوق و بیمه آنهاست.اما بعد از گذشت چندین سال، دوباره با اجرای طرح 
استاد شاگردی، شاید بتوان تحولی در روند اشتغال خصوصا در واحدهای 
تولیدی و صنفی کوچک داشــته باشــیم؛ واحدهایی که این روزها شاهد 
تعطیلی شمار زیادی از آنها به واسطه نداشتن شرایط مناسب اقتصادی است. 
اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، مي تواند تاثیر چشمگیری در رشد اقتصاد 
کشور داشته باشد. اگر بپذیریم که قانون»استاد و شاگردی«تقویت و افزایش 
اشتغال در اصناف کشور را به همراه خواهد داشت و با توجه به اینکه در شرایط 
فعلی و رکود حاکم بر صنایع و تولیدی ها، اگر این قانون اجرا شود بخشی از 
مقررات آمرانه بین کارگر و کارفرما حذف شده و توافق میان آنها مبنای عمل 
در واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت.از سوی دیگر برای افرادی که به نحوی 
از تحصیل بازمانده اند زمینه ای فراهم می شود که با سیستم استاد شاگردی 
برای ورود به بازار کار آماده شوند.در کنار تمام مزیت های این طرح اما عده ای 
مخالف آن هستند؛ چرا که اعتقاد دارند  این طرح، کار بدون مزد را رواج داده 
و موجب بهره کشی فرد از فرد می شــود که از مصادیق آشکار کار اجباری 

اســت. این طرح نقض هرگونه مقررات 
در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره 
کارگران در هر شرایط ســنی قانونیت 
بخشیده و اجرای آن، امنیت شغلی را از 
بین می برد. در طرح هایی که برای توسعه 
کشور و همچنین ایجاد اشتغال در جامعه 
خصوصا استان صنعتی اصفهان اجرایی 
می شود، بدون شک اگر قبل از هرگونه 
فعالیتی برنامه ریزی های مطلوب و اصولی 
نگاه به تمام زوایای موجود را در دستور کار 
قرار دهیم و بیشتر در چارچوب مشاغلی 
که می تواند خودکفایی کشور را به همراه 
داشته باشــد عمل کنیم، در کوتاه ترین 
زمان می توانیم بهترین نتیجه را شــاهد 

باشیم.

وقتی قانون استاد شاگردی بازنگری می شود؛

رونق اشتغال با گسترش کار اجباری 

طرح اشتغال فاطمه کاویانی
استادشاگردی 

با هدف 
ایجاد حداقل 
200هزارشغل 
از سال آینده 
در کشور اجرا 

می شود
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فیلم توریسم چیست؟

پیشنهاد سردبیر:

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان 
مطرح کرد:

اجرای تئاتر در اروپا 12 
سال، در نصف جهان 20 روز!

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: در اروپا برخی تئاترها 12 سال روی 
صحنه می ماند اما در اصفهان نهایتا 20 شب 
یک اجرا داشته باشــیم. رسول هنرمند، با 
اشــاره به مدت زمان اجرای نمایش ها در 
کشورهای دیگر اظهار کرد: در اروپا برخی 
تئاترها 12 سال روی صحنه می ماند که این 
جمله برای ما بیشتر شوخی به نظر می رسد، 
در تهران هــم اجراهای طوالنــی بهتر جا 
افتاده اســت و گاهی یک نمایش چند ماه 
اجــرا دارد؛ اما در اصفهان نهایتا 20 شــب 
یک اجرا داشته باشــیم. وی اذعان داشت: 
در تئاترهای اصفهان در همان 20 شب اجرا 
هم می بینیم گروه نمایش هزینه کافی برای 
تبلیغات نداشته است. به این ترتیب تا مردم 
متوجه شوند یک تئاتر روی صحنه است، آن 
نمایش به پایان می رسد و اینچنین می شود 
که کارگردان هم از عهده هزینه ســالن و 

هزینه های دیگر بر نمی آید.

ابیات بر فراز قله؛ اما داستان 
در میانه راه

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری 
اســتان اصفهان گفت: رونق شعر هر ساله 
بیشتر و بیشتر می شود؛ اما در بخش داستان 
اصفهان نیاز به کار دارد. حسین خالقی پور، 
در خصوص جایــگاه هنر ادبیات اســتان 
اصفهان اظهار کرد: ادبیات استان اصفهان 
بیشتر بر محوریت شعر است و شعرای قوی 
در قید حیات امثال شهریار دوم ایران استاد 
خسرو احتشامی، عباس شاه زیدی متخلص 
به خروش، علی فردوسی، مهدی جهان دار 
و... در اصفهان داریم و اغنای شعری اصفهان 
از هر لحاظ خوب است. وی افزود: با اینکه 
از وجود برخی داستان نویسان مثل نجمه 
تدین، فاطمــه قائدی و مهدی بــا تقوا در 
اصفهان بهره مندیم اما در بخش داســتان 
اصفهان نیاز به کار وجود دارد و حوزه هنری 
نیز در 2 سال اخیر در بخش داستان فعالیت 
بیشتری را آغاز کرده است؛ البته این در کنار 
فعالیت هایی اســت که در بخش شعر مثل 
جلسات شب شعر و آموزش شعر و ... انجام 
می دهد. مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه 
هنری استان اصفهان در خصوص گرایش به 
هنر ادبیات در استان اصفهان ابراز داشت: 
رونق شعر هر ساله بیشتر و بیشتر می شود؛ 
چرا که عوام مردم با شــعر انس بیشــتری 
می گیرند، از طرفی مردم عالقه بیشتری به 
شعر دارند و ارتباط مخاطبان با شعر بیشتر 
برقرار می شود و همیشه قوی تر از داستان به 

پیش رفته است.

چاپ سوم رمان برگزیده 
جایزه جالل منتشر شد

چاپ سوم رمان »بی کتابی« اثر محمدرضا 
شرفی خبوشان را انتشارات شهرستان ادب 
در 260 صفحه با قیمت 20هزار تومان روانه 

بازار کتاب کرده است. 
 »بی کتابی« اثر محمدرضا شرفی خبوشان 
که در دهمین دوره جایزه جالل آل احمد 
در بخش رمان برگزیده شــده بود، به چاپ 

سوم رسید.
این کتاب شخصیت های »کتاب باز« را نشان 
می دهد؛ افرادی که فقط ظاهر کتاب برایشان 
اهمیت دارد. از کتاب تنها به جلد و عطف و 
کاغذ توجه نشان می دهند و از محتوا و بطن 

آن غافل هستند. 
میرزا یعقوب آنتیکه فروش، شخصیت اصلی 
رمان »بی کتابی« است که عالقه زیادی به 
نسخ خطی و چاپ سنگی کتاب دارد و برای 
دستیابی به کتاب ها،حاضر است هزینه های 
بسیاری کند. او حتی در این بین از جانش 
نیز می گذرد و خطرهای بسیاری را به جان 

می خرد.

با مسئوالن

تازه های نشر

نگاهی به نمونه های فیلم توریسم در هنر هفتم:

فیـلم توریسـم چیست؟
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد مطرح کرد:

 قول بهبود وضعیت بیمه 
برای روزنامه نگاران

به گفته معاون امــور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، وضعیت بیمه و تسهیالت ویژه 

صندوق هنر برای روزنامه نگاران بهبود می یابد.
به نقــل از روابط عمومی معاونــت مطبوعاتی 
و اطالع رســانی، نشســت هم اندیشی معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با مدیر 
عامل صندوق اعتباری هنر به میزبانی صندوق 

برگزار شد.
در این نشســت که عالوه بر معاون مطبوعاتی 
وزیر ارشاد، مشاوران و مدیران مطبوعات داخلی، 
نماینــده اصناف مدیریتی مطبوعــات نیز او را 
همراهی می کردند، موضوع بیمه خبرنگاران و 
اصحاب رسانه و افزایش ظرفیت بهره برداری از 

خدمات صندوق اعتباری هنر مطرح شد.
محمدسلطانی فر با اشاره به ظرفیت و مدیریت 
خوب صندوق اعتباری هنر، بر استفاده از سامانه 
جامع رســانه ها برای تســهیل در شناسایی و 
معرفی روزنامه نگاران به صنــدوق تاکید کرد 
و خواســتار پیوند الکترونیکی زیرساخت های 
دو مجموعــه برای بهبــود وضعیــت معرفی 
اصحاب رســانه به صندوق شــد.  سیدحسین 
ســیدزاده، مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر 
اظهار داشــت: تمام تالش ما استفاده درست از 
 منابع در اختیار برای تکریــم اعضای صندوق

 است. 
وی با اشــاره به خدمات صندوق در حوزه هایی 
مانند »بیمه مشــاغل، کمک هزینــه درمانی، 
مستمری بگیران، کمک ها و وام های مختلف« 
افزود: در صورت اتصال بانک های اطالعاتی دو 
مجموعه، ســرعت در تایید عضویت و استفاده 
از تســهیالت، بســیار باال می رود و می توان از 
تمــام ظرفیت هــای حمایتی صنــدوق برای 

روزنامه نگاران استفاده کرد.

چهره ها

رییس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی:
حضور نخبگان ما در مراکز مهم غربی افتخار نیست

رییس سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا با بیان اینکه حضور و خدمت جوانان 
نخبه کشور در کشورهای خارجی و مراکز مهم غربی برای کشور افتخار نیست، گفت: 

تربیت و حفظ جوانان برای خدمت به کشور ارزش و افتخار است.
به نقل از اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان، داود بهرامسری در مراسم افتتاح مکان 
جدید مدرسه علوم و معارف اسالمی صدرای شهر اصفهان اظهار کرد: در عرصه کنونی 
که جنگ نابرابر فرهنگی و اعتقادی بر نظام اسالمی تحمیل شده است، سازمان تبلیغات 
اسالمی و آموزش و پرورش شرایطی را مساعد کرده اند تا یک جریان تربیت دینی سالم 
 در سطح کشور شــکل گیرد و این جریان همین مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا

 هستند.
وی ضمن بیان نقش مدارس صدرا در تربیت نیروهای مومن و انقالبی، از مدارس علوم و 
معارف اسالمی به عنوان حوزه علمیه آموزش و پرورش تعبیر کرد و گفت: حمایت از این 
مدارس و تربیت نیروی انسانی متدین در صرف هزینه برای نظام نیست؛ بلکه این یک 

سرمایه گذاری عظیم و ارزشمند برای کشور است.

»ستارخان« سریال دهه فجری شبکه 
یک شد

ســریال 10 قســمتی 
»ســتارخان«، برشی از 
مجموعه 27 قســمتی 
»ایراندخت« اســت که 
همزمــان با آغــاز دهه 
مبارک فجر از شبکه یک 

پخش خواهد شد. ســریال »ایراندخت« روایتی تاریخی 
از دالوری ها و پایمردی های ســتارخان، دوســتان و هم 
پیمانان اوست و به زندگی این بزرگ مرد تاریخ ایران می 
پردازد. مجموعه تلویزیونی »ســتارخان« در 10 قسمت 
50دقیقه ای آماده شده اســت و از پنجشنبه 12 بهمن از 
شبکه یک پخش خواهد شد.این ســریال روایتی از سال 
های پایانی زندگی این ســردار بزرگ است که محمدرضا 
ورزی، کارگردان و مصطفی شریفی تهیه کننده آن هستند. 
شکرخدا گودرزی، حسین مسافر آســتانه، سام قریبیان، 
پندار اکبری، علی زارع،  داریوش کاردان، ژرژ پطروســی، 
بهزاد خداویسی، رضا فیاضی، فخرالدین صدیق شریف و... 

در این سریال ایفای نقش می کنند.

پستی به احترام فوت طرفدار
 بازیگر سریال شهرزاد، با انتشار عکسی از فوت ناگهانی 
یکی از طرفدارانش ابراز ناراحتی کرد و نوشــت:هانیه 
چند بار برایم نقاشــی هایش را آورده بــود. نه دقیق 
می دانم ِکی و نه می دانم چرا؛ ولی می دانم داغ نوجوان، 

داغ کودک، مثل خنجر دلم را پاره می کند.

 کمپانی آمازون، حق پخش فیلم »تمارض« را 
خریداری کرد

کمپانی آمازون حق پخش فیلم »تمارض« اولین فیلم سینمایی عبد آبست را خریداری 
کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، همه حقوق پخش فیلم »تمارض« 
پیش تر در آمریکای شمالی به کمپانی Gravitas Ventures و در چین به یک کمپانی 
چینی فروخته شده بود؛ به همین علت »آمازون« عرضه و پخش VOD »تمارض« را در 

تمام دنیا به غیر از آمریکای شمالی، چین و ایران خریداری کرد.
این فیلم پس از پایان اکران در ایران با هفت زیرنویس به زبان های زنده دنیا توســط این 
کمپانی عرضه خواهد شد. »آمازون« فیلم »تمارض« را در برنامه نمایش مستقیم ستارگان 
جوان جشنواره های فیلم )Amazon Video Direct’s Film Festival Stars( که  
آن را از میان فیلم های کارگردانان حاضر در چهل و دومین دوره فســتیوال فیلم تورنتو 
 /tiff ۴۲ برگزیده بود، در اواسط ســال 201۸ با نام انگلیســی  »Simulation« ارائه 

خواهد کرد.
»تمارض« تاکنون در فستیوال های متعددی از جمله برلین، تورنتو، شانگهای، ترانسیلوانیا 
و...شرکت کرده است. مریم شفیعی، تهیه کنندگی فیلم و محمد اطبایی عرضه و پخش 
بین المللی آن را بر عهده دارد. »تمارض« محصول ســال 2017/1٣٩5 شــرکت هیچ 
 فیلم اســت. »تمارض« هم اکنون در ســینماهای »هنر و تجربه« سراســر کشور روی 

پرده است.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره تئاتر روح ا... خبر داد:
اجرای عمومی نمایش های جشنواره روح ا... در دهه فجر 

در اصفهان
دبیر اجرایی نخستین جشنواره تئاتر و نمایش نامه نویسی روح ا... از اجرای نمایش های این 
جشنواره در شــهر های تهران و خمین خبر داد و گفت: نمایش های این جشنواره در دهه 

مبارک فجر در اصفهان اجرا می شود.
مجید استکی اظهار داشت: جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح ا... پس از مدت ها تالش 
پی در پی به همت موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( اصفهان با برپایی مراسم 
افتتاحیه در روز ســوم بهمن ماه آغاز به کار کرد. وی با اشاره به استقبال تماشاگران از این 
جشنواره گفت: باور نمی کردم که مردم تا این حد از آن استقبال کنند و در این هوای سرد 
خود را به سالن های اجرا برسانند. وی درخصوص میهمانان حاضر در این جشنواره اظهار 
داشت: اکنون دو گروه نمایشی از تهران و خمین در این جشنواره حضور دارند و سه عضو 
هیئت داوران نیز از دیگر شــهرها میهمان ما هســتند و پیش بینی می شود که در مراسم 

اختتامیه، پذیرای حدود 2٣ میهمان از شهرهای مختلف باشیم.

بازیگر پایتخت، به »ساخت ایران 2« 
پیوست

تصویربرداری ســریال »ســاخت ایران 2« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی امیر پروین حسینی و منصور 
ســهراب پور، این روزها در خارج از کشور در حال پیگیری 

است.
ساخت ایران 2 در 26 قسمت برای پخش در شبکه 
نمایش خانگی در ایران و خارج از کشــور تولید 
خواهد شــد و تصویربرداری آن 5 ماه به طول 

می انجامد.
مهران احمدی بازیگر پایتخت 2 به تازگی به 
جمع بازیگران این سریال اضافه شده است. 
محمدرضا گلزار، امین حیایی، محســن 
کیایی، سحردولتشاهی، ســارا بهرامی و 
دو بازیگر لبنانی، از بازیگران این سریال 

هستند.
فصل اول این مجموعه بــه کارگردانی 
محمدحســین لطیفی در ســال ٩0 و 
در 1۸ قسمت تولید شــد. در فصل اول 
ایــن ســریال محمدرضا گلــزار، امین 
حیایــی، فرهاد اصالنی، بهنام تشــکر، 
گوهــر خیراندیش، ملیــکا عبدالرزاقی 
 و بهاره رهنمــا به عنــوان بازیگر حضور 

داشتند.

اگر بخواهیم فیلم توریسم را به بیان ساده تعریف 
کنیم، جذب گردشــگر از طریق فیلم های کوتاه 
و بلند سینمایی و داستانی، ســریال ها و فیلم های مستند است؛ 
آنگونه که مخاطب با دیدن یک فیلم با هر ژانری که باشد، برای سفر 
به همان مقصد به تصویر کشیده شده در فیلم و لوکیشن های آن با 

تجربه سفری مشابه ترغیب شود.
فیلم توریسم ممکن است برای معرفی و برند ساختن مقاصد کمتر 
شناخته شــده یا همچنین یادآوری مقاصد مشهور گردشگری به 

کار گرفته شود.
فیلم هایی که جاذبه های تاریخی،طبیعی، فرهنگی و فولکلوریک 
منطقه یا قوم را، چه به صورت مســتند و چــه به صورت تصویری 
جانبی، بــه تصویر می کشــند، در کنار داســتان اصلی یک فیلم 
ســینمایی چنین کارکردی دارنــد؛ اما قضیه بــه همین جا ختم 
نمی شود. جشنواره های متعدد فیلم از جمله اسکار، گلدن کلوب 
و فیلم کن شهرک های سینمایی، استودیو و لوکیشن های برخی 
فیلم ها که گاهی خود به یک جاذبه گردشــگری تبدیل می شوند، 
مکان هایی که گردشــگران با لباس بازیگــران فیلم های عکس 
یادگاری می گیرنــد یا مخاطبی کــه به دیزنی لند مــی رود و با 
شخصیت معروف میکی ماوس سلفی می گیرد، همگی در قالب و 

در کنار مقوله »فیلم توریسم« قابل تعریف است.

نمونه های خارجی فیلم توریسم
به راستی پیش از نگارش رمان»برف های کلیمانجارو« اثر »ارنست 
همینگوی« در معرفی قله کلیمانجارو که بلند ترین قاره آفریقاست 
و رمان دیگرش»خورشــید همچنان طلوع مــی کند« در معرفی 
»فستیوال گاوبازی سن فرمین« اسپانیا، شمار جهانیانی  که با این 

جاذبه ها آشنا بودند، چقدر بود؟! 
بسیاری از فیلم های توریسم، زاده رمان های ادبی بوده اند؛ از جمله 
دوفیلم »کد داوینچی« و »فرشتگان و شیاطین« به کار گردانی ران 
هاوارد، برگرفته از رمان های »دن برآون« به همین نام ها هستند. 
د راین فیلم ها جاذبه های فرانســه، بریتانیا و واتیکان در البه الی 

داستان رازآلود آنها به نمایش درآمده اند. 
از سوی دیگر، پس از نمایش »هری پاتر« بازدید گردشگران از کافه 
ای که خانم جی.کی. رولینگ در آن اقدام به نوشتن رمان هری پاتر 

کرده بود نیز افزایش قابل توجهی داشت.
فیلم توریسم در ایران

مگر می شود از مستندهای گردشگری یاد کرد و از استاد منوچهر 
طیاب به عنوان یکی از نخستین پیشگامان این عرصه نام نبرد؟!

 یکی از معدود کارگردانان واجد تخصص در هر دو رشته معماری 
و سینما که از پیش از انقالب با ساخت مستندهای گوناگون، دین 
خود را بــه این مرز و بوم ادا کرده اســت. » اصفهان؛ هندســه ای 

در مقیاس انســانی«، »مسجد شــیخ لطف ا...«، و »مسجد جامع 
اصفهان« فقط تعداد معدودی از آثار این هنرمند است. 

فیلم »مشهد قالی« نیز به کارگردانی ناصر تقوایی، مشهد اردهال 
و مراسم قالی شــویی را به ایرانیان معرفی می کند. فیلم توریسم 
می تواند به معرفی هنر و معماری یک مقصــد نیز بپردازد؛ کاری 
که در فیلم »اندوه شــریف« به کارگردانی مهدی پریزاد می توان 
دید که چگونــه در کنار روایت تــالش اســتادکاران ایرانی برای 
منصرف کردن دســتیار افغانش از بازگشــت بــه میهن، مراحل 
ساخت کاشــی معرق ایرانی را به تصویر می کشــد و همین طور 
مســتند »کاخ جهــان نما« بــه کارگردانی عباس کیارســتمی، 
 هنر گچبری در معمــاری ایرانــی را در معرض دیــد عموم قرار 

می دهد.
بهمن کیارستمی با ساخت فیلم »نور« راه پدر را ادامه داد؛ فیلمی 
که تصویرگر و راوی گروه فرانسوی سرود و موسیقی کلیساست که 
به ایران سفر کرده تا شش کلیســای ارمنی و آشوری آذربایجان 

شرقی و غربی را ببیند. 
فیلم عالوه بر نمایش موســیقی و ســرود، معماری این کلیساها 
را هم به تصویر می کشــد. مستند »یک شــهر کوچک« ساخته 
محمد حســین زینلی در کنار داســتان اصلی »تضــاد فرهنگی 
مــردم بومــی شــهر نــراق بــا دانشــجویان غیربومــی« هنر 
 معمــاری و صنایع دســتی این شــهر را بــرای بیننــده نمایش 

می دهد.
همه آنچه گفته شــد، تنها نمونه هایی از صدها اثر موفق سینمای 
ایران در حوزه فیلم توریسم هستند؛ آثاری که کامال زیرپوستی به 
معرفی پتانسیل های ایران در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی، 
هنرهای دســتی، فرهنگ مردم، طبیعت و در مجموع جاذبه های 

گردشگری کشور و مقاصد سفر پرداخته اند.
امید اســت با وجود کارگردانان بنام، شــاهد افزایش تولیداتی در 
این حوزه باشیم و در شناساندن و معرفی هر چه بهتر و بیشتر آثار 

تاریخی در شهرهای کشور، نقش موثری داشته باشیم.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2342 | January  27,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2342 |  شنبه 7 بهمن 1396 | 9  جمادی االولی 1439

م؟
کنی

ب 
س

د ک
رآم

ی د
جاز

ی م
نیا

ز د
ه ا

گون
چ

ی
از

مج
ن 

شد
دار

ول
 پ

د. 
دهی

ش 
زای

را اف
ود 

د خ
رآم

ش د
 تال

می
ا ک

 و ب
ید

اس
شن

 را ب
ود

ی خ
ت ها

هار
ت م

 اس
فی

 کا
ند.

ب ک
کس

د 
رآم

ن د
ق آ

طری
 از 

اند
ی  تو

ی م
رد

ر ف
ه ه

د ک
ده ان

ر ش
ه گی

هم
ی 

زه ا
ندا

 به ا
زی

جا
ی م

ضا
 و ف

ت
ترن

این
ت. 

 اس
ده

ا ش
 آنه

کار
یز 

ه م
ل ب

دی
ل تب

وبای
 و م

اپ
پ ت

ت ل
 گف

ان
ی تو

ی م
وع

 به ن
ند.

ی کن
ی م

سپر
ی 

جاز
ی م

نیا
ر د

و د
ل 

یتا
یج

ل د
سای

با و
 را 

ود
ت خ

 وق
ین

شتر
ه بی

د ک
دارن

ود 
وج

ی 
یاد

د ز
فرا

ها ا
روز

ن 
ای

ی 
 برا

غل
ن ش

د. ای
کنی

ب 
کس

د 
رآم

ه د
ن را

ز ای
که ا

ت 
یس

ن ن
ز ای

تر ا
ش 

بخ
ذت 

یز ل
چ چ

 هی
 که

ید
دان

د، ب
کنی

می 
ی 

سپر
ل 

وبای
 و م

اپ
پ ت

ی ل
ی پا

یاد
ن ز

زما
ت 

 مد
 که

ید
ست

ی ه
راد

ه اف
ست

ن د
 از آ

قعا
ر وا

اگ
ی 

جاز
ی م

نیا
ر د

ا د
 آنه

یق
طر

 از 
ان

ی تو
ه م

م ک
دازی

ی پر
ی م

های
کار

ی 
عرف

ه م
ه  ب

دام
در ا

د. 
هن

ی د
ح م

جی
 تر

طر
ن خ

دو
 و ب

رام
ی آ

دگ
ک زن

ن ی
شت

ه دا
 را ب

انه
جوی

جرا
ی ما

دگ
ه زن

ت ک
 اس

ب
اس

 من
دی

فرا
ا

رد.
ب ک

کس
د 

رآم
د

روبات جراح یک ِسنتی!

پیشنهاد سردبیر:

این روزها کتاب های الکترونیکی بیش از هر زمانی طرفدار پیدا کرده اند و وب ســایت های زیادی این محصوالت را به فروش می رسانند. تخصص خود را در 
نظر بگیرید و موضوع مورد نظر خود را پیدا کنید. سپس با استفاده از پلتفورم های موجود، کتاب خود را منتشر کنید. شبکه های اجتماعی محل خوبی برای 

تبلیغات کتاب الکترونیکی هستند. همچنین می توانید نسخه  صوتی کتاب خود را نیز تهیه و آن را در اپلیکیشن های کتاب صوتی به عموم عرضه کنید.

وبالگ ها یکی دیگر از منابع خوب کسب درآمد هستند. اگر با مهارت های بازاریابی آنالین آشنایی داشته باشید، خیلی راحت و بدون انجام هیچ کار سخت 
و پیچیده ای می توانید از وبالگ خود درآمد کسب کنید. هرقدر موضوعات بیشــتری را تحت پوشش قرار دهید ترافیک ورودی به سایت و درنتیجه درآمد 

حاصل از آن بیشتر خواهد بود. بنابراین نیاز و عالیق مردم را شناسایی کنید و با توجه به آن به تولید محتوا بپردازید.

همان طور که می دانید این روزها سایت های برون سپاری پروژه  بسیار رونق گرفته اند و افراد زیادی مشغول کسب درآمد از آنها هستند. اگر به این سایت ها 
مراجعه کرده باشید متوجه می شوید که با هر مهارتی می توانید درآمد کسب کنید. پروژه های این سایت ها به اندازه ای زیاد هستند که مطمئنا هیچ موقع 

بیکار نخواهید ماند. همچنین می توانید مهارت های پرطرفدار را شناسایی کنید و به یادگیری آنها مشغول شوید.

اگر در انجام دادن کاری متخصص هســتید، می توانید خدمات خود را به صورت حرفه ای به دیگران عرضه کنید. طراحی گرافیک، برنامه نویســی، وکالت 
 و حســابداری از جمله مهارت های پرطرفداری هستند که اگر ســایت حرفه ای در این زمینه داشــته باشــید می توانید درآمد خوبی از طریق آن کسب 

کنید.

برگزاری کالس های آموزشی آنالین یکی دیگر از منابع خوب کسب درآمد است. هر فردی در هر زمینه ای که تخصص داشته باشد می تواند دوره های آموزشی 
برگزار کند. می توانید خودتان یک وب سایت طراحی کنید و آموزش ها را در آنجا قرار دهید یا از سرویس های شناخته شده در این زمینه بخواهید که فیلم های 
آموزشی شما را نیز در سایتشان قرار دهند. معموال این سایت ها بخشی از درآمد حاصل از فروش را از دستمزد شما کم می کنند؛ اما مزیت چنین کاری این 

است که دیگر نیازی نیست نگران امور مربوط به تبلیغات و بازاریابی باشید.

تقاضا برای یادگیری زبان انگلیسی همیشه باالست و در هر جای دنیا که باشید می توانید از طریق آموزش انگلیسی درآمد کسب کنید. می توانید این کار را 
به صورت دوره های آموزشی آنالین انجام دهید یا حتی کالس خصوصی برگزار کنید. البته انتظار درآمد باال نداشته باشید  چون آموزش زبان انگلیسی بسیار 

زیاد شده است و برای جلب مشتری احتماال مجبور می شوید قیمت ها را کمی پایین بیاورید.

این روزها همه  برندها به بازاریابی شبکه های اجتماعی احتیاج دارند و اگر در این زمینه تجربه داشته باشید، می توانید درآمد خوبی کسب کنید. شاید انجام 
این کار در شهرهای بزرگ و پرجمعیت به دلیل تعدد افراد حرفه ای و آژانس های تخصصی سخت باشد؛ بنابراین می توانید کار خود را از شهرهای کوچک تر 
شروع کنید و بعد از کسب تجربه، سراغ امور مربوط به بازاریابی شبکه های اجتماعی شــرکت های بزرگ تر بروید. بازاریابی برند و شبکه های اجتماعی نیز 

ازجمله مشاغلی هستند که نیاز بازار به افراد متخصص در آن روزبه روز بیشتر می شود.

دسترسی به اینترنت همه  کارها مخصوصا آموزش را راحت تر کرده است. اگر در نواختن ســازی حرفه ای هستید، می توانید هنر خود را به راحتی از طریق 
سرویس هایی همچون اسکایپ به دیگران آموزش دهید. یا ویدئوهای آموزشی خود را در سایت و شبکه های اجتماعی به فروش برسانید.
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روبات جراح یک ِسنتی!
 محققان به تازگــی روبات جــراح جدیدی 
ساخته اند که با الهام از اریگامی ساخته شده 
و پس از باز شدن به اندازه یک سکه یک سنتی 
است؛ به اندازه ای کوچک که می توان آن را در 

کیف پول خرد جا داد.
روبــات  milliDelta bot با الهام از اریگامی 
ساخته شده و ابعاد آن پس از باز شدن به اندازه 

یک سکه یک سنتی است.
 اما با وجــود مقیاس کوچک روبات، بســیار 
انعطاف پذیر بــوده و مجهز بــه محرک های 

پیزوالکتریک است. 
به همیــن دلیــل می تواند با قــدرت، دقت 
و ســرعت باالیــی عمــل کنــد. محققــان 
موسســه ویس در هــاروارد ایــن روبات را 
ســاخته اند و ادعا می کنند مــی تواند طیف 
 وســیعی از عملیات جراحی میکــرو را انجام 

دهد.

آیا ایرانی ها ال جی 
+V30 چهارمیلیون تومانی 

می خرند؟
شــایعه شــده که ال جی قصد دارد نسخه 
دیگــری از موبایــل ال جــی وی ۳۰ به نام 
V30+ Alpha را معرفی کند که امکاناتی 
در زمینــه هــوش مصنوعــی دارد و ضمن 
برخورداری از قابلیت های مبتنی بر دستیار 
صوتی گوگل، پشــتیبانی از زبان کره ای را 
هم برای کاربرانش به ارمغــان خواهد آورد. 
حدودا شش ماهی از معرفی موبایل ال جی 
V30 می گذرد؛ اما هنوز این محصول به بازار 
کشورمان عرضه نشده و کاربران ایرانی حتی 
دیگر درحال فراموش کردن نام این محصول 
هستند. در بحبوحه همین شایعات شرکت 
مدیاپردازش نماینده ایــن کمپانی کره ای 
در ایران با ارســال بیانیه ای اعالم کرده که 
قصد عرضه نسخه بهبود یافته ای از موبایل 
مورد بحث با نام +V30 را به بازار کشورمان 
دارد که البته قیمت قطعی آن هنوز مشخص 
نشده اما به گفته مدیاپردازش احتماال چهار 
میلیون تومان خواهد بود. این موبایل در سه 
رنگ آبی و مشــکی و نقره ای قرار اســت به 
زودی با گارانتی دوســاله مدیاپردازش وارد 
بازار کشــورمان شــود. حال باید دید که آیا 
بعد از رونمایی گلکسی اس 9 سامسونگ با 
قابلیت های فوق العاده اش در جریان کنگره 
نــی  جها
یــل  با مو
کــه حتمــا 
خبرهــا  در 
پیرامون آن 
خوانده ایــد، 
آیا بــاز هم 
ایرانــی هــا 
حاضــر بــه 
خــت  ا د پر
چهار میلیون 
تومــان بابت 
 V30+ خرید
جــی  ال 

می شوند؟

تولید پهپاد تاشوی جیبی با قابلیت تصویربرداری فوق دقیق
شرکت دی جی آی، تازه ترین پهپاد خود موسوم به ماویک ایر را روانه بازار کرده که قابل تاکردن است 
و می توان آن را به راحتی در جیب جای داد. این پهپاد مجهز به یک دوربین ۱۲ مگاپیکســلی کوچک، 
چهار پره ملخی برای پرواز و سیستم حرکتی نرمی است که باعث می شود در حین حرکت بدون لرزش 
عکس ها و ویدئوهای باکیفیتی تهیه کند. این پهپاد می تواند در صورت لزوم عکس های پانوراما با دقت 

۲۵ عکس را بــا یکدیگر ترکیب ۳۲ مگاپیکسل تهیه کند. بدین منظور دوربین پهپاد یادشده 
. کرده و تصویری با نمای افقی یا عمودی تهیه  می کنــد
سیستم جدید نصب شده روی این پهپاد 
باعث تنظیم خودکار نــور و رنگ عکس 

می شود.
حافظه داخلی این پهپاد ۸ گیگابایت 

اســت و می توان با نصب کارت حافظه 
اس دی، این رقم را افزایش داد.

فلیک؛ واحد جدید زمان فیسبوکی
فیســبوک اخیرا واحد جدیدی از زمان را معرفی کرده که »فلیک« )flick( نام دارد و دقیقا برابر 
یک هفتصد و پنج میلیون و ششــصد هزارم ثانیه اســت. اما چرا باید فیسبوک چنین واحدی را 
معرفی کند؟ دلیل اصلی این مســئله به زیــر مجموعه های تولید محتــوای ویدئویی در بخش 
هدست های واقعیت مجازی »آکیلس« این کمپانی برمی گردد. در فیلم ها و بازی های ویدئویی 
معموال محتوای ویدئویی از پخش ۲4 فریم بر ثانیه یا به عبارت دیگر نمایش ۲4 تصویر ثابت در 
یک ثانیه تشکیل می شود. مشکل این روش این اســت که توسعه دهندگان هنگام ویرایش یک 
فریم باید زمان را به قسمت های خاصی تقسیم کنند که منجر به تولید ارقام اعشاری متوالی می 
شود. برای مثال در صوتی که فیلم به صورت ۲4 فریم بر ثانیه تولید شده باشد نمایش هر تصویر 
۰.۰4۱66666667 ثانیه طول می کشد. این اعداد اعشاری به صورت  مداوم تکرار شده 

و کار را برای تدوینگران دشوار می کند. فیسبوک برای حل مشکل این اعداد گیج کننده، واحد زمانی فلیک را ابداع کرده که مدت نمایش هر فریم را به صورت 
دقیق و بدون اعداد اعشاری نمایش می دهد. بر این اساس در فیلم های ۲4 فریم بر ثانیه، نمایش هر تصویر بیست و نه میلیون و چهارصد هزار فلیک طول می کشد.

در بیشتر بازی های ویدئویی که به صورت 6۰ فریم بر ثانیه تولید شده اند نیز نمایش هر تصویر یازده میلیون و هفتصد و شصت هزار فلیک به طول می انجامد. این 
اعداد بسیار دقیق هستند و بدون نگرانی از تولید اعداد اعشاری متوالی، می توان اعمال ریاضی را روی آنها صورت داد.

تقلب از روی دست سامسونگ 
این روزها نمونه های کپی گوشــی های 
هوشمند پرطرفدار در بازارهای محلی 
و بســیاری از فروشــگاه های آنالین در 
دسترس مشــتریان قرار گرفته است. 
حال داده های جدیدی که توســط ابزار 
مشــهور بنچمارک گیری انتوتو منتشر 
شده اســت، اطالعات جالبی در مورد 
محبوبیت گوشی های هوشمند کپی به 
ما ارائه می دهد. انتوتو یک نرم افزار بنچمارک گیری چینی اســت که از آن به منظور ارزیابی عملکرد 
گوشی های هوشمند استفاده می شود. معموال شرکت های چینی سرعت زیادی در تولید نمونه های 
کپی گوشی های پرطرفدار برند سامسونگ دارند. این شرکت ها نمونه   کپی گلکسی اس 9 و گلکسی اس 
9 پالس را حتی پیش از معرفی رسمی این دو محصول به بازار عرضه کرده اند. آمار سال ۲۰۱7 انتوتو 
که از بررسی ۱7.4۲4.7۲6 دستگاه به دست آمده است، نشان می دهد که در مجموع ۲.64 درصد از 
آنها مربوط به گوشی های هوشمند کلون است. در این  میان ۳6.۲۳ درصد از گوشی های کپی شده، از 
روی محصوالت سامسونگ تولید شده اند. پس از سامسونگ، اپل با سهمی 7.7۲ درصدی در جایگاه 
دوم لیست قرار گرفته و جایگاه سوم  مربوط به شیائومی است. باید اشاره کنیم که سهم شیائومی در 

لیست یادشده 4.7۵ درصد است.

هوش مصنوعی ذهن انسان را می خواند
 محققان در تالش برای راه اندازی سیستم های هوش مصنوعی جدیدی هستند که از آنها می توان برای خواندن ذهن انسان و پی بردن به آنچه در مغز افراد می گذرد، استفاده کرد. دانشمندان ژاپنی می گویند برای اولین بار سیستم هوش مصنوعی 
طراحی کرده اند که قادر به درک امواج مغزی ذهن افراد است. آنها می گویند سیستم یادشده بر اساس تفکرات ذهن هر فرد می تواند تصویری را ترسیم کند. البته تصویر یادشده صرفا با هدف ساده سازی فعالیت های مغزی رسم می شود و نمی تواند 
نمایانگر تمامی فعل و انفعاالت ذهنی پیچیده ذهن باشد. این محققان نمونه هایی از این تصاویر ترسیم شده توسط سیســتم هوش مصنوعی مذکور را نیز منتشر کرده اند که در آنها تصاویری از طبیعت و حروف الفبای انگلیسی مشاهده می شود که 

افراد در ذهن خود به آنها فکر می کرده اند.

نامرئی کردن اجسام با شکست نور
تکنیک هــای جدیــد در علوم شــیمی و فیزیک 
دانشــمندان را قادر به ایجاد متاموادی می کند که 
می توانند راهی برای تولید پوشــش نامرئی باشند. 
گروهی از محققان راهی بــرای ایجاد نوع جدیدی 
از مواد پیدا کرده اند. با توجه به اینکه این ماده نور را 
می شکند، می تواند اساس ایجاد یک پوشش کامال 

کاربردی نامرئی باشد.
 )Northwestern( محققان دانشگاه نورث وسترن
در مورد آخرین کشف  خود و خلق ماده شکست نور 

منفی، هیجان زده هستند. 
محققان DNA را با ذرات نانــو از جنس طال برای 
ایجاد ســاختارهای دگرپیکری ترکیــب کردند و 
توانســتند یک ماده جدید قابل برنامه ریزی ایجاد 
کنند که می تواند بــه هر نقطه دلخــواه روی یک 
طیف رنگ انتقال یابد. این ماده جدید که توســط 
شیمیدانان و فیزیکدانان ایجاد شده است، می تواند 

نور را شکسته و توهم نامرئی بودن را ایجاد کند.

چتر خودرو از راه رسید
به تازگی چتری اتوماتیک برای خودرو ســاخته شده که 
وســیله نقلیه را در برابر باد و باران و گرمای شــدید حفظ 

می کند. 
این گجت که Lanmodo  نام گرفته، در حقیقت چادری 

برای خودرو به حساب می آید. 
هدف از طراحی آن حفاظت از خــودرو در برابر دمای باال، 
برف و باران است. گجت روی سقف خودرو قرار می گیرد و 
با فشار دکمه ای روی کنترل از راه دور باز و بسته می شود. 
به گفته تولیــد کننده این چتر می توانــد در برابر بادی با 

سرعت ۳۰ مایل برثانیه مقاومت کند.
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دادستان نطنز:
تهمت و افترا در فضای مجازی 

مجازات قانونی دارد
دادستان نطنز گفت: دادستانی به  نطنز
دنبال ایجاد مشکل برای مدیران کانال ها نیست، 
اما اگر کسانی در پی بی آبرویی و لطمه به حیثیت 
مدیران و مردم باشــند به طور قانونــی با آنان 
برخورد خواهد شد.مرتضی باصریان با بیان اینکه 
فرهنگ ســازی نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: 
اینترنت در جامعه ما هنوز به دلیل نبود ســواد 
کافی میان کاربران، کارکردهــای اصلی و مهم 
خود را به دســت نیاورده اســت. در این میان، 
وظیفه نخبگان و آگاهان به اینترنت و دل سوزان 
فرهنگ اسالمی و انقالب این است که به کمک 
نشــریه ها یا تالیف و ترجمه کتاب هــا آمده و 
چگونگی استفاده درســت از این فضا را آموزش 
دهند و کاربران را با سایت های سودمند و آموزنده 
و کارکردهای مثبت این پدیده ارتباطی آشــنا 
کنند.دادســتان نطنز تصریح کرد: دادستانی به 
دنبال ایجاد مشکل برای مدیران کانال ها نیست، 
اما اگر کسانی در پی بی آبرویی و لطمه به حیثیت 
مدیران و مردم باشــند به طور قانونــی با آنان 

برخورد خواهد شد.
وی خطاب به مدیــران شــبکه های اجتماعی 
خاطرنشــان کرد: کانال ها و گروه ها می توانند با 
درج خبرهای اخالقی، اجتماعی و فرهنگی اثرات 

بسیار بهتری بر جامعه بگذارند.

نماینده مردم دهاقان:
 مجلس مراقب است

 که افزایش قیمت نداشته باشیم 
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در  دهاقان
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: عــده ای 
پیشــنهادهای مختلفی می دهند تا قیمت ها را 
افزایش دهند، اما در مجلس با هوشــیاری کامل 

مراقب هستیم تا افزایش قیمت نداشته باشیم.
ســمیه محمودی از اوضاع بد اقتصادی کشــور 
خبر داد و  اذعان کرد: 98 درصد بودجه از بودجه 
هزینه جاری و پرســنلی بــوده و هنوز در بخش 
جاری مشکل داریم و شــرایط اقتصادی کشور 
خوب نیســت. وی با بیان اینکه  بــه آموزش و 
پرورش و بیمارســتان ها نگاه ویژه داریم، عنوان 
کرد: هر اندازه که بودجه را افزایش دهیم باید از 
جای دیگری کم کنیم البته به آموزش و پرورش 

و بیمارستان ها نگاه ویژه داریم.
محمودی از 6 هزار پروژه بــزرگ نیمه تمام در 
کشور خبر داد و عنوان کرد: 6 هزار پروژه بزرگ 
در کشور داریم که نیمه تمام است و امسال دولت 
39 هزار میلیارد اوراق گذاشته و ما جلو جلو پول 
قرض کرده و استفاده می کنیم و مشکالت آن بعد 

پیدا می شود.
وی با بیــان اینکه با هوشــیاری مراقب افزایش 
قیمت ها هستیم، افزود: مجلس عجوالنه قیمت ها 
را افزایش نمی دهد ولی عده ای پیشــنهادهای 
مختلفی می دهند تا قیمت هــا را افزایش دهند 
و ما با هوشیاری کامل مراقب هستیم تا افزایش 

قیمت نداشته باشیم.

مدیر کمیته امداد امام)ره(گلپایگان خبرداد:
 حمایت 548 حامی

 از 120 یتیم در گلپایگان
مدیــر کمیتــه امــداد امــام  گلپایگان
خمینی)ره( گلپایگان گفت: 120 نفر یتیم تحت 
حمایت از سوی 548 حامی حمایت می شوند که 
ســرانه پرداختی به هر یتیم در مــاه 226 هزار 

تومان است.
عباســعلی لچینانی  اظهار کرد: سیاست کمیته 
امداد در سال های اخیر توانمند سازی مددجویان 
و ســوق دادن کمک هــای بالعوض به ســمت 

کمک های معوض است.
وی افزود: در کنار کمک به افراد از کار افتاده، افراد 
با استعداد شــغلی در خانواده مددجویان برای 
اجرای طرح اشتغال زایی شناسایی و برای دریافت 
تســهیالت اشــتغال به بانک معرفی می شوند و 
پس از اشتغال زایی نیز از سوی امداد تا رسیدن 

به استقالل و پایداری شغلی حمایت می شوند.
مدیر کمیتــه امداد گلپایگان گفت: شناســایی 
افراد تحت حمایت برای آموزش حرفه آموزی در 
دوره های بلند مدت و کوتاه مدت مرحله بعدی 
اشتغال مددجویان اســت.لچینانی اذعان کرد: 
طالق و آســیب های اجتماعــی در بین خانواده 
مددجویان امداد کمترین آمار را دارد زیرا کمیته 
امداد کالس های آموزشی در سنین قبل از ازدواج، 
آموزش همســرداری، خانــواده و مهارت های 
زندگی برای مددجویان تحــت حمایت برگزار 

می کند.  

سرپرست شبکه بهداشت آران و بیدگل:
 8 هزار سفیر خودمراقبتی در 

آران و بیدگل فعال هستند
سرپرست شبکه بهداشت  آران و بیدگل
و درمان آران و بیدگل، اظهار کرد: خودمراقبتی 
یکی از مهم ترین اصول پیشــگیری محسوب 
می شود و در صورت رعایت اصول مربوط به آن، 
نزدیک 60 درصد مراجعات به بیمارســتان و 

بیش از 60 درصد بستری ها کاهش می یابد.
مسعود دهقانی تغییر ســبک زندگی را عامل 
از میان رفتن 80 درصد تاثیــر چهار بیماری 
دارای باالترین آمار مرگ و میر دانست و عنوان 
کرد: تغذیه ســالم، تحرک بدنی، عدم مصرف 
دخانیات و کنترل استرس، مهم ترین متغیرها 

در خودمراقبتی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: شــش اداره شهرستان در حال 
برنامه ریزی برای اجرای طــرح خودمراقبتی 

کارمندان خود هستند.
دهقانی به تنظیم 15 ریز برنامه در این خصوص 
اشاره کرد و ادامه داد: این برنامه در سه سطح 
فردی، سازمانی و اجتماعی قابل پیگیری است.

وی در تشــریح برنامــه های ایــن اداره برای 
ترویج فعالیت های خود مراقبتی در خانواده ها 
عنوان کرد: هشــت هزار ســفیر خودمراقبتی 
 در حال حاضر در شهرســتان مشغول فعالیت

 هستند.
دهقانی توضیح داد: برای هر خانواده یک نفر به 
عنوان سفیر خودمراقبتی در نظر گرفته شده 
اســت که وظیفه دارد پیام ها و آموزش های 
مربوط به این حــوزه را در بین اعضای خانواده 

خود اطالع رسانی و اجرا کند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرضا خبر داد:

راکبان موتورسیکلت؛ بیشترین 
مصدومان تصادفات در شهرضا

رییــس اورژانــس پیــش   شهرضا
بیمارســتانی شــهرضا گفت: از مجموع 500 
مصدوم حوادث ترافیکی شهرضا در سه ماه سوم 
سال جاری، بیشترین تعداد مربوط به راکبان 

موتورسیکلت بوده است.
حبیب صادقی با بیان اینکه در ســه ماه ســوم 
امســال دو هزار و 125 ماموریت اورژانســی 
در شهرستان انجام شده اســت، تصریح کرد: 
از این تعداد هــزار و 180 ماموریت شــهری 
 و 945 ماموریت جــاده ای و روســتایی بوده 
است.رییس اورژانس پیش بیمارستانی شهرضا 
از انتقال 500 مصدوم حوادث مختلف ترافیکی 
شهرضا به بیمارستان های شــهرضا خبر داد 
و افزود: 15۷ نفــر از این مصدومــان راکبان 
موتورسیکلت، 90 نفر رانندگان خودرو، 100 
نفر عابران پیاده و 153 نفر سرنشینان خودرو 

بوده اند.

صادقی همچنین با بیان اینکه در سه  ماهه سوم 
امسال هزار و 625 ماموریت غیرتصادفی توسط 
عوامل اورژانس شهرســتان انجام شده، اظهار 
کرد: بیشترین تعداد مصدومان اینگونه حوادث 
به 324 نفر از بیماران قلبی و عروقی اختصاص 
داشته اســت.وی از 9 مورد احیای قلبی موفق 
در این مدت در شهرســتان شهرضا خبر داد و 
تصریح کرد: از مجموع ماموریت های اورژانسی 
در شهرستان 263 ماموریت مربوط به حوادث 

متفرقه بوده است.

فرمانده انتظامي خمیني شهر:
 باند سارقان داخل خودرو
 در خمینی شهر منهدم شد

انتظامــی  فرمانــده  خمینی شهر
شهرستان خمینی شهر با اشاره به شناسایی و 
انهدام اعضای باند ســارقان حرفــه ای داخل 
خــودرو در خمینــی شــهر، گفــت: پس از 
بازجویی ها، متهمان به ســرقت 150 میلیون 

ریال اموال داخل خودرو اعتراف کردند.
سرهنگ علی جعفری نژاد با اشاره به شناسایی 
و انهدام اعضای باند ســارقان حرفه ای داخل 
خودرو در خمینی شــهر، اظهار کرد: ماموران 
پلیس آگاهی خمینی شهر پس از وقوع چندین 
مورد ســرقت داخل خودرو در خمینی شهر، 
دستگیری ســارقان را در دستور کار خود قرار 
دادند. وی ادامه داد: مامــوران پلیس آگاهی 
با بررسی های انجام شده ســارق را شناسایی 
و ضمن هماهنگی با مقام قضایی باند سه نفره 
سارقان داخل خودرو را شناسایی و در یک اقدام 

سریع و غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

با توجه به کارنامه میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان در شهرســتان لنجان؛ بیم از نابودی باغ برجی ریز، بسیاری از 
دوستداران میراث کهن در شهرستان لنجان را نگران کرده است؛ چرا 
که نگهداری و مرمت آثار تاریخی به طور معمول هزینه هایی را می طلبد 
که از کمتر فردی به تنهایی بر می آید و اینجاســت که نقش حمایتی 
میراث فرهنگی پر رنگ می شــود، اما دقیقا مشکل از همین جا شروع 
شــد. با وجود ویژگی های برجســته تاریخی و آثار ارزشمند همچون 
کبوترخانه باغ برجی ریز، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان اصفهان هیچ برنامه ای نداشته و کم توجهی به حفاظت و نگهداری 
از این اثر تاریخی بسیار ارزشمند، گویای واقعیت تلخ نابودی تدریجی 

این میراث کهن است.
روح تاریخ در زرین شهر

پس از انعکاس  وضعیت نگران کننده و اســفناک باغ برجی ریز، میثم 
محمدی، شهردار زرین شهر از ورود شهرداری برای مرمت و حفظ این اثر 
تاریخی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه بی توجهی همه به گنجینه های 
کهن سبب شده است، بسیاری از این آثار برای همیشه از صفحه گیتی 

رخت بر بسته و برخی آثار باقی مانده نیز با خطر نابودی رو به رو شود.
 وی افزود: با توجه به اینکــه قدمت کبوترخانه باغ برجی شــرقی ریز 
)زرین شهر( به اواخر قاجار باز می گردد، متاسفانه طی سال های گذشته 
تا به امروز هیچ اتفاق تازه ای برای مرمت این بنای تاریخی انجام نگرفته 

و این در حالی است که حال این برج کبوتر هر روز وخیم تر می شود.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: امروز، این برج کبوتر به حال ویرانی 
افتاده و در حال ریزش اســت، از این رو با توجه به نگاه مدیریت شهری 
زرین شهر به حوزه گردشــگری، برآن شدیم در راستای مرمت و حفظ 

این میراث گران بها وارد میدان عمل شویم.
وی با اشاره به بودجه 9۷ شهرداری زرین شــهر، ادامه داد: در بودجه 
9۷ شهرداری زرین شــهر در حوزه عمرانی، پرداخت دیون و مطالبات 
گذشته و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری زرین شهر در 
اولویت قرار گرفته اند و به نوعی بودجه ســال آینده بر اساس مطالبات 

مردم بسته شده است.
 محمــدی اضافه کرد: بایــد توجه داشــت در بودجه 9۷ شــهرداری 
زرین شهر پروژه جدیدی تعریف نشده، اما با توجه به اهمیت حفظ آثار 
کهن باقی مانده، در بودجه شــهرداری، اعتباراتی برای احیای دو بنای 
تاریخی کبوترخانه باغ برجی ریز و همچنین مســجد صباحی در نظر 

گرفته شد تا بتوانیم این اثر زیبا را مرمت و حفظ کنیم.
وی بافت تاریخی و آثار کهن را شناســنامه زرین شهر دانست و عنوان 
کرد: بناهایی همچون برج کبوتر ریز، حمام ســاحل، مسجد صباحی و 
مسجد جامع زرین شهر با آن معماری خارق العاده و رازآمیز خود نشان 
از روح تاریخ در زرین شهر دارد که باید این آثار به درستی حفظ شوند 
و تخصیص اعتبار برای مرمت کبوترخانه باغ برجی ریز در گام نخست 

نجات این اثر تاریخی بوده است.
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: مدیریت شهری زرین شهر در دوره 
پنجم بر این باور است، یکی از مهم ترین محورهای توسعه شهری حفظ، 
مرمت، احیا و بازآفرینی گنجینه ارزشمند میراث ملموس فرهنگی به 
عنوان محور توسعه شهری در قالب صنعت گردشگری بوده، از این رو 
توجه به ایجاد زیرســاخت ها، حفظ و نگهداری آثار تاریخی و باستانی 
و همچنین تبلیغات و برندســازی از جمله مواردی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.  

طی پیگیری های مدیریت شهری زرین شهر؛

باغ »برجی ریز« جان دوباره  گرفت

پس از گزارش چند روز پیش از وضعیت نگران کننده و اســفناک باغ »برجی ریز« انعکاس این مطلب مدیریت شهری  لنجان
زرین شهر را بر آن داشت تا هرچه زودتر به این اثر تاریخی کهن، جان دوباره ای بدهند.

اخبار

پرندگان شهرضا قرنطینه می شوند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

عضو کمیسیون تلفیق برنامه  شاهین شهر
ششم توسعه کشــور گفت: کنترل قاچاق کاال از 
مرزهای غربی و مقابله با ورود غیرقانونی منسوجات 
ترکیــه ای، در کنار متعادل ســازی نــرخ ارز دو 
راهکاری اســت کــه می تواند به تقویت بیشــتر 

واحدهای نساجی داخلی کمک کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی ارتباط تجاری دوسویه 
بین واحدهای پتروشــیمی با واحدهای نســاجی 
به صورت برد-بــرد را نیازمنــد تصمیم راهبردی 
با حضور وزیران صنعت معــدن و تجارت و نفت و 

نمایندگان مجلس شورای دانســت و اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی برخی از واحدهای پتروشیمی با 
کمبود عرضه به گرانی مــواد اولیه دامن می زنند 
و فروش نقدی محصوالت خــود  را به واحدهای 
نســاجی دنبال می کنند.به گفته وی  ســود 18 
درصدی تســهیالت بانکی بــرای تولیدکنندگان 
در شــرایطی که بیشــتر آنان با کمتر از ظرفیت 
اسمی کار می کنند و قاچاق کاال حیات اقتصادی  

واحدهای تولیدی را به خطر انداخته است، به صرفه 
نیست.

نماینده مردم شاهین شــهر، میمــه و برخوار در 
مجلس شــورای اســالمی افزود: کارآفرینان در 
شرایط خروج از رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی 
که دارند، به  ناچار هم سود 18درصدی تسهیالت 
بانکی و هم مالیات حدود 8درصدی ارزش افزوده  

را می پردازند.

حاجی دلیگانی تاکیدکرد:

تقویت واحدهای نساجی داخلی با کنترل قاچاق کاال  

رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد  کاشان
اسالمی شهرستان کاشــان اظهار کرد: کاشان با 
ارائه 40 طرح عملیاتی و چهار طرح روســتاها و 
عشایر دوستدار کتاب در چهارمین دوره معرفی و 

انتخاب پایتخت کتاب ایران شرکت کرد.
مصطفی جوادی مقدم با اشــاره به حضور بخش 
خصوصی در اجرای طرح های پایتخت کتاب گفت: 
بخش خصوصی مانند کتابفروشی ها، شرکت های 
صنعتی و مراکز نشــر و ســازمان های مردم نهاد 
بیشــترین نقش را در اجرای طرح های پایتخت 

کتاب دارند.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
کاشان، با اشــاره به نقش مهم شهرداری کاشان 
در طرح هــای چهارمیــن دوره پایتخــت کتاب 
افزود: کسب عنوان پایتختی کتاب بدون حمایت 
مدیریت شــهری و مجموعه مدیران شهرستان 
امکان پذیر نیست که خوشبختانه تمامی مدیران 
و مســئوالن شهرســتان اهتمام ویژه ای به این 

موضوع داشته اند.

جوادی مقــدم افزود: کاشــان یکــی از معدود 
شهرهایی اســت که برای چهارمین سال پیاپی 
با تمام ظرفیت های کتــاب و کتابخوانی در طرح 
انتخاب پایتخت کتاب ایران شــرکت کرده است 
و در طول سه سال گذشته یکی از نامزدهای برتر 
پایتخت کتاب ایران بوده اســت.وی خاطرنشان 
کرد : چهار روستای استرک، ســن سن، برزآباد 
و حســنارود با ارائه چهــار طرح در جشــنواره 
 روستاها و عشایر دوســتدار کتاب امسال شرکت 

کرده اند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کاشان مطرح کرد: 

ارسال 40 طرح به چهارمین دوره انتخاب پایتخت کتاب
مدیر آموزش و پرورش اردستان از  اردستان
اجرای بیش از 40 برنامه در دهه فجر امســال خبر 

داد.
عیسی شفیعی با بیان اینکه دهه فجر امسال متقارن 
با ایام فاطمیه اســت، گفت: برنامه های امسال هم 
انقالبی و هم فاطمی خواهد بــود.وی با بیان اینکه 
انقالب اسالمی یک اتفاق بزرگ بود که مورد توجه 
جهانیان است، افزود: دهه فجر فرصت مغتنمی برای 
آشنایی نسل ســوم و چهارم انقالب با دستاوردها و 

ارزش های انقالب است.
مدیر آموزش و پرورش اردســتان با اشاره به اینکه 
ارزش های واالی انقــالب نتیجه مجاهدت خمینی 
کبیر و خون شهداســت، خاطرنشــان کــرد: باید 
ارزش  ها را بیش از پیش گسترش داده و با تمام توان 

برنامه های این دهه را برگزار کنیم.
شفیعی پاسداشــت این دوران را بر همگان واجب و 
ضروری دانست و تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران 
عطیه الهی اســت که مردمان عصر حاضر و آینده از 

برکات آن بهره مند می شوند.

وی به اجرای بیش از 40 برنامه علمی پژوهشــی، 
آموزشــی و فرهنگی در مدارس اردستان خبرداد 
و گفت: گلبانگ انقالب اســالمی، مسابقه عکاسی 
شــور انقالب، محفل انس با قرآن، مســابقه دارت، 
طناب کشی، داژبال، دو ومیدانی، کوه گشت، مسابقه 

پیامکی از جمله برنامه های این دهه است.
وی مسابقه وبالگ نویسی، گلباران تمثال، تجلیل 
از ایثارگران، اکران فیلم، نمایشــگاه کتاب تجلیل 
 از خانواده شــهدا، غباروبــی گلزارشــهدا و ... را از

 برنامه های دیگر این دهه عنوان کرد.

مدیر آموزش و پرورش اردستان خبرداد:

اجرای بیش از 40 برنامه در دهه فجر سال جاری

فرمانده انتظامی شهرســتان سمیرم ازکشــف 51 کیلو و 500 گرم تریاک ودستگیری یک  سمیرم
ســوداگر مرگ دراین شهرســتان خبر داد.ســرهنگ ســهراب قرقاني گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدراصفهان و شهرستان سمیرم حین بازرســي خودروهاي عبوري از محور سمیرم به آباده به یک سواري 
 405 مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.ســرهنگ قرقاني بیان داشت: در بازرســي از این خودرو مقدار

 51 کیلو و500 گرمتریاک کشف شد .این مقام انتظامي بیان داشت : در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده جهت انجام اقدامات قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

کشف 50 کیلو گرم 
تریاك در سمیرم

فرمانده انتظامی سمیرم خبرداد: خبر

آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد

مدیر شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت:  گلپایگان
با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از 22 آذرماه 

تا کنون 500 هزار قطعه مرغ در گلپایگان معدوم شدند.
مســعود غفاری ادامــه داد: پــس از شــیوع بیماری در 
شهرستان در بازرســی از واحدهای پرورش مرغ، موارد 

مشکوک به بیماری آنفلوآنزا مورد آزمایش قرار گرفته و مرغ های مبتال، معدوم شدند.
 مدیر شــبکه دامپزشــکی گلپایگان با بیان اینکه واکســن مقابله با  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور 
ایران تاکنون استفاده نشده است، گفت: سال آینده برای تزریق این واکسن در مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان تصمیم گیری خواهد شد.
غفاری خاطرنشان کرد: تراکم باال در  نقل و انتقال پرندگان، دانه  و کود آلوده از عوامل اصلی بیماری آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان در شهرستان گلپایگان است.

معدوم سازی 500 هزار 
قطعه مرغ آلوده به 
آنفلوآنزا در گلپایگان

رییس دامپزشکی شهرستان شهرضا  شهرضا
 گفت: باهدف پیشگیری از شــیوع بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان، همه پرندگان و محصوالت مرتبط با 

صنعت طیور در شهرستان قرنطینه می شوند.
حمید رییس زاده اظهار کرد: شهرضا، دومین شهرستان 

استان از نظر پرورش طیور اســت، به همین دلیل الزم است نظارت ها بر جلوگیری از شیوع بیماری های 
پروندگان در این شهرستان بیشتر از سایر مناطق باشد.

وی از خطر ابتال به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در دو روستای این شهرستان خبر داد و افزود: 
پس از نمونه گیری انجام شــده، عالئم بیماری در این دو منطقه مشاهده نشد، اما در مراحل بعدی طرح 

پایش مستمر مراکز روستایی پرورش طیور انجام می شود.

رییس دامپزشکی شهرضا:

پرندگان شهرضا 
قرنطینه می شوند
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تحدید حدود اختصاصی
11/53 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک شماره  11518/183 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضا شیری فرزند مهدی و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027001346 و 139660302027001347- 96/10/2 مفروز گردیده با 
توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1396/12/2 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:34178 شبان رئیس ثبت اسناد و 

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

11/56 شــماره صادره : 1396/42/459236 – 1396/11/1 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه باغ پالک شماره 4858/37 باقیمانده  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر فربد فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/12/07 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 34199 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غيرمنقول

11/4 اجراي احــکام حقوقي شــعبه 6 نیابت اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجرایي کالســه 961089 ج/ 6 له آقاي ســعید آقــا محمد علي و 
غیره و علیه شــرکت کاشــي نگار با مدیریت حمیدرضا الجوردي مبني بر مطالبه مبلغ 
13/300/765/553 ریال بابت محکوم به در روز چهارشــنبه مورخه 96/12/2 ســاعت 
11 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق15 جهت فروش 
20/44 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکي با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال 
درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مي باشد توسط کارشناس رسمي 
دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با ســپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستري به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد 
گرفت هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد به آدرس اصفهان- خیابان شیخ 
بهایي- ایستگاه نارون روبروي کوچه زرگرباشي- ساختمان الجوردي پالک 228 و 230 
کدپستي 8134798556 عزیمت نموده و ملک فوق مورد بازدید و ارزیابي قرار گرفت که 
گزارش آن به شرح ذیل به حضورتان ایفاد مي گردد. شماره پالک ثبتي آن 2142 اصلي 
بخش یک ثبت اصفهان مي باشد. ملک فوق عبارت است از یک مجموعه 5 طبقه تجاري- 

اداري که طبق گواهي پایان ساختمان ارائه شده توسط مالک )نماینده خوانده( آقاي حسین 
الجوردي به شماره 11/6423 مورخ 1386/3/27 صادره ازشهرداري منطقه یک اصفهان 
مشخصات و کاربري ساختمان مورد نظر به شرح ذیل مي باشد. طبقه زیرزمین به مساحت 
140 مترمربع به صورت یک واحد تجاري و 13/26 مترمربع فضاي تاسیسات مي باشد. 
طبقه همکف به مساحت 128/30 مترمربع بصورت یک واحد تجاري و 11/70 مترمربع 
پله و 31/72 مترمربع بالکن داخلي که در زمان بازدید مغازه فروش لوازم صوتي و تصویري 
سامسونگ در آن دایر مي باشد که کف این واحد تجاري با سرامیک پوشیده شده و دیوارها 
با ورق) ام دي اف( و سقف با تایل به صورت دکوراتیو با نور پردازي مربوطه اجرا گردیده 
است. درب ورودي مغازه فوق از شیشه سکوریت و یک عدد درب کشویي فلزي به صورت 
حفاظ با قوطي فلزي جلوي درب شیشه اي ســکوریت تعبیه گردیده است. طبقه اول به 
مساحت 140 مترمربع به صورت یک واحد دفترکار و مساحت 14 مترمربع به صورت بالکن 
احداث گردیده است. طبقه دوم به مســاحت 140 مترمربع به صورت دو واحد دفتر کار و 
مســاحت  14 مترمربع به صورت بالکن احداث گردیده است.طبقه سوم به مساحت 108 
مترمربع به صورت یک واحد دفتر کار و 8 متر مربع بالکن ثبت گردیده است که مشخصات 
ساختمان فوق عبارت است از اسکلت فلزي و کف سرامیک و دیوارها گچ و رنگ درب هاي 
داخلي چوبي، پنجره هاي خارجي آلومینیوم سیســتم سرمایش کولر و سیستم سرمایش 
موتورخانه مرکزي و رادیاتور مي باشد. کل مجموعه داراي یک انشعاب آب مشترک و یک 
انشعاب گاز مشــترک بوده ولي هر یک از واحدها داراي کنتور برق مجزا مي باشد. کف و 
دیواره هاي دستگاه پله تا ارتفاع 1/6 با سنگ گرانیت و بقیه تا سقف از گچ و رنگ پوشیده 
شده است. قدمت ساختمان فوق حدود 45 سال مي باشد که در سال 1385 تعمیر و بازسازي 
گردیده است. نظریه کارشناسي: با توجه به موارد صدراالشاره و در نظر گرفتن جمیع جهات 
کارشناســي در قضیه از جمله عرضه و تقاضاي ملک در زمان مباشرت به ارزیابي به نظر 
اینجانب قیمت پایه ششدانگ عرصه  و اعیان ملک فوق در صورت بالمعارض بودن جهت 
نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي و همچنین دیوني که ممکن است وجود 
داشته باشد برابر 46/850/000/000 ریال معادل چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج 
میلیون تومان برآورد و اعالم مي گردد.  م الف:32287 اجراي احکام شعبه 6 حقوقي 

دادگستري اصفهان  )643 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال غيرمنقول

11/5 اجراي احکام حقوقي شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالســه 961825 ج / 6 له خانم مریم کثیري با وکالت حسین صادقي و 
علیه آقاي عباس محقق مبني بر مطالبه 30 عدد سکه تمام بهار آزادي و 45 مثقال طالي 
ساخته شده و 159/800/258 ریال بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي 
دولتي در تاریخ 96/12/2 ساعت 9 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 72 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکي با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است ملکي آقاي عباس محقق و اکنون در 
تصرف مالکانه عباس محقق مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل 
ارزیابي شده نظریه وي مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام 
حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. هزینه 
هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: مکان مورد معرفي 
 B2 ششدانگ یک واحد مغازه تجاري واقع در بهارستان خیابان فجر- بلوک 124- پالک
با کدپستي 8144146688 داراي سند مالکیت به شماره ملک 2267/15920 با عرصه و 

اعیان به مساحت مفید 28/94 متر مربع با اسکلت بتني، سقف هاي تیرچه  و بلوک، کف 
و بدنه سرامیک، درب شیشه سکوریت و پنجره هاي شیشه اي خارجي فلزي تک جداره، 
با حفاظ فلزي، نماي خارجي آجر و سنگ، انشــعاب آب مشترک، برق و تلفن اختصاصي 
با قدمت حدود 10 سال که فعال مغازه تعمیرگاه دوچرخه و اکنون بسته و در اختیار مالک 
است. نتیجه کارشناسي: با عنایت به مطالب صدراالشاره متراژ عرصه و اعیان نوع کاربري 
و بررسي جمیع جهات موثر در قضیه در شرایط کنوني و اینکه سرقفلي مغازه فوق متعلق به 
خود مالک مي باشد ارزش کل واحد تجاري با خدمات برابر با 780/000/000 ریال معادل 
با هفتاد و هشت میلیون تومان برآورد و اعالم  نظر مي گردد.  م الف:32299 اجراي 

احکام شعبه 6 حقوقي دادگستري اصفهان  )369 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/132 شماره دادنامه: 9609970361701715 شماره پرونده: 9609980361700727 
شماره بایگانی شعبه: 960811 خواهان: آقای منصور طرفائی جزی فرزند علی با وکالت 
آقای فرید سلگی فرزند رسول به نشانی اصفهان- خیابان چهار باغ خواجو- بعد از خیابان 
شهدای خواجو بعد از منوچهری روبروی بانک ملی ساختمان سمسار طبقه دوم واحد 15، 
خوانده: آقای محمد سبزعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: دعوی آقای 
فرید ســلگی به وکالت از آقای منصور طرفائی جزی به طرفیت آقای محمد سبزعلی به 
خواسته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که 
به استناد دو فقره سفته به شــماره های 395123-96/6/5 و 395125-96/6/8 مطرح 
گردیده دادگاه با عنایت به دادخواســت تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین 
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانســته و مســتندا به مواد 198 و 522 و 515 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و همچنین مبلغ 14/206/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/7/10 لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 33571 

شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/133 کالسه پرونده 961018 شماره دادنامه: 96/10/21-9609976794302004 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبداله رحیمی فرزند 
میرزاحسین به نشانی اصفهان خ جی خ توحید کوی نیلوفر 5 پ 16،  خواندگان: 1- صدیقه 
احسانی فرزند احمد به نشانی فعال مجهول المکان 2- محمدرضا وهاب صراف به نشانی 
اصفهان خ حکیم ساختمان افق بنگاه اتومبیل، خواسته: الزام خوانده نسبت به نقل و انتقال 
سند قطعی یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 318/13 ج 45 به انضمام هزینه 
دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی عبداله رحیمی 
به طرفیت 1- صدیقه احسانی 2- محمدرضا وهاب صراف به خواسته الزام خوانده نسبت 
به نقل و انتقال سند قطعی یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 318/13 ج 45 به 
انضمام هزینه دادرسی مقوم به علی الحســاب 80/000/000 ریال با توجه به محتویات 
پرونده و مدارک ابرازی خواهان و وکالت تعویض پالک مورخ 92/4/25 از خانم صدیقه 

احسانی خوانده ردیف اول در خصوص مراجعه به راهنمایی و رانندگی جهت فک پالک 
خودرو فوق الذکر نیز بنام خواهان فک گردیده است و برگ سبز و بیمه نامه خودرو نیز بنام 
خواهان می باشد و استعالم انجام گرفته از راهور به شماره 1413/645318 مورخ 96/9/26 
که مالکیت خودرو را به نام خوانده ردیف اول اعالم داشــته و با توجه به اظهارات خوانده 
ردیف دوم مبنی بر اینکه وی خودرو را به خواهان فروخته و اظهارات خواهان را تایید نموده 
و با توجه به عدم حضور خوانده ردیف اول که در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی بعمل 
نیاورده فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده و شورا به استناد مواد 10 و 220 
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول ) صدیقه احسانی(  به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند قطعی 
خودرو پراید به شماره انتظامی 13-318 ج 45 به شماره شاسی s1482288295487  و 
شماره موتور 2959630 تیپ سایپا 141 آی مدل 1388 خاکستری رنگ بنام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد در خصوص 
خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نمی باشــد به استناد بند 4 ماده 84 
قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد قرار صادره حضوری 
 و بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:33565 شعبه 13 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )466 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

11/134 شماره دادنامه: 9609970350601484 شماره پرونده: 9609980350600633 
شماره بایگانی شعبه: 960769 خواهان: شــرکت مواد غذایی صفا پخش با وکالت آقای 
نورالدین پیغان فرزند علی جان به نشــانی اصفهان- بزرگمهر- انتهای خ هشت بهشت 
شرقی نبش سه راه سعدی مقابل بانک سپه، خوانده: آ قای سجاد حق شناس آدرمنابادی 
فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی شرکت مواد غذایی صفاپخش با وکالت آقای نورالدین پیغان به طرفیت آقای سجاد 
حق شناس آدرمنابادی فرزند اصغر به خواســته مطالبه مبلغ 630/000/000 ریال وچه 
چک شماره 842/599780-1394/07/25 عهده بانک مسکن بانضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده، رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه، وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک 
باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی 
ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مســتندا به ماده 310-313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصحلت 
نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ششصد و 
سی میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست میلیون و سیصد و سی هزار 
ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و 
حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 33573 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )339 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
11/135 شماره دادنامه: 9509970350601161 شماره پرونده: 9409980350600850 
شماره بایگانی شعبه: 940958  خواهان: آقای غالمحسین رمضانی هراتمه فرزند رحمت 
اله به نشانی استان اصفهان شهرستان مبارکه هراتمه لنجان آهن آالت رمضانی کدپستی 
8484173198 کدملی 5419051648 تلفن همراه 09131260124  خواندگان : 1- آقای 
رضا محمدی حسین آبادی فرزند عزیزاله به نشانی مجهول المکان 2- شهرداری اصفهان 
به نشانی اصفهان میدان امام حسین شــهرداری اصفهان 3- آقای ابوالحسن مقاره عابد 
فرزند عبدالرحیم 4- آقای علی انوشا بروجنی فرزند حجت اله با وکالت آقای محمد مهدی 
خانی فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارک واحد 533، خواسته 
ها: 1- الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر 2- الزام به اخذ پایان کار 3- مطالبه خســارت 
دادرسی 4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 5- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، دادگاه 
با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای غالمحسین رمضانی هراتمه فرزند 
رحمت اله به طرفیت آقایان 1- رضا محمدی حسین آبادی فرزند عزیزاله 2- ابوالحسن 
مقاره عابد فرزند عبدالرحیم 3- علی انوشا بروجنی فرزند حجت اله با وکالت آقای محمد 
مهدی خانی 4- شهرداری اصفهان به خواسته 1- الزام به تکمیل ساختمان 2- اخذ پایان 
ساخت 3- اخذ صورت مجلس تفکیکی 4- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات 
دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه جهت رسیدگی به موضوع قرار ارجاع امر 
به کارشناسی صادر شده و با وصف ابالغ اخطاریه خواهان نسبت به فراهم نمودن وسایل 
اجرای قرار کارشناسی اقدام ننموده و حسب اعالم کارشناس همکاری جهت اجرای قرار 
ننموده وکارشناسی از عداد ادله وی خارج شده و از طرفی بدون انجام کارشناسی دادگاه 
قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی نمی باشــد فلذا مستندا به ماده 259-256 قانون 
آیین دادرســی مدنی قرار ابطال دادخواســت صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
 بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. 

م الف: 33581 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )328 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/136 شماره دادنامه: 9609970350601686 شماره پرونده: 9609980350600687 
شماره بایگانی شــعبه: 960825 خواهان: آقای محسن شجاعی فرزند مرتضی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ وحید ک شــهید یارمحمدیان نبش ک وکیلی پ 1 واحد 
2، خواندگان: 1- آقای احمد تیموریان فرزند علی به نشــانی مجهول المکان 2- آقای 
تایماز پناهی فرزند بهمن به نشانی استان تهران- شــهر تهران – میدان توحید خیابان 
صائب پالک 12، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
محسن شجاعی فرزند مرتضی به طرفیت آقایان 1- تایماز پناهی فرزند بهمن 2- احمد 
تیموریان فرزند علی به خواســته مطالبه مبلغ 1/480/000/000 ریال وجه چک شماره 
337550-1395/12/20 عهده بانک صادرات بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده، رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه، وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه 
کارســازی و پرداخت گردد خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس 
و دارای مسئولیت تضامنی می باشــند و خوانده ردیف اول با وصف ابالغ واقعی و خوانده 
ردیف دوم با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده 
مستندا به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده 
واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده 198-515-519  قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشــتاد میلیون ریال 
بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خســارات دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزی 

اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.  م الف: 33577 شعبه ششم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/137 شماره دادنامه: 9609970352201060 شماره پرونده: 9609980352200399 
شماره بایگانی شعبه: 960420  خواهان: آقای محســن طاهری رنگده فرزند ابراهیم به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ پروین خ شیخ طوسی شرقی کوچه حافظ پالک 394 
طاهری، خوانده: آقای عرفان سحری فرزند صادق به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم خ باغ 
مشهد ک مهر ) شماره 6( ک شهاب پ 9 تلفن 09133205301، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محســن طاهری فرزند ابراهیم به 
طرفیت آقای عرفان مهری فرزند صادق به خواســته مطالبه مبلغ دویست و پنج میلیون 
ریال 205/000/000 وجه یک فقره چک به شماره 72487 مورخ 96/4/16 عهده بانک 
ملی ایران شعبه نورباران اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
اززمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر 
دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 199-198-

303-305-306-331-336-502-515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی و 
تبصره ماده  2  قانون صدور چک و استفســاریه راجع به آن حکــم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 205/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 6/553/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیســت روز پس ازآن قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف: 33550 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/138 کالسه پرونده:960780 شماره دادنامه:9609976793602308 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحســنه رسالت با وکالت 
1- حسین محمدیان 2- مهری نمازیان هر دو به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خواندگان: 1- میثم بابائیان نوگورانی 
2- مجتبی رحیمی باباشیخ علی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی 
از وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای بانک قرض الحسنه رسالت با 
وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت 1- میثم بابائیان نوگورانی 2- مجتبی 
رحیمی بابا شیخ علی به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال بخشی از وجه یک فقره 
چک به شــماره 940581 -96/4/26 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 

می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 29/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/577/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )96/4/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:33544 شعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )347 کلمه4 کادر(  
ابالغ رای

11/129 کالســه پرونده: 960994 شــماره دادنامــه: 9609976797902527 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: خانم زهرا اورنگی فرزند براتعلی 
به نشانی اصفهان ملک شهر خ مفتح خ ناصر خســرو کوچه دلیران پ 109، خواندگان: 
1- آقای بهروز ململی نوترگی فرزند شعبانعلی به نشانی مجهول المکان 2- آ قای مسعود 
شعبانپور فرزند شعبانعلی به نشــانی فالورجان کوچه بانک ملی انتهای کوچه، خواسته: 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 049818-96/7/25 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
 می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم زهرا اورنگی فرزند براتعلی به طرفیت
 1- آقای بهروز ململی نوترگی فرزند شعبانعلی 2- آقای مسعود شعبانپور  فرزند شعبانعلی 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 96/7/25-049818 
عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خســا رات قانونی با توجه به دادخواست قدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/655/000 ریال هزینه نشر آگهی و و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 96/7/25 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صــادر واعالم می نماید. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 
 سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد دعوی خواهان به طرفیت خوانده 
ردیف دوم در جلسه رسمی شورا مورخ 96/10/11 لذا شــورا مستندا به بند ب ماده 107 
قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید قرار صادره 
حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33595 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 408 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/130 کالســه پرونده: 960919  شــماره دادنامــه:9609976793602030 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن عشقی به نشانی اصفهان 
خ بزرگمهر کوچه مهاجر پالک 41 با وکالت شیوا مدنی به نشانی خ هشت بهشت غربی 
خ گلزار شمالی ابتدای خ اســناد نبش اولین کوچه سمت چپ )ک ش مصری( ساختمان 
نیما طبقه اول، خوانده: اکبر عبدالمحمدی کزازی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محسن 

عشقی با وکالت شیوا مدنی به طرفیت آقای اکبر عبدالمحمدی کزازی به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 566864-90/4/30 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 
519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/550/000 ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی  و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 90/4/30 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33594 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )330 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

11/155 شماره اجراییه:9610420350600378  شماره پرونده:9509980350600932 
شماره بایگانی شعبه:951113 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970350600243  محکوم علیه ابراهیم عمادی فرزند شــهباز به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و نود و هفت میلیون و سیصد 
هزار ریال بعنوان اصل خواسته )طالبه مبلغ 297/300/000 ریال وجه سه فقره چک شماره 
2394/457718-1395/02/16 مبلغ 102/300/000 و 1395/03/25-2394/457724 
مبلغ 95/000/000 ریال و 2394/457725-1395/04/03 مبلغ 100/000/000 ریال 
عهده بانک تجارت( و نیز پرداخت خســارات دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ  تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزی 
اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شــد در حق محکوم له سید مرتضی حسینی 
فرزند سید جواد به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خیابان مفتح نبش بن بست آزادی ساختمان 
یکتا پالک 279 و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولــت ضمنا رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 33585 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)458 کلمه، 5 کادر(
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استاندار اصفهان تاکید کرد:
تهیه طرح تبدیل پناهگاه 

حیات وحش موته به پارک ملی
استاندار اصفهان با اشاره به پیشنهاد ارتقای مناطق 
امن پناهگاه حیات وحش موته به پارک ملی گفت: 
باید طرح اولیه به منظور استفاده از این منطقه برای 
گردشگری و تبدیل به پارک ملی با همکاری بخش 
خصوصی، تهیه و با توجه به مصوبات و قوانین ملی 
در این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ شود. محسن 
مهرعلیزاده در خصوص درخواســت ایجاد واحد 
کمپوست برای شــهرداری های مبارکه، دهاقان 
و شــهرضا، اظهار داشــت: در حال حاضر در دنیا 
زباله سوزها جایگزین تولید کمپوست شده است که 

اثرات زیست محیطی هم به دنبال ندارند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت متعهد به خرید 
برق تولیدی زباله سوزهاســت، گفت: بهتر است 
به جای ایجاد واحد کمپوســت، ایجاد واحدهای 

زباله سوز مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان:

پسماندهای بیمارستانی اصفهان 
بی خطر نمی شود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: پسماندهای بیمارســتانی در اصفهان تنها 
کم خطر شده و هنوز بی خطرسازی این بازیافت ها 
انجام نمی شود. ســید رحمان دانیالی با اشاره به 
اینکه قانون مدیریت پسماند یکی از بهترین قوانین 
کشور است، افزود: متاسفانه این قانون به درستی 
اجرا نشــده؛ چرا که اگر به درســتی اجرا می شد 
وضعیت پسماند ما بهتر از این بود. دانیالی با تاکید 
بر اینکه صنایــع بازیافت به راحتی مــی تواند در 
راســتای اقتصاد مقاومتی گام بردارد، اظهار کرد: 
در اســتان اصفهان پنج صدم میلیون تن پسماند 
ویژه، ۱.۴۵ تن پسماند صنعتی، پنج هزارم میلیون 
تن پسماند بیمارستانی و ۱.۱ میلیون تن پسماند 
عادی تولید می شود. وی اظهار کرد: بهبود نیافتن 
روند بازیافت پسماند، منجر به آلوده شدن ۷۰درصد 

از اکوسیستم ما به ضایعات متنوع شده است.

ورود به زندان، دروازه ای است برای حضور در دنیایی متفاوت از آنچه تا به 
حال دیده ایم. جرم اولی ها با شــنیدن نام زندان، سایه بختک شومی را بر 
زندگی خود حس می کنند؛ هرچند عده ای بر این باورند که ورود به زندان 
سر منشأ بسیاری از اتفاقات و حوادث دیگر مانند اعتیاد یا آموختن جرم های 
دیگر خواهد بود. شاید به همین دلیل است که بندهای نوجوانان را از بند 
بزرگساالن جدا می کنند و مجازات جایگزین حبس، برای جرم اولی هایی 
است که طبق قوانین تعریف شده از ورود آنها به زندان ها جلوگیری شده و 

راهکار موثری برای کاهش جرم و جمعیت زندان هاست. معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ارتکاب جرم، 
مجازات به همراه خواهد داشت، افزود: مجازات به انواع مختلف مانند حدود، 
قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و هر مجرم به یکی از اشکال چهارگانه 
مجازات می شود. به گفته محمدرضا قنبری، مجازات تعزیرات شامل قصاص 
یا دیه نیســت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض 
مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود. وی معتقد است: براساس قانون 

مجازات اسالمی، در جرایم غیر عمدی که مجازات آنها تا دو سال حبس و 
همچنین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنهــا نود و یک روز تا 
شش ماه حبس است، مرتکبان از شش ماه تا یک سال، به مجازات جایگزین 
حبس محکوم می شوند که این امر با مدنظر قراردادن شرایط ماده 66 قانون 
فوق به جای حبس خواهد بود. این مقام قضائی در ادامه گفت: مجازات های 
جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، 
جزای نقدی روزانــه و محرومیت از حقوق اجتماعی اســت که در صورت 
گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب 
آن، آثار ناشی از جرم تعیین و اجرا می شود. اگر مجرمی در مدت کمتر از پنج 
سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل شش ماه حبس یا تنها 
یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از شش ماه حبس داشته باشد، از 
مجازات های جایگزین حبس بهره مند نمی شود. قنبري افزود: دادگاه ضمن 
تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در 
صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت 

جزای نقدی، مجازات حبس اعمال شود.
توقف ورود به زندان با مجازات جایگزین حبس

وی، لزوم اجرای مجازات های جایگزین به جای حبس را به دلیل جو زندان ها 
عنوان کرد و گفت: هدف اصلی مجازات، اصالح مجرم است؛ اما تجربه نشان 
داده بســیاری از مجرمان با ورود به زندان نه تنها اصالح نمی شــوند بلکه 
معاشرتشــان با زندانیان خطرناک، آنان را آلوده کرده و سبب آسیب های 
اجتماعی دیگر مانند اعتیاد یا میل به جرایم حرفه ای تر می شود. به گفته 
این مقام قضائی، طرح مجازات جایگزین شامل ۱6 ساعت آموزش در سه 
دوره کارگاه های دانش مدیریت و رفتار است که هر دوره طی چهار روز در 
هفته به مدت چهار ساعت در دادگستری کل استان اصفهان برگزار می شود. 
قنبری با اشاره به اینکه سه دوره از کارگاه های آموزشی مجازات جایگزین 
حبس در سال گذشته برگزار شده، ادامه داد: دوره اخیر این کارگاه ها در مهر 
و آبان سال جاری برگزار شد؛ همچنین سه دوره کارگاه آموزشی، مجازات 
جایگزین حبس تا پایان سال ۱396در نظر گرفته شده است. معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان تصریح کرد: برگزاری دوره های 
آموزشی مجازات جایگزین حبس در بین افراد آسیب دیده اجتماع از جمله 
زندانیان و معتادان و همچنین اقشار موفق جامعه مانند روحانیان، قضات و 
اساتید، نمایانگر ضرورت های جامعه امروز و استان جهت برگزاری دوره هایی 

بر پایه آموزه های دینی و مذهبی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: مجازات های جایگزین حبس برای جرایم فاقد شاکی خصوصی به ویژه 
جوانان، نوجوانان، افراد فاقد سابقه کیفری، جرایم سبک و غیر عمد یا با میزان ناچیز خسارت واردشده به شاکی پیش بینی شده است.

کاهش ورود به زندان با قانون جدید مجازات

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
اصفهان همچون تمام کشور درگیر خشکسالی شده 
و کویر تا پشــت درهای شــهرها آمده است و هیچ 

محوری جز گردشگری برای توسعه متصور نیست.
علی مقدس زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 

شهرستان اصفهان اظهار کرد: محور توسعه استان و 
شهرستان اصفهان، گردشگری توصیف شده است؛ 
اما حتی فرودگاه اصفهان نیز برای توسعه گردشگری 
مناسب نیست. وی ادامه داد: متاسفانه هیچ یک  از 
زیر ساخت های گردشگری استان مناسب توسعه 

نیست. برای آنکه گردشگری تبدیل به موتور  توسعه 
شهرستان شود زیرســاخت ها باید تقویت شده و 
مدیران استانی و ملی اعتبارات الزم را به استان تزریق 
کنند. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری با 
اشاره به پروژه های متعدد متوقف شده در شهرستان 
 گفت: پروژه هــا دچار بــه توجهی به زمان شــده

 است. این بی توجهی به زمان باعث شده سرمایه های 
ملی اتالف شود و مردم  نیز از مواهب پروژه ها بهره مند 
نشوند. مقدس زاده ادامه داد: وقتی یک مدیر در جایی 

از کشور عوض می شود همه پروژه ها را متوقف کرده 
و پروژه های جدیدی تعریف می کند. این اقدام نمود 
مشخص از بین بردن ســرمایه و منابع است. نباید 
فراموش شــود که منابع دولتی دارای محدودیت 
است. وی  با اشــاره به محدودیت های منابع دولتی 
افزود: برای پیشــبرد پروژه ها، باید از منابع بخش 
خصوصی اســتفاده کنیم. چاره ای وجود ندارد جز 
اینکه سرمایه های بخش خصوصی را با رویکرد منافع 

ملی به پروژه ها وارد کنیم. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان: هیچ یک  از زیر ساخت های گردشگری 
استان مناسب توسعه نیست:

کویر، پشت درهای شهر

اجراييه
11/156 شماره اجراییه:9610426793700135  شماره پرونده:9609986793700562 
شماره بایگانی شعبه:960562 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793702840  محكوم علیه رحمان مالک فرزند رســول به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 1/487/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/4/2 به مبلغ 56/000/000 ریال و از تاریخ 96/3/25 مبلغ 43/000/000 ریال 
لغایت زمان وصول در حق محكوم له امین نوروزی فرزند رحمت اله به نشانی اصفهان خ 
هشت بهشت شرقی ک بهشت پ 756 و نیم عشر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 33552 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )411 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/157 شماره اجراییه:9610426794600054  شماره پرونده:9609986794600044 
شــماره بایگانی شــعبه:960044 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794600322  محكوم علیها 1- غالمرضا مانده علی 
2- محمد مانده علی هر دو به نشــانی مجهول المكان محكوم هستند به پرداخت مبلغ 
25/336/041 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 811/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 1437/417899/39-95/11/18 لغایت اجرای حكم در حق محكوم له بانک مهر 
اقتصاد به نشانی اصفهان ابتدای خ توحید سرپرســتی بانک مهر اقتصاد با وکالت محمد 
حسین صادقی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان بلوار کشاورز روبروی مسجد االنبیا 
)بانک ملی( ســاختمان تجاری اداری دی واحد 18 غربی و پرداخت نیم عشــر در حق 
اجرای احكام، محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 
 33553 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )437 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

11/158 شماره اجراییه:9610420351300419  شماره پرونده:9609980351300034 
شماره بایگانی شعبه:960042 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970351300433  محكوم علیه محمد علی کشــاورز فرزند غالمعلی به 
نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 610/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 20/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برمبنای شاخص نرخ تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک )یک 
فقره چک به شماره 395047 مورخ 95/11/6 عهده بانک کشاورزی( تا زمان وصول وجه 
آن در حق خواهان عباس قاســمی کلبی بكی فرزند مهدیقلی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خیابان زینبیه کوچه شــهید مرادزاده کوچه نگارستان کوچه دانش  پالک 
202  که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احكام در هنگام اجرای حكم محاسبه و از خوانده به 
نفع خواهان وصول خواهد نمود. ضمنا حق االجرا از ماخذ محكوم به برعهده محكوم علیه 
است )رای صادره غیابی (، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 33556 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)452 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

11/159 شماره اجراییه:9610420352200379  شماره پرونده:9609980352200264 
شماره بایگانی شعبه:960280 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 

دادنامه مربوطه 9609970352200812  محكوم علیها 1- اصغر مكتوبیان فرزند حسن 
به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه بهارانچی بن بست صالح پ 695 و 2- احمدرضا نصر 
اصفهانی فرزند حســن به نشانی اصفهان خیابان آتشــگاه انتهای خیابان وحدت سرلت 
کوی مهر پ 47 محكوم است یه پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 20/536/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محا سبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان محمد علی ایروانی محمدآبادی فرزند ناصر 
به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ میرزا طاهر ک یخچال ک ش محمد اورنگی 
پالک 2 کدملی 1271180782 ونیم عشــر اجرایی به مبلغ 30/000/000 ریال در حق 
صندوق دولت، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 33547 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)454 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

11/160 شماره اجراییه:9610420350600386  شماره پرونده:9409980350600798 
و 9409980350601223 شماره بایگانی شعبه:940898 و 941370 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509970350601900  شعبه 
ششم حقوقی که با صدور دادنامه 9609970909100223-96/05/15 صادره از شعبه 
سوم دیوان عالی کشور تایید گردیده است محكوم علیهم 1- مصطفی جعفرپیشه  فرزند 
اکبر به نشانی اصفهان چهار راه تختی اول خیابان مسجد ســید جنب مسجد میرزا باقر 
فروشگاه لوازم یدکی جعفرپیشه 2- زهره 3- مریم 4- طیبه همگی جعفرپیشه فرزند اکبر 
به نشانی مجهول المكان 5- مجتبی جعفرپیشه فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر 
کوچه گل سرخ پالک دوم 6- شــهرداری منطقه ده اصفهان به نشانی اصفهان خیابان 
 پروین چهار راه شیخ طوسی نبش خیابان شیخ طوسی غربی شهرداری منطقه ده اصفهان
  7- خانم/ آقا موســوی به نشــانی مجهول المكان 8- فرشــته 9- صمد 10- مهدی
 11- فاطمه 12- حســین همگی جعفرپیشــه فرزند اکبر به نشــانی مجهول المكان 
13- محترم شمس پناه به نشانی مجهول المكان 14- مرتضی جعفر پیشه فرد فرزند اکبر 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر کوچه گل سرخ پالک دوم، 15- زهرا 16- فروزان هر دو 
جعفر پیشه فرزند اکبر به نشانی مجهول المكان به نسبت سهم االرث خود از ترکه مر حوم 
اکبر جعفرپیشه محكومند به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت مبلغ شش میلیون و یكصد هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و 
کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )بر اساس مبلغ 51/000/000 ریال( 

در حق محكوم له مجتبی علی اکبرزاده فرزند علی به نشــانی اصفهان خ پروین خ معراج 
نرسیده به چهار راه گاز فروشــگاه اکبرزاده کدپستی 8199884533 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق دولت. ضمنا خواهان مكلف به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی 
) به مبلغ 23/825/000 ریال( می باشد )رای صادره نسبت به محكوم علیهم طیبه و فاطمه 
و زهره و فرشته و فروزان و زهرا و مریم همگی جعفرپیشه و محترم شمس پناه و خانم آقا 
موسوی غیابی است(.  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 33574 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)627 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/162 نظر به اینكه خواهان مجید گواهی بیدگلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت فخری محسنی قمصری فرزند حسین  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و 
بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 494/96 
ثبت و برای تاریخ 96/12/20 ســاعت 19/25 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المكان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنــی مراتب به نامبرده ابالغ می گــردد که در وقت در 
جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/739 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی آران 

و بیدگل. )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/164 بدینوســیله به آقاي مسلم افشاریاني فرزند عبدالرســول فعاًل مجهول المكان 
ابالغ مي گرددکه خواهان آقاي حمزه آقاجاني فرزند نقي به نشــاني شــهرضام رسالت 
ک شهیدبهرامي فرعي 4 پ 17 دادخواستي به خواســته مطالبه وجه به این شورا تسلیم  
که  بكالسه 96 / 848 ش6 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز سه شنبه مورخ  18 / 2 / 
97  ساعت 30 / 4 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریكي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف: 941 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره 6 حقوقي 

شهرضا )129 کلمه، 2 کادر(

نازیال انصاری پور

مجازات جایگزین حبس؛ راهکار کاهش جمعیت زندان ها

کاهش ورود به زندان با قانون جدید مجازات

عکس  روز 

پیرترین پلنگ دنیا در ایران

 تصویر فوق مربوط به پلنگ نر آفریقایی است که 
در باغ وحش تهران نگهداری می شود و »السا« 
نام دارد.این پلنگ حدود ٢6 ســال سن دارد و 
 احتمال دارد پیرترین پلنــگ زنده روی زمین 

باشد.

 کشف بیش از یک تن تریاک 
در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف یک تن و 
۷۸کیلــو و 96۸ گرم تریاک توســط ماموران 

انتظامی استان اصفهان خبر داد.
 سردار مهدی معصوم بیگی گفت: در راستای 
ادامه طرح های مبارزه با قاچــاق مواد مخدر، 
طــرح عملیاتــی ذوالفقار ۵ توســط ماموران 
انتظامی اســتان اصفهان در شهرســتان های 
شهرضا، شاهین شــهر و نائین به طور همزمان 

اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح پس از بررسی های 
الزم و انجام اقدامــات تخصصی به اجرا درآمد، 
افزود: در بازرســی از یک اتوبوس مســافربری 
فاقد مسافر، ۴٢۵ کیلو و 9۰۰ گرم تریاک و در 
بازرسی از یک سواری پژو پارس ٢۸۱ کیلوگرم 
تریاک توســط ماموران پلیس مبــارزه با مواد 

مخدر در شهرضا کشف شد.
وی ادامــه داد: همچنین در بازرســی از یک 
ســواری پارس ٢۱۰ کیلو و ۸6۸ گرم تریاک 
توســط ماموران یــگان تــکاوری در یکی از 
محورهای فرعی شهرستان نائین و  ۱6۱ کیلو 
و ٢۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک کامیون در 
یکی از جاده های اصلی شهرستان شاهین شهر 

کشف شد.

اخبار
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سرقت در پوشش ماموران ناجا
پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیته روان پزشکی مرکز تحقیقات پزشــکی قانونی با اشاره به دالیل بروز 
خشــونت در جامعه و قتل های خانوادگی گفت: ۳۵ درصد زنان مقتول و قربانی 
خشونت، توسط همسر یا طرف مقابلشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. غالمرضا 
ترابی، روان پزشک و عضو کمیته روان پزشــکی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 
اظهار کرد: باید مراقب باشیم که انتشار اخبار قتل های خانوادگی و دست به دست 
شدن این اخبار در جامعه منجر به کلیشه سازی نشود؛ زیرا این برداشت اشتباهی 
است که لزوما به دلیل پخش این اخبار خشونت خانوادگی افزایش یافته است. وی 
افزود: برای اعالم افزایش یا کاهش خشونت های خانوادگی به آمارهای رسمی از 
قوه قضائیه و پزشکی قانونی نیاز داریم که آیا خشونت در خانواده ها افزایش پیدا 
کرده یا خیر. برهمین اساس تنها با اســتناد به بروز دو حادثه مشابه نمی توانیم 

مدعی افزایش خشونت در خانواده باشیم. 
علل بروز خشونت در جامعه 

این روان پزشک ادامه داد: بروز خشونت در جامعه علل متفاوتی دارد به طوری که 
براساس مطالعات سازمان ملل متحد، ۴ علت بحران های اقتصادی، ناامنی غذایی 
)عدم دسترسی مناسب به مواد غذایی بعلت مشکالت مالی و...(، توسعه یافتگی 
کم و شکاف طبقاتی در درآمد افراد جامعه از جمله مهم ترین دالیل بروز افزایش 
خشونت در جامعه است. ترابی یادآور شد: آمار رسمی از میزان بروز قتل و خشونت 
سال اخیر در کشور در دست نیست، اما براساس آمارهای جهانی نرخ آدم کشی در 
دنیا ۶/2 در ازای هر ۱۰۰هزار نفر است. برهمین اساس نرخ آن در قاره آمریکا ۱۶، 
اروپا ۳، آسیا 2/9 و در آفریقا ۱2 به ازای هر ۱۰۰هزار نفر است؛ البته یکی از دالیل 
باال بودن میزان قتل در آمریکا مربوط به برخی کشورها مانند مکزیک است. وی 
ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شده است ۳۰ درصد از قربانیان 
عامل خشونت را می شناختند و ۱2/۵ درصد قتل ها توسط اعضای خانواده صورت 
گرفته اســت؛ همچنین ۳۵درصد زنان مقتول توسط همسر یا دوستانشان مورد 

آزار و اذیت قرار گرفته اند. 
ریشه خشونت در کودکی افراد است 

این روان پزشک یادآور شد: هورمون های جنســی و عوامل ژنتیکی می توانند بر 
میزان بروز خشونت تاثیرگذار باشد. فرزندان مادرانی که در حین بارداری دچار 
اســترس و فشــار عصبی بوده اند و یا دچار عفونت های بارداری شده اند، تطابق 
کمتری با محیط اجتماعی خود دارند. این عدم تطابــق در آینده باعث افزایش 
احتمال بروز خشونت می شود. وی افزود: همچنین کودکانی که در خانواده مورد 

خشونت واقع شده اند در بزرگسالی رفتارهای خشونت آمیز از خود بروز می دهند. 
ترابی یادآور شد: اگر در خانواده ای گرم و صمیمی مهارت های حل مسئله و 

نحوه درک دیگران به کودک آموزش داده شود، معموال در آینده کمتر 
دچار خشونت می شــوند. روابط ســرد اعضای خانواده با یکدیگر، 

اختالفات حل نشده شدید، جدایی و طالق، عدم تعامل مناسب 
اعضای خانواده با یکدیگر منجر به بروز خشونت در فرزندان این 

خانواده ها می شود. وی ادامه داد: در برخی موارد کسانی که 
رفتارهای خشــونت آمیز از خود بروز می دهند در کودکی 
قربانی خشونت شــده اند و مورد سوء استفاده دیگران قرار 
گرفته اند، به طوری که مورد بهره کشی اقتصادی، جنسی و 
جسمی نیز قرار داشته اند. دالیل متعددی برای این مسئله 
ذکر شده است. یک از این دالیل تغییرات شناختی قربانیان 
خشونت است. این افراد معموال محیط اجتماعی را تنش زا و 
خطرناک می بینند و این نحوه ادراک، واکنش خشونت آمیز 

بیشــتری به همراه دارد. یک تئوری دیگر، یادگیری خشونت 
اســت. به طوری که وقتی فردی در کودکی قربانی خشــونت 

می شــود این رفتار را به عنوان یک راه حل موثر یاد می گیرد و در 
آینده نیز این رفتار را بروز خواهد داد؛ همچنین مبانی بیولوژیک نیز 
مطرح شده است. به عنوان مثال خشونت می تواند باعث تغییراتی در 
ساختار و عملکرد مغز شود به طوری که فرد را مستعد پرخاشگری 
کند. این روان پزشــک یادآور شــد: عوامل اجتماعی نیز در بروز 
خشــونت، نقش دارد به طوری که در منابع معتبر علمی قید شده 
که خانواده در قیاس با دولت اولین و بهترین دفاع در برابر خشونت 
است. برهمین اساس یکی از راهکارهای کاهش خشونت، آموزش 
والدین و خانواده هاست که راه های حل مسئله و راه های تطابق و 
کم کردن تنش های خانوادگی را به کودکان آموزش دهند. ترابی 
با اشاره به سایر علل بروز خشــونت گفت: مجردها بیشتر دچار 
خشونت می شوند، همچنین مصرف و دسترسی به مواد مخدر 
و الکل میزان خشــونت را چندین برابر افزایش می دهد؛ البته 

افرادی که پایبند به اصول و دیدگاه های مذهبی و آیین های دینی هســتند 
کمتر رفتارهای خشونت آمیز از خود بروز می دهند. 

علل وقوع قتل های خانوادگی و خشونت علیه همسران؛

چرا همسران کشته می شوند؟

جزئیات تازه از آزار و 
اذیت های جوان شیطان صفت

جزئیات جدیدی از نحوه فعالیت مرد شــیطان صفتی که 
پســران نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، منتشــر 
شد. به گزارش فارس؛ ســاعت ۱۴ روز 27 دی ماه امسال، 
از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به کالنتری ۱2۶ 
تهرانپارس اعالم شد که تعدادی از کسبه و اهالی خیابان 
اردیبهشت شــمالی، پســر نوجوانی حدودا ۱۳ساله را از 
داخل کانال آب سرپوشــیده واقع در ایــن خیابان بیرون 
کشــیده و این پســر به آنها عنوان کرده که توسط مردی 
ناشناس مورد تهدید و نهایتا آزار و اذیت قرار گرفته است. 
با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات اولیه ، پســر 
نوجوان به آنها گفت: فردی ناشناس با یک دستگاه خودرو 
پراید سفیدرنگ مرا از مقابل پارک پلیس و به بهانه کمک 
کردن به مادربزرگش ســوار ماشین کرد و به نشانی کانال 
آب در خیابان اردیبهشت شــمالی آورد؛ با تهدید و فریب 
مرا به داخل کانال کشــاند و در آنجا مرا مورد آزار و اذیت 
قرار داد. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع آزار و اذیت 
جنســی و پس از تایید موضوع از ســوی پزشکی قانونی، 
پرونده به دستور بازپرس شــعبه نهم دادسرای ناحیه 27 
تهران در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفت. با توجه به حساسیت پرونده ، کارآگاهان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و بررسی 
دقیق دوربین های مداربســته محل سوار کردن پسرهای 
نوجوان و همچنین محل های ارتکاب جنایت ) آزار و اذیت 
جنسی( سرانجام موفق به شناسایی خودروی پراید سفید 
رنگ هاچ بک با شیشــه های دودی شــدند. با شناسایی 
خودرو، کارآگاهــان اطالع پیدا کردند کــه مالک، فردی 
حدودا ۶۰ ساله است؛ اما خودرو در اختیار پسر 2۵ ساله اش 
به نام »ایمان« قرار دارد ؛ در ادامه تصاویر ایمان از سیستم 
جامع پلیس استخراج شد و پس از شناسایی تصویر وی از 
سوی شکات پرونده ) دو پســر نوجوان ( ، به عنوان متهم 
تحت تعقیب هر دو پرونده آزار و اذیت مورد شناسایی قرار 
گرفت. سرانجام سی ام دی ماه کارآگاهان به محل سکونت 
ایمان ) 2۵ ساله ( در خیابان سراج مراجعه کرده و این محل 
را تحت مراقبت پلیسی قرار داده و نهایتا در ساعت ۱۳:۳۰ 
موفق به دستگیری وی شــدند. ایمان در همان تحقیقات 
اولیه صراحتا به آزار و اذیت دو شاکی پرونده اعتراف کرد و 
عنوان داشت که عالوه بر خودروی پراید سفید رنگ متعلق 
به پدرش ، یک فقره آزار و اذیت جنســی مشــابه را نیز با 
خودروی پژو 2۰۶ سفید رنگ متعلق به مادرش انجام داده 
است؛ همچنین در بازرسی از پارکینگ محل سکونت ایمان 
و خانواده اش ، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با 
شناسایی موتورسیکلت طرح هوندا ۱2۵ متعلق به ایمان 
و اعترافات بعدی وی اطالع پیدا کردند که ایمان عالوه بر 
استفاده از خودروهای پراید و 2۰۶ متعلق به پدر و مادرش ، 
چندین مورد آزار و اذیت پسرهای نوجوان ۱۱ الی ۱۵ ساله 
و انتقال آنها به کانال سرپوشیده آب در خیابان اردیبهشت 
شمالی را با موتورسیکلت طرح هوندا ۱2۵ خودش انجام 
داده است. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به موارد آزار و اذیت 
جنسی مشابه، شناسایی دقیق تعدادی از شکات پرونده و 
به منظور شناسایی دیگر شکات احتمالی ، دستور انتشار 
بدون پوشش تصویر متهم پرونده از سوی بازپرس پرونده 

صادر شده است. 

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویر احمد گفت: دختری ۱۵ ســاله که 
با پوشش مردانه به همراه همدســتانش اقدام به زورگیری می کرد، 
به دست ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شــد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ جهان دیماز گفت: شهروند دهدشــتی با در دست داشتن 
مرجوعه قضایی مبنی بر اینکه دختری ۱۵ ساله با تیپ و قیافه مردانه 
سوار خودروی وی شــده و پس از گذشت مدت زمانی در جاده برون 
شهری، با حضور سه پســر جوان دیگر از وی اخاذی کرده، به پلیس 
آگاهی کهگیلویه مراجعه کرد. وی افزود: به ســرعت موضوع بدون 
اتالف وقت در دستورکار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. 
وی گفت: افراد مورد نظر )پسر و دختر( با یک دستگاه خودروی پیکان 
با شیشه های دودی در شهر دهدشت شناســایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ دیماز افزود: همچنان تالش برای دستگیری دو نفر دیگر از 

اعضای این باند ادامه دارد.

 دستگیری دختر 15ساله 
به اتهام زورگیری در دهدشت

تیراندازی در مراسم عروسی در منطقه طلحه شهرستان دشتستان 
بوشهر سه زخمی بر جای گذاشت. 

به گزارش ایلنا؛ در مراسم عروســی در منطقه طلحه، تیراندازی به 
نشانه شادی باعث زخمی شــدن دو مرد و یک زن شد و آنها را راهی 
بیمارستان کرد. دو نفر از زخمی ها توسط کادر درمانی مداوا و مرخص 

شدند  ولی یک نفر به بیمارستان اهرم اعزام شد.

 مصدوم شدن سه بوشهری 
بر اثر تیراندازی در مراسم عروسی 

فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شهر ازدســتگیری یک زوج 
 سارق منزل و کشف یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه 
خبر داد. سرهنگ رجبعلی مختاری اظهار کرد: در پی وقوع چندین 
مورد سرقت از منازل شهروندان در شهرستان شاهین شهر ، شناسایی 
و دستگیری سارق یا سارقان در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی 
این فرماندهی قرار گرفت. وی افــزود: ماموران پس از انجام کارهای 
تخصصی و اقدامات خاص موفق شدند یکی از سارقان را که خانم بود 
شناسایی و دستگیر کنند. این مقام انتظامی گفت: فرد دستگیر شده 
به سرقت یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال اموال از منازل شهروندان 
با همدستی همســر خود اعتراف کرد. ســرهنگ مختاری با اشاره 
به دستگیر همســر متهم اضافه کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و 
 هر دو ســارق جهت انجام اقدامات قانونی بــه مراجع قضائی تحویل 

داده شدند.

پرونده سارقان میلیاردی منزل 
در شاهین شهر بسته شد

پســری نوجوان که متهم اســت با همدستی 
دوســت خود، پدر و مادرش را به خاطر فرار از 
نصیحت ها به قتل رســانده  به زودی محاکمه 
می شود. به گزارش مشرق؛ این پروند هولناک 
عصر روز ۱2 شهریورماه سال گذشته در پلیس 
پردیس به جریــان افتــاد. آن روز محمد، که 
پسری ۱۶ ساله بود با امدادگران تماس گرفت و 
از گازگرفتگی  پدر و مادرش خبر داد. لحظاتی 
بعد امدادگــران در محل حاضر شــده و بعد از 
معاینه اولیه اعالم کردند که زن و مرد میانسال 
جانشان را از دســت داده اند. وقتی از محمد در 
این باره تحقیق شد، گفت: لحظاتی قبل وقتی 
وارد خانه شدم بوی گاز همه جا را گرفته بود. بعد 
متوجه شدم که پدر و مادرم دچار گاز گرفتگی 
شــده اند به خاطر همین با امدادگران اورژانس 
و آتش نشــانی تماس گرفتم. در شاخه دیگری 
از تحقیقات معلوم شــد که حادثه گازگرفتگی 
به صورت عمدی و بریدن شــیلنگ گاز ایجاد 
شده است. با انتقال اجســاد به پزشکی قانونی 
مشخص شــد که زوج میانســال بر اثر فشار بر 
عناصر حیاتی گــردن به کام مــرگ رفته اند؛ 
بنابرایــن پرونده با موضوع قتل عمد تشــکیل 

قتل پدر و مادر به خاطر فرار از نصیحت

شد. در اولین گام محمد که در سال سوم دبیرستان تحصیل می کرد به عنوان 
مظنون اصلی بازداشــت شــد. او در اولین تحقیقات به قتل پدر و مادرش با 
همدستی همکالسی ۱۶ ساله اش مهدی اعتراف کرد. بعد از اعتراف هولناک 
محمد بود که مهدی هم بازداشت شد و به همدستی در قتل اعتراف کرد. او 
گفت که محمد خودش طراح سناریو بوده و او در اجرای آن به او کمک کرده 
است. مهدی گفت: بعد از دومین قتل و زمانی که قصد ترک خانه را داشتیم 
من شیلنگ گاز را بریدم تا حادثه گازگرفتگی عنوان شود که دستمان رو شد. با 
کامل شدن تحقیقات دو متهم صحنه جرم را بازسازی کردند و بازپرس، محمد 
را به اتهام مباشرت در قتل مادرش و معاونت در قتل پدرش مجرم شناخت. 
مهدی هم به اتهام مباشرت در قتل پدر محمد و معاونت در قتل مادر او مجرم 
شناخته شد  و کیفرخواست علیه آنها صادر شد. دو متهم به زودی در شعبه 

هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شوند.

سارق موتورسیکلت حین سرقت دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری یک سارق موتورسیکلت حین ســرقت خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
خدادوست گفت: ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد حین گشت زنی در یکی از مناطق این شهرستان به فردی که در 
حال پرسه زدن در اطراف موتورسیکلت های پارک شده بوده مشکوک شــدند. وی افزود: ماموران به صورت نامحسوس 

سارق را در نظر گرفته و سرانجام حین سرقت یک موتورسیکلت، او را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی بیان داشت : فرد دستگیر شده به بزه انتسابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت انجام اقدامات قانونی 

به مراجع قضائی تحویل داده شد.

سرقت از حساب هم دانشگاهی
فردی که با به دست آوردن اطالعات بانکی یکی از هم دانشگاهی های خود، از حساب او مبلغ ۵۰ میلیون ریال به صورت 
اینترنتی سرقت کرده بود، توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، 
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی ناشناس به صورت اینترنتی از حســاب وی مبلغ ۵۰ میلیون ریال سرقت کرده، بررسی موضوع در 
دستور کار این پلیس قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و یک سری کارهای خاص ، متهم که 

هم دانشگاهی شاکی بود، شناسایی و دستگیر شد .

قتل فجیع مادر به علت گم شدن مموری کارت!
پسر نوجوان اهل غنا به علت مفقود شدن مموری کارت تلفن همراهش، مادرش را به طرز فجیعی به 
قتل رساند. به گزارش جام جم آنالین، یک نوجوان ۱7 ساله اهل غنا به جرم کشتن مادرش توسط 
پلیس این کشور دستگیر شــد. »امانوئل گیان« به علت مفقود شدن مموری کارت تلفن همراهش 
مادرش را به قتل رساند. وی با یک دسته هاون چند ضربه به سر مادر ۵2 ساله اش وارد کرد و سپس 
تالش کرد جسد وی را ســوزانده و از بین ببرد. این اتفاق در منطقه » سفوی ویاوسو« غنا در تاریخ 
۱۵ ژانویه رخ داد. پلیس محلی پس از دستگیری این پسر نوجوان، وی را به همراه پدر ۵8 ساله اش 
به اداره پلیس منتقل کــرد. این نوجوان در بازجویی گفت که مادرش را به علت برداشــتن مموری 
کارت تلفن همراهش به قتل رسانده است. ظاهرا مادر وی برداشتن مموری کارت را انکار کرده بود. 

سرقت در پوشش ماموران ناجا
رییس کالنتری ۱۶8 سیزده آبان، با اشاره به دستگیری دو کالهبردار اینترنتی که از طریق عابر بانک 
از شهروندان کالهبرداری می کردند، گفت: این متهمان با جعل عنوان، خود را مامور انتظامی معرفی 
کرده اند. به گزارش مهر، سرگرد محمود حق پرســت، ضمن اشاره به جزییات این خبر به تشریح آن 
پرداخت و گفت: با ارائه چند شــکایت از سوی شهروندان ســاکن محدوده سیزده آبان، در خصوص 
کالهبرداری از سوی دو فرد که خود را مامور انتظامی معرفی می کردند، تیمی از ماموران وارد عمل 
شــدند. این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساســیت موضوع، هماهنگی های الزم با مقام قضائی 
انجام و تحقیقات در این خصوص آغاز شد که در نهایت پس از چند شبانه روز تحقیقات و بررسی در 
نهایت هر دو متهم در محدوده بازار روز محله ۱۳ آبان، شناسایی و در یک تعقیب و گریز کوتاه هر دو 

بازداشت شدند.
وی عنوان داشت: هر دو متهم به کالنتری منتقل و در بررسی های انجام شده مشخص شد که هر دو 
مدتی است تحت تعقیب ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند که بالفاصله با هماهنگی از سوی 
این یگان، به اتهام کالهبرداری و جعل عنوان مامــوران انتظامی تحت بازجویی قرار گرفتند که طی 
آن به جرایم خود اعتراف و اظهار داشتند که در فضای مجازی و اینترنتی اقدام به کالهبرداری تحت 

پوشش فروش عمده اجناس می کنند.

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شــهر تهران از آتش سوزی در 
یک ســاختمان چهار طبقه و مصدومیت دو نفر از ســاکنان خبر داد.سید جالل 

با ملکی در گفت و گو با ایســنا، در این رابطه گفت: در پی تماس هموطنان 
سامانه ۱2۵، یک مورد آتش سوزی در خیابان دیباجی جنوبی اعالم شد 

و بالفاصله ۳ ایستگاه به همراه خودروی تجهیزات تنفسی، تشک نجات و 
نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران در مورد جزییات این آتش سوزی اظهار کرد: 

این حادثه در طبقه چهارم یک ســاختمان چهار طبقه که در هر 
طبقه آن یک واحد حدودا ۱۵۰متری قرار داشــت، رخ داد. اتاق 
خواب این واحد دچار حریق شده  و کامال شعله ور بود و آتش در 
حال سرایت به ســایر بخش های خانه بود. همچنین دود زیادی 
هم در حال ســرایت به طبقات پایینی ساختمان بود. ملکی ادامه 
 داد: عملیات خاموش کردن آتش انجام  و از گسترش آن جلوگیری

 شد. 

 حریق در ساختمان
 ۴ طبقه دیباجی
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جلسه با بازیکنان پرسپولیس 
برای تمدید قرارداد

جلسه برای تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس 
به زودی برگزار خواهد 
شد.مسئوالن باشگاه 
برای  پرسپولیس 
تمدیــد قــرارداد 
بازیکنــان مدنظر 
سرمربی این باشگاه 
 برنامه هایــی را در نظــر

 دارند.
آنها قصد دارند مذاکرات را برای تمدید قرارداد 
با بازیکنانــی که قراردادشــان در پایان فصل 
به پایان می رســد، آغاز کنند تــا وضعیت این 
دسته از بازیکنان مشخص شــود.محرومیت 
پرســپولیس از ۲ پنجره فصل نقل و انتقاالت 
 باعث شده تا مسئوالن این باشــگاه به دنبال

 نگه داشتن بازیکنان مدنظر برانکو باشند.

ذوب آهن آمار پارس جنوبی را تکرار کرد

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 قانون بازی 
در ورزشگاه بی طرف لغو شد

کنفدراســیون فوتبال آســیا قانون بازی در 
ورزشــگاه بی طرف را 

لغو کرد.
جلســه سرنوشت 
ساز کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برای 
بررســی بــازی در 
ورزشــگاه هــای بی طرف  
برگزار شد. در این جلســه با وجود فشارهای 
دو کشــور عربســتان و امارات، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برگزاری بازی در زمین بی طرف 

را لغو کرد. 
بر این اســاس تیم های عربســتانی و اماراتی 
موظف هســتند که در ایران و قطر به میدان 
 بروند؛البته به نظر می رســد این قانون برای

 تیم های ایرانی به حالت قبل اجرا شود و آنها 
مجبور به بازی در زمین بی طرف باشند.

اتفاق روز

  حساسیت جالب استقالل
 به رنگ زرد!

اســتقالل در بازی های اخیر خود آمار جالبی 
را به ثبت رسانده است.

این تیم در طول 7 
بازی قبلی هر زمان 
برابر تیم هایی که 
رنگ پیراهن آن زرد 
رنگ است، قرار گرفته 
موفق شده حریفان خود را 
گلباران کند.شــاگردان وینفرد شفر در طول 
هفته های گذشــته برابر صنعت نفت آبادان، 
سپاهان و پارس جنوبی جم به میدان رفته اند و 
نکته جالب اینکه در این بازی ها موفق شده اند 
11 گل به حریفانشان بزنند؛ یعنی تقریبا 4 گل 

در هر بازی.
استقاللی ها روز پنجشــنبه پارس جنوبی را با 
نتیجه 4 بر صفر شکست دادند و حاال به تیمی 

ترسناک در لیگ برتر تبدیل شده اند.

سوژه روز

  قاب روز

خنده های گلر تاریخ ساز از روی نیمکت
 سید حسین حسینی، گلر تاریخ ساز استقالل

 در بازی مقابل پارس هم روی نیمکت نشست و خنده بر لب داشت.

بعد از بازی با سایپا بود که علی قربانی موقعیت خوبی را از دست داده 
بود و تماشــاگران او را مورد غضب قرار دارند. بعد از این اتفاق شفر 
دست از حمایت از مهاجم تیمش نکشید و هم در مصاحبه اش اعالم 
کرد قربانی را قبول دارد و هم در بازی روز پنجشــنبه  به او فیکس 
بازی داد. قربانی در جریان برد 4-۰ استقالل دبل کرد و این اتفاق 

باعث شد شفر و کادرفنی اش به او به طور ویژه تبریک بگویند .

تبریک ویژه شفر به مهاجم مغضوب 
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 بازیکن ملی پوش سایپا در نیم فصل دوم، عملکرد فوق العاده ای داشته 
و گل سه امتیازی  او به پدیده، پنجمین گلش در نیم فصل دوم بود. او 
مقابل سپاهان، استقالل خوزستان )۲ گل( و تراکتورسازی گل زده 
بود و یکی از دالیل حضور سایپا در رده سوم جدول، درخشش ترابی 
و گل های او بوده اســت. ایلنا درباره گلزنی مهدی ترابی به این نکته 
اشاره کرده که او با پنج گلی که زده آقای گل نیم فصل دوم لیگ است.

 مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری از به اجرا گذاشتن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی سه رکابزن دوپینگی 
خبر داد.

از ابتدای سال جاری فدراســیون دوچرخه سواری طی یک برنامه منســجم اقدام به تشکیل پرونده 
سالمت و دریافت چکی به عنوان وثیقه از رکابزنان به منظور مبارزه با پدیده دوپینگ کرد. در این طرح 
1۰۹ تست به طور تصادفی از رکابزنان تست های دوپینگ گرفته شــد تا وضعیت آنها بررسی شود 
 که از این بین ۵ تست مثبت شده است که در مقایسه با بســیاری از رشته های پرمدال دیگر و حتی

 دوچرخه سواری کشورهای دیگر تعداد کمتری را شامل شده است.
 با وجود کنترل بیش از حد مجموعه فدراســیون باز هم تســت دوپینگ برخــی رکابزنان از ابتدای 
 سال جاری مثبت شده و فدراســیون طبق وعده ای که داده بود، وثیقه این نفرات را به اجرا گذاشته
 است. محسن سلگی، مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعالم این خبر 
گفت: تست دوپینگ محمود رسولی، آیدین علیاری و شهاب جدید االسالم مثبت شده است. ما مدتی 
به این نفرات مهلت دادیم تا مبلغی را که فدراسیون در اردوها و سفرها برای آنها هزینه کرده است به 
مجموعه بازگردانند؛ اما این اتفاق نیفتاد. وی افزود: طبق وعده ای که داده بودیم چک های وثیقه این 
نفرات به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به اجرا گذاشته شده است. سلگی ادامه داد: ما نمی خواستیم چنین 
تصمیمی بگیریم؛ اما به دلیل اجرای روال قانونی در پایان هفته،  امور مالی و خزانه داری فدراســیون 
چک های این نفرات را به اجرا گذاشت و روال قانونی را در این رابطه طی کرده است. وی در پایان تاکید 

کرد: ما برای مبارزه با دوپینگ با هیچ ورزشکاری شوخی نداریم!

رونمایی از آقای گل جدید

06
وقتی فدراسیون دوچرخه سواری با هیچ کس شوخی ندارد؛

وثیقه ۵۰ میلیونی رکابزنان دوپینگی به اجرا گذاشته شد

عکسی که کی روش را به دردسر انداخت؛
مربی، سفیر سامان شد

سـوژه  کینـد  مـی  مشـاهده  کـه  عکسـی 
نتقـاد از سـرمربی تیـم ملـی  جدیدتریـن ا
شداسـت. مهـدی رسـتم پـور، روزنامـه نـگار 
مقیـم اروپا درباره ایـن تصویر نوشته:»سـرمربی 
تیـم ملـی بـی سـر و صـدا برگشـته ایـران؛ امـا 
پنجشنبه جای حضور در ورزشـگاه آزادی یا سه 
ورزشـگاه دیگه کـه لیـگ برتـر برگزار شـد، کار 
مهم تری داشـته: به عنوان سـفیر بانک سـامان، 
برای کارمندان بانـک سـخنرانی کرده.اردوهای 
 ریـکاوری تیـم ملـی هـم کـه تـا حـاال غایـب

 بوده.«

از طـرف دیگر خبـر ورزشـی بـه عنـوان یکی از 
رسـانه های حامـی کارلـوس کـی روش توضیح 
جالبـی دربـاره ایـن تصویـر داده:» انتشـار ایـن 
عکـس شـاید موجـب شـود منتقدان کـی روش 
دوبـاره دلیلـی بـرای تاختـن داشـته باشـند. 
کسـانی که اعتقـاد دارنـد کارلوس حواسـش به 
تیم ملـی نیسـت و بازی هـا را ارزیابـی نمی کند. 
البته که عـالوه بر اینکـه قراردادی بیـن طرفین 
امضـا شـده، کـی روش بارهـا اعـالم کـرده همه 
بازی هـا را ضبـط می کنـد و بـه طـور کامـل بـا 
تماشـای آنهـا بازیکنانـش را انتخـاب می کنـد. 
بـرای مثـال دفعـه پیـش هـم روز بازی هـای 
لیگ بـه تماشـای فیلـم آینـه بغـل و تمجیـد از 
محمدرضـا گلـزار پرداختـه بـود، امـا بـه گفتـه 
خودش بـا تماشـای فیلم هـا، بازیکنـان خودش 

را بـه طـور کامـل انتخـاب کرده اسـت.«

در حاشیه

رونالدو: عقده توپ طال 
ندارم!

رونالدو که حاال واقع بینانه ترین شانس تیمش 
برای کســب جــام در 
فصــل جــاری، در 
لیــگ قهرمانــان 
اروپاست، با تاکید 
بــر اینکــه رئــال 
مادرید به این زودی 
از قهرمانی در اللیگا مأیوس 
نمی شود، به نشــریه چینی دونکیدی که او را 
برای سومین ســال متوالی به عنوان بهترین 
بازیکن دنیای فوتبال معرفی کرد، گفت: »هنوز 
لیگ قهرمانان را داریم و اگر قهرمان شــویم، 
در پایان فصــل می توانیم بگوییــم که فصلی 
باورنکردنی داشتیم«. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا جوایز انفــرادی مانند ۵ توپ طالیی که 
برده، به او برای فشار آوردن به خودش و ارائه 
 بازی های خوب انگیزه می دهــد، تاکید کرد: 
» من عقده بردن این جوایز را ندارم چون انتظار 
بردن همین ۵ توپ طالی فعلی را هم نداشتم. 
با این حال این جوایز هم خوب هســتند و من 
و مســی در 1۰ ســال اخیر توپ طال را میان 

خودمان تقسیم کرده ایم.« 

فوتبال جهان

فوتبال
اسپانیا - 
اوکراین

ساعت 
16

شبکه 
ورزش

ایران - فوتبال
ساعتآذربایجان

17:30

شبکه 
ورزش

والنسیا - فوتبال
ساعترئال مادرید

18:45

شبکه 
سه

پاری سن  فوتبال
ژرمن_

مون پلیه

ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

لیورپول فوتبال
- وست 
برومویچ

ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
7 بهمن

پیشخوان

 سکوت کن! مرسی اه!!
پرویــن : خــدا کنه 
ماجــرای دروغ واقعیت 

نداشته باشه؟

ذوب آهن اصفهان در نیم فصل دوم، آمار تیم پارس جنوبی 
در نیم فصل اول را تکرار کرده است.

در شــرایطی که پارس جنوبی در نیم فصل دوم توفیقی 
کسب نکرده و همراه با پیکان رنگ پیروزی در دور برگشت 

را ندیده است، ذوب آهن اصفهان موفق به تکرار نتایج نیم فصل شاگردان تارتار شده است.ذوب آهن در شش 
بازی از نیم فصل دوم صاحب پنج پیروزی، یک تساوی و 16 امتیاز شده است. این آمار دقیقا همان آماری است 
که تیم پارس جنوبی در شــش بازی ابتدایی نیم فصل اول به جای گذاشت. جمی ها در پایان هفته ششم دور 
رفت با پنج پیروزی، یک تســاوی و 16 امتیاز در صدر جدول قرار داشتند و حاال نوبت به شاگردان قلعه نویی 

رسیده تا چنین آمار و ارقامی را در لیگ هفدهم ثبت کنند.
پارس جنوبی در بازی بعدی از تیم اوج گرفته ســایپا میزبانی می کند؛ تیمی که اکنــون باالتر از جنوبی ها 

ایستاده است.

ذوب آهن آمار پارس 
جنوبی را تکرار کرد

نماینده تبریز که لیگ را با لوکا بوناچیچ و تغییرات فنی 
زیادی آغاز کرده بود، با حضــور در قعر جدول، گزینه 
اصلی سقوط محسوب می شد و ناتوانی در کسب امتیاز 
و حتی گلزنی از آنها تیمی فاقد کیفیت الزم برای حضور 

در لیگ برتر شــکل داده بود.با این حال یک جابه جایی منطقی و حضور فیروز کریمی در رأس هدایت 
این تیم اکنون آنها را در جمع مدعیان کسب سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان نیز قرار داده است. فیروز 
کریمی که عالوه بر خصوصیات فنی و تاکتیکی جالب توجهش با سخن وری و طنزپردازی جالبش شناخته 
می شود، اکنون توانسته با کسب امتیازات مناسب در رده هفتم جدول جای بگیرد و فاصله امتیازی اش با 

پارس جنوبی به عنوان نایب قهرمان نیم فصل تنها 4 امتیاز است. 
گســترش فوالد با ادامه این روند و در تقابل با تیم های مدعی کسب سهمیه این فصل می تواند همچنان 

شانس خود را برای تجربه آسیایی حفظ کند. 

 فیروز از قعرنشینی
 تا کسب سهمیه

فوتبالیست ها به مردم 
بدهکارند

اعترافات خطرناک ذهن 
من! 

خبر چینــی مجازی 
 هواداران به رســانه های

 بی ربط و مربوط به فیفا

 دبل قهرمانی ، کابوس رقبا
تراکتوری هــا با کدام 

منطق جام می خواهند

کی روش و سرمربیان خارجی جام جهانی 2018
فدراسیون فوتبال استرالیا باالخره سرمربی جدید 
تیم ملی کشــورش را اعالم کرد و »فان مارویک« 
 هدایت تیم ملی این کشــور را در جام جهانی 2018 روسیه 
بر عهده خواهد گرفت. با این اتفاق همه سرمربی های حاضر 
در این رقابت ها شناخته شدند. از 32 سرمربی حاضر در جام 
جهانی، 12 نفر خارجی هستند که در مجموع 37 درصد آنها 
ملیت متفاوت با تیم ملی تحت هدایتشان دارند. در ادامه به 

سرمربی های خارجی جام جهانی اشاره می شود.

سرمربی آرژانتینی در اسپانیا به خاطر هدایت تیم لگانس 
شهرت دارد. او از سال ۲۰1۲ به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتبال کلمبیا شناخته شد و در روسیه نیز همچنان با این 
تیم خواهد بود. پیش از این هدایت تیم های زیر ۲۰ سال 
آرژانتین و تیم بزرگساالن این کشــور را بر عهده داشت. 
پکرمن تجربه حضور در باشــگاه هایی همچون تیگرس، 
تولوکا، کولو کولو، آرخنتینوس جونیورز و چاکاریتا را دارد.

خوسه پکرمن

سرمربی فرانسوی در فوتبال آفریقا سابقه زیادی دارد. او 
هدایت تیم هایی همچون غنا )به عنوان دستیار(، زامبیا، 
آنگوال و ســاحل عاج را برعهده داشت. رنار از سال ۲۰1۸ 
به عنوان سرمربی مراکش معرفی شــد. حضور سرمربی 
فرانسوی در کشــور آفریقایی باعث شد مراکش در سطح 
جهانی دوباره بدرخشــد. با این حــال او تجربه خوبی در 

باشگاه های لیل و سوشوی فرانسه نداشته است.

اروه رنار

ســرمربی هلندی آخرین مربی بود که حضورش در جام جهانی قطعی و به عنوان ســرمربی 
استرالیا انتخاب شد. او پیش از این هدایت تیم ملی عربستان را بر عهده داشت و قرار بود این 
تیم را راهی جام جهانی کند ولی فدراسیون فوتبال عربستان او را کنار گذاشت. مارویک هدایت 
تیم های بزرگی همچون فاینورد، هامبورگ و دورتموند را بر عهده داشت؛ همچنین توانست به 
همراه تیم ملی هلند تا فینال جام جهانی ۲۰1۰ آفریقای جنوبی صعود کند؛ اما در آن دیدار 

مغلوب اسپانیا شد و از کسب قهرمانی باز ماند.

فان مارویک

سرمربی آرژانتینی تجربه حضور در اسپانیا 
را با تیم های مایورکا، والنسیا، رئال بتیس 
و راسینگ سانتاندر داشت. کوپر آرژانتینی 
از ســال ۲۰1۵بر نیمکت تیــم ملی مصر 
نشست و توانست این تیم را به جام جهانی 

۲۰1۸ برساند.

هکتور کوپر

سرمربی کلمبیایی نخستین حضورش را به عنوان سرمربی 
در تیم ملی تجربه خواهد کرد. او از سال ۲۰1۵ به عنوان 
سرمربی تیم ملی مکزیک برگزیده شد و این تیم را به جام 
جهانی رساند. اسوریو پیش از این هدایت تیم هایی همچون 
سائوپائولو، ناسیونال، پوئبال، اونسه کالداس، نیویورک رد 

بولز، شیکاگو فایر و میوناریوس را بر عهده داشت.

خوان کارلوس اسوریو

ســرمربی پرتغالی به علــت دوران حضورش در 
رئال مادرید، منچستر یونایتد و تیم ملی پرتغال 
شناخته شــده اســت. او اغلب هدایت تیم های 
خارجی را بر عهده دارد و دوران کوتاهی در این 
تیم ها داشــته؛ اما جای تعجب دارد که از سال 
۲۰11 در ایران مانده است. کی روش پیش از این 

در تیم های ملی پرتغال، آفریقــای جنوبی و امارات 
حضور داشت.

کارلوس کی روش

سرمربی اســپانیایی در جام جهانی روی 
نیمکت بلژیک خواهد نشســت. او تجربه 
زیادی در انگلیس داشــته و در تیم هایی 
همچون سوانسی، ویگان و اورتون حضور 

داشته است.

روبرتو مارتینس

سرمربی بوسنیایی از سال ۲۰1۵ بر 
نیمکت ژاپن نشست. مردم این کشور 
از عملکرد این سرمربی راضی هستند. 
او پیش از این در تیم هــای الجزیره و 
کاستاریکا حضور داشت. همچنین در 
سال ۲۰۰۳ هدایت پاری سن ژرمن را 
بر عهده گرفت. ترابوزون اسپور آخرین 
تجربه حضور خلیل هوژیچ در یک تیم 
باشــگاهی بود که تنها چهار ماه طول 

کشید.

وحید خلیل هوژیچ

سرمربی آرژانتینی تجربه حضور در تنه ریف، والنسیا، بارسلونا و 
ویارئال را داشته است. او بیش از یک سال هدایت تیم ملی شیلی 
را بر عهده داشت؛ اما نتوانست این تیم را راهی جام جهانی کند. با 
این حال اکنون فرصت دارد به عنوان سرمربی تیم ملی عربستان 

در جام جهانی حضور داشته باشد.

خوسه آنتونیو پیتسی

ســرمربی کلمبیایی توانست 
برای نخســتین بار پاناما را راهی 
جام جهانی کند. او از سال ۲۰14 
هدایت این تیم را بر عهده گرفت. 
گومس پیش از این در کلمبیا )دو 
دوره مختلــف( و اکــوادور حضور 
داشت. او در بخش باشگاهی تنها در 
کشورش کار کرده است. ناسیونال، 
ایندپندینته د مدئین و ایندپندینته 

د سانتافه از جمله آنها هستند.

ارنان گومس

سرمربی آرژانتینی در ســال ۲۰1۵ برای 
نخســتین بار حضور در یک تیــم ملی را 
تجربه کرد. او هدایت پرو را بر عهده گرفت 
و حاال با این تیم در جام جهانی حضور دارد. 
»گارکا« پیش از این سرمربی تیم زیر ۲۰ 
ســال آرژانتین بود و در این کشور هدایت 
تیم های باشــگاهی همچون ایندپندیته، 

تایرس، بلس و کلن را بر عهده داشت.

ریکاردو گارکا
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دی ماه سال 92 بود  که طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان برای کاهش 
آلودگی هوا در قالب 38 اقدام اساسی در هشت محور تصویب شد. این برنامه 
که با به کارگیری 30 دستگاه اجرایی و مدیریت شهری در محورهای حمل 
ونقل و مدیریت ترافیک، سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع ثابت 
آالینده  از ابتدای سال 93 در اصفهان اجرایی شد، نویدبخش روزهای سالم 

بسیاری برای کالن شهر اصفهان در ســال های آینده بود؛ ولی بسیاری از 
کارشناسان این حوزه معتقد هستند که طرح جامع کاهش آلودگی هوای 
اصفهان با سرعت مناسبی راه چهار ساله خود را نپیموده و نتوانسته اقدام 
تاثیرگذاری در راســتای کاهش آلودگی هوا انجام دهد.اجرای ناموفق این 
طرح سبب شد تا استاندار اصفهان که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 

بحران استان )که به منظور بررسی عملکرد دستگاه ها ی مختلف در کاهش 
آلودگی هوا تشکیل شده بود(، ضمن تذکر شدید به دستگاه های مرتبط با 
این موضوع، خواستار بررسی دالیل عدم اجرای برخی از مصوبات این طرح 
شود. مهر علیزاده در این جلسه دستور داد تا دستگاه های ذی ربط در مسئله 
آلودگی هوا، ظرف یک هفته گزارش دقیقی شامل دالیل عدم اجرا و راه های 
جبران مافات را اعالم کنند تا در کمیته ای مورد بررسی و پایش مستمر قرار 
گیرد و سپس گزارش پیشرفت 15روزه ارائه شود تا حداکثر بین سه ماه تا 
یک سال اهداف مورد نظر این طرح محقق شود. استاندار اصفهان با اشاره به 
جدی بودن بحث محیط زیست، خواستار شد برای جلوگیری از آسیب ها 
و بیماری های ناشی از گسترش آلودگی هوا دستگاه های مربوطه با جدیت 
عمل کنند؛ چرا که مشاهده پرونده عملکرد دستگاه ها  نشان می دهد عزم و 
اراده جدی برای این  مسئله صورت نگرفته و هنوز ابتکار و مدیریت مورد نیاز 

در این زمینه دیده نشده است.

عملکرد غیر قابل توجیه شــهرداری اصفهان در خرید اتوبوس های واحد 
باکیفیت و عقب ماندن از برنامه افزایش سهم حمل ونقل عمومی و نوسازی 
این ناوگان، از سوی استاندار اصفهان به عنوان دستگاهی مطرح می شود که 
نتوانسته نقش خود را در طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان به درستی 
ایفا کند و این در حالی است که مدیر عامل شــرکت اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، چندی پیش در گفــت وگو با قدس آنالین مدعی شــده بود  که 
اتوبوسرانی کشور از کمک های دولتی  محروم مانده است. قدرت افتخاری 
در  این گفت و گو متذکر شده بود که در گذشــته براي خرید هر اتوبوس 
یارانه هاي دولتي پرداخت مي شــد؛ به طوري که براي خرید هر دستگاه 
اتوبوس 17/5درصد سهم شهرداري  و 82/5درصد سهم دولت بوده؛ ولی 
این مسئله در سال های اخیر دیده نشده و تنها دربین سال هاي 90 تا 95 
فقط یکسال مبلغ ناچیزي از سوي دولت پرداخت شده است.گفته های مدیر 
عامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه نشان می دهد  نوسازی ناوگان 
اتوبوســرانی و خرید اتوبوس های باکیفیت که  نقش عمده ای در کاهش 
آلودگی هوا  دارد، نیازمند حضور جدی دولت است و از استاندار اصفهان به 
عنوان نماینده دولت در استان اصفهان انتظار می رود که خود در این زمینه 

وارد شده و مشکالت اتوبوسرانی و کاهش بودجه را بر طرف سازد.

» مردم حق نفس کشیدن دارند« این بار از زبان استاندار اصفهان شنیده شد؛ وقتی که محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
بحران، از عدم تحقق برخی از مصوبات طرح جامع کنترل کیفی هوای منطقه اصفهان گالیه کرد و خواستار ارائه گزارشی درباب دالیل عدم اجرای 

برخی از مصوبات این طرح شد.

عزم و اراده جدی دیده نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 پیکر »آیت ا... عبودیت« 
در امامزاده جعفر دفن شد 

مراســم تشــییع پیکر آیــت ا... میــرزا علی 
عبودیت)ره(، اســتاد اخــالق، تواضع و ادب 
حوزه علمیه اصفهان و از شاگردان امام راحل 
صبح روز پنجشــنبه با حضور گسترده اقشار 
مختلف مردم، روحانیت و مسئوالن از کتابخانه 
امیرالمومنین )ع( اصفهان آغاز شــد.پیکر این 
عالم وارسته بعد از تشییع از چهارراه شکرشکن 
به ســمت خیابان هاتف، در امامزاده جعفر)ع( 

اصفهان به خاک سپرده شد.
همچنین آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی، 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس خبرگان و 
امام جمعه موقت اصفهان، بر پیکر آیت ا... میرزا 

علی عبودیت )ره( نماز میت اقامه کرد.
آیت ا... میرزاعلی عبودیت )ره( از شاگردان امام 
راحل و اساتید سرشناس اخالق حوزه علمیه 
اصفهان، شامگاه سه شنبه به دلیل کهولت سن 

دار فانی را وداع گفت.
وی در تیرماه 1393 در همایشی با حضور علما 
و مسئوالن استانی به عنوان چهره مبلّغ ماندگار 

اصفهان تجلیل شده بود.

انتصاب مشاور استاندار در امور 
تشکل های فرهنگی و سیاسی

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، با صدور 
حکمی، حسین نجار را به عنوان مشاور خود در 
امور تشــکل های فرهنگی و سیاسی منصوب 
کرد.گفتنی است حسین نجار در دولت یازدهم 
نیز مشاور اســتاندار اصفهان در امور زیربنایی 

بود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
خبرداد:

بارش برف و باران در راه 
است

اداره هواشناســی اســتان اصفهــان طــی 
اطالعیه ای، از بــارش برف و باران در ســطح 
استان و شهر اصفهان و وزش باد نسبتا شدید 

از فردا خبر داد.
در این اطالعیه چنین آمده اســت: نقشه های 
هواشناســی، بیانگر نفــوذ امــواج ناپایدار از 
پنجشنبه از سمت غرب استان بود که به تناوب 

تا اوایل دوشنبه در استان فعال است. 
براین اســاس فردا بارش برف و باران در سطح 
استان و شهر اصفهان و برف در مناطق غربی، 
مه آلودگی در برخی مناطق، کوالک برف همراه 
با وزش باد نسبتا شدید مشاهده می شود و در  
روز دوشــنبه این بارش ها به صورت پراکنده 
در سطح استان به صورت باران و برف به ویژه 
در مناطق شــرقی و مه آلودگی دیده می شود 
و به تدریج خروج ســامانه افت محسوس دما 
ویخبندان تا پایان هفته جاری در  استان پیش 

بینی می شود.
الزم به ذکر است که بعد از خروج سامانه، افت 
محسوس دما و یخبندان تا پایان هفته جاری 

در استان پیش بینی می شود.

تشییع پیکر شهید احمد نصر آزادانی؛
وداع با جانباز 70درصد دفاع 

مقدس در اصفهان
ظهر دیروز پیکــر پاک جانباز شــهید دوران 
دفاع مقــدس در اصفهان تشــییع و به خاک 

سپرده شد.
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهــان گفت: پیکر پاک جانباز شــهید نصر 
آزادانی پس از اقامه نماز عبادی سیاسی، دیروز 
با حضور گســترده مردم والیتمدار از مصالی 
امام خمینی  تا گلستان شهدای اصفهان تشییع 

و به خاک سپرده شد.
داریوش وکیلی افزود: شهید احمد نصرآزادانی 
سال 66 در سن 22 ســالگی به عنوان سرباز 
وظیفه در منطقه عملیاتــی »چنگوله« بر اثر 
موج انفجــار و ســقوط در آب، از ناحیه گردن 

قطع نخاع  شد.
وی پس از 30 ســال تحمل رنج و مشقت، به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهردار اصفهان انتقاد کرد:
نبود الگوی ایرانی توسعه پایدار

شهردار اصفهان در همایش اقتصاد توسعه شهری 
با اشاره به دیدگاه های موجود در رابطه با توسعه 
پایدار اظهار کرد: وقتی به برنامه های توسعه ایران 
نگاه می کنیــم، می بینیم از ســال 1327 ایران 

توانسته برنامه های پنج ساله داشته باشد.
قدرت ا... نوروزی همچنین تصریح کرد: ولی وقتی 
که این تاریخ را بررسی می کنیم، این سوال پیش 
می آید که چرا در ایــران در همه این مدت، یک 
الگوی ایرانی توســعه پایدار نداشته ایم که مورد 
وثوق همه بوده و آثار مثبتی از آن قابل مشاهده 
باشد.نوروزی با انتقاد از نتایج برنامه های توسعه 
در کشور خاطرنشان کرد: در سایه این برنامه ها 
شهرها را آلوده کرده ایم، رشد نامتوازن داشتیم و 
آب را به بحران کشانده ایم؛ توسعه داشته ایم اما 
توسعه پایدار هرگز انجام نشده است. وی تاکید 
کرد: هر توسعه ای عالوه بر تامین حقوق مردم در 
این دوره، باید متضمن حقوق آیندگان نیز باشد؛ 
اگر امروز ما به دنبال توسعه باشیم و همه  چیز را 
برای حال بخواهیم، منابعی برای آیندگان باقی 
نخواهد ماند.شــهردار اصفهان یادآور شد: باید 
در توسعه، هدف نهایی انسان باشد و اگر هدف، 
چیز دیگری باشــد، این توســعه، پایدار نیست. 
نوروزی اذعان کرد: در توســعه شــهری محور 
اصلی باید شهروندان باشــند، اگر توسعه کمی 
منجر به کاهش کیفیت زندگی شهروندان شود، 
این توسعه پایدار نیست. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در توسعه پایدار، مردم باید نقش اصلی را 
داشته باشد، اعالم کرد: در توسعه پایدار عدالت 
اجتماعی برقرار می شــود و شهر رشدی متوازن 
و کیفی داشــته و فرصت ها در اختیار مردم قرار 

می گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

 غالب بیماری های واگیر 
در کشور ریشه کن شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این 
هفته اصفهان، با بیان اینکه ســرعت رشد علمی 
پزشــکی ایران، 11 برابر بیشــتر از کشورهای 
منطقه است، تاکید کرد: امروز بیش از 400 واحد 
خانه بهداشت در استان اصفهان وجود دارد و در 
همه شهرستان های اســتان، بیمارستان ساخته 
شــده اســت. امید به زندگی در ابتدای انقالب 
 56 سال بود و امروز این امید به 73 سال رسیده

 است. 
کمال حیدری با بیان اینکه در ابتدای انقالب از 
هر هزار نوزاد، 130 نوزاد به دالیل بیماری ها تلف 
می شدند، خاطرنشان کرد: در جامعه ایرانی غالب 
بیماری ها ازجمله دیفتری، کــزاز و فلج اطفال 
ریشــه کن شــده اند، اما امروز دغدغه ما، شیوع 
بیماری های غیر واگیر است که به سبک زندگی 
ما برمی گردد. طبق آمار سال 95، 27 درصد افراد 
باالی 25 سال جامعه فشار خون دارند؛ در حالی 

که در سال 86، این رقم 19درصد بوده است.
وی بــا بیــان اینکه میــزان دیابــت در جامعه 
ایرانــی افزایش پیدا کرده اســت، ادامه داد: این 
موضوع به ســبک زندگی ما برمی گردد، تغذیه 
ناســالم و نامناســب، اســترس و کم تحرکی از 
عامل های افزایش وزن، ابتال به دیابت و فشــار 
 خون اســت. امروز جامعــه ما بــا افزایش وزن 

رو به روست.
حیدری با بیان اینکه اگر این دغدغه ها مدیریت 
نشــود باید 5 برابر افراد ســالم خــرج این افراد 
کرد تــا بیماری های آنها درمان شــود، در پایان 
گفت: امروز در یکایــک مراکز درمانی جمهوری 
اسالمی، ســامانه الکترونیک راه افتاده است و از 
همه مردم می خواهم با مراجعــه به این مراکز و 
 چکاپ رایگان، پرونده الکترونیک خود را تشکیل 

دهند.

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های عبادی و 
سیاســی نماز جمعه اصفهان، به الگوگیری از ائمه 
و معصومین )ع( اشــاره و اظهار کــرد: اینکه گفته 
می شــود می توان انتقاد کرد حتی از پیامبر)ص( و 
معصومین)ع(، بحث هایی پیرامون آن را در فضاهای 
مجازی دیده ایم. کاری با گوینده این سخن ندارم اما 

می خواهم شبهه ای را مطرح کنم.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی افزود: انتقاد از بنده 
و معصومین)ع( با هم تفاوت می کند. معصومین)ع( 
الگوهای ما هســتند و باید رفتارهای خود را با آنان 
تطبیق دهیم. زمانی که اهل بیت )ع( درخواســت 
می کردند از ایشان انتقاد کنند، این موضوع با علم به 

معصوم بودن آنها انجام می شد.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: اهل بیت )ع( به 
مردم اجازه انتقاد می دادند تا مردم حرف هایشان را 
بگویند و تخلیه شوند و از خطا و اشتباه بیرون آیند 
و در حمایت و دفــاع از رفتار و کــردار ائمه محکم 

دفاع کنند.

آیت ا... مهدوی با بیان اینکه دفتر ریاســت جمهور 
هم به صراحــت این موضوع پیش آمــده را تبیین 
کرد، گفت: انتقاد از مســئوالن به دلیل جلوگیری 
از خطای آنهــا و همچنین به دلیل پاســخ گرفتن 
مردم انجام می گیرد.وی با اشــاره به بخش هایی 
از وصیت نامه حضرت فاطمــه )س( و با بیان اینکه 
حضرت فاطمه)س( الگوی کاملی برایمان هستند، 
خاطرنشــان کرد: حضرت فاطمه)س( الگو و نوری 
بودند که هر کسی خود را در شعاع آن نور قرار دهد، 
راه را از چاه تشخیص خواهد داد.امام جمعه موقت 
اصفهان به آغاز دهه فجر اشاره و اضافه کرد: پیروزی 
انقالب اسالمی حقیقتا یک معجزه الهی بود. حدوث 
انقالب در قرن 14 از دید دیگران یک معجزه به شمار 

می آید و حاال بقای آن نیز یک معجزه الهی محسوب 
می شود.آیت ا... مهدوی اظهار کرد: به کوری چشم 
دشمنان با ایستادگی و استقامت ملت و هوشیاری 
مردم و رهبــر معظم انقالب، ایــن انقالب تا ظهور 
حضرت ولی عصر)عج( ادامه پیدا خواهد کرد. وی 
اضافه کرد: چندین بار نقشه ترور امام خمینی)ره( در 
فرانسه مطرح شد. بختیار در پنجم بهمن فرودگاه 
کشور را بست و به کشورهای دیگر هم اعالم شد که 
امام)ره( را به فرودگاه راه ندهند. این بحث ها برای 
این بود تا بختیار نقشــه کودتای خود را عملیاتی 
کند. با حضور مردم در خیابان هــا، بختیار مجبور 
شــد فرودگاه را برای حضور امــام خمینی)ره( در 
کشور باز کند.امام جمعه موقت اصفهان افزود: اراده 

الهی ازجمله دالیل پیروزی انقالب بوده است. عامل 
دومی که پیروزی انقالب اســالمی را در پی داشت 
تدبیر امام خمینی)ره( بود. عامل ســوم جوانان و 
مردمی بودند که به شهادت رسیدند و جانباز شدند. 
عامل چهارم بصیرت و آگاهی که ســبب استقامت 
مردم و پایداری آنان اســت.آیت ا... مهدوی اضافه 
کرد: مردم در توطئه سال 88، هشت ماه صبر کردند 
تا فتنه گران خود را از خیل دشــمنان جدا کنند و 
به مردم بپیوندند، اما وقتی دیدنــد اینها خود را از 
دشمنان جدا نمی کنند، سفره آنان را جمع کردند. 
همچنین در فتنه اخیر مردم نگذاشتند بساط فتنه 
بیش از 8 روز پهن باشــد و آن را جمع کردند.امام 
جمعه موقــت اصفهان ادامــه داد: روحیه جهادی 
هم عامل دیگر پیروزی انقالب اسالمی بوده است. 
اســتاندار اصفهان نیز طبق فرمایشات مقام معظم 
رهبری، نامه ای به مدیران و مسئوالن استانی داده 
است تا در جواب بگویند چه میزان کارنامه جهادی 

و انقالبی داشته اند و آن را گزارش دهند.

امام جمعه موقت اصفهان:

 خواص جامعه، سطح معلومات سیاسی 
و دینی خود را افزایش دهند

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهارکرد: 
احیای برخی فضاهای شهری مربوط به دولتخانه صفوی 
از جمله باغات و ابنیه ای که به مرور تخریب شده  است، 

می تواند در رونق گردشگری اصفهان تاثیرگذار باشد.
سید جمال الدین صمصام شریعت با بیان اینکه دولتخانه  

صفوی یادگاری ارزشمند از دورانی است که اصفهان پایتخت سیاسی کشور بوده، گفت: در زمان شاه عباس 
اول، مجموعه کاخ ها و فضاهایی تحت عنوان دولتخانه  صفوی حد فاصل میدان امام)ره( تا محور چهارباغ 
احداث شده اســت. وی ادامه داد: اولین طرح جامع اصفهان در دوران شاه عباس اول تهیه شد که شامل 
مجموعه دولتخانه صفوی، میدان نقش جهان، محور چهارباغ و امتداد آن تا باغ هزارجریب و خیابان های 
جانبی از جمله عباس آباد و محله جلفا بوده است. در حال حاضر محدوده دولتخانه صفوی با نظارت میراث 

فرهنگی به صورت کامل شناسایی و در کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب شد.

معاون برنامــه ریزی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان گفت: نتایج بررسی های انجام 
شــده برای راه اندازی یک واحد زباله ســوز در شهر 
اصفهان، نشــان داد اگر بخواهیم تمام پسماندهای 
شهر را از این طریق مدیریت کنیم، حدود 300 هزار 

لیتر آب نیاز داریم که تامین آن در شرایط فعلی بسیار مشکل است؛ از این رو به روش های دیگری برای تولید 
انرژی از پسماند اندیشیده ایم. حمیدرضا پورعالقه بندان افزود:پیش بینی می شود از 600 تن مواد آلی که هر 

روز در زباله های اصفهان وجود دارد، می توان تا هشت مگاوات برق تولید کرد. 
این معادل برق تولیدی حاصل از دستگاه زباله سوز اســت؛ با این تفاوت که آلودگی  دستگاه های زباله سوز را 
نداشته، نیاز به آب ندارد و عالوه بر آن موادی که در این مخازن بعد از تجزیه باقی می ماند، به عنوان کود قابل 

استفاده خواهد بود.

معاون شهردار:

محدوده دولتخانه  
صفوی تصویب شد

معاون برنامه ریزی مدیریت پسماند 
شهرداری خبر داد:

تولید روزانه ۸ مگاوات 
برق از زباله ها

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان اظهارکرد: 
پروژه جدید نمایشگاه اصفهان در محل روشــن دشت و در زمینی 
به وسعت 47 هکتار در حال احداث است، البته احداث این پروژه تا 
150 هکتار قابل افزایش خواهد بود. علی یار محمدیان افزود: پیش 
بینی اولیه برای اجرای فاز اول پروژه نمایشگاه 150 میلیارد تومان 
بوده اســت که تاکنون 40 میلیارد تومان آن محقق شده و مابقی با 
تعهدات شهرداری و اتاق بازرگانی محقق می شود.مدیرعامل شرکت 

نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان از پیشرفت 35 درصدی 
پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری کردکه با 
افزایش سرمایه و عملیاتی شدن تعهدات شهرداری و اتاق بازرگانی، 
این پروژه در سال 98 افتتاح شــده و مورد بهره برداری قرار گیرد.یار 
محمدیان با بیان اینکه فاز دوم پروژه که نیازمند سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی است، تا 50 هزار متر قابل توسعه خواهد بود، یادآور 
شد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان مدتی به دلیل بدهی  متوقف بود، 

اما در حال حاضر که بعضی از مطالبات و بدهی ها تهاتر شده، پروژه 
آغاز به فعالیت کرده است.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 
اقتصاد شهر را متحول می کند و در صادرات غیرنفتی استان تاثیرگذار 
است؛ زیرا کاال و خدمات را می توان با برگزاری نمایشگاه در معرض 
دید مصرف کنندگان قرار داد تا خریدهای خود را انجام دهند؛ حتی 
می توان امکان بازدید توریست ها از نمایشگاه های استان را فراهم کرد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:
نمایشگاه بین المللی، اقتصاد شهر را متحول می کند

خشکســالی در اصفهان روز به روز در حال گســترش اســت و این پدیده 
سال هاست که در این خطه ادامه دارد و 90 درصد از وسعت این استان پهناور 
را در برگرفته است. فناوری بارورسازی ابرها، پیش از آنکه کشورهای آسیایی 
و خاورمیانه دست به کار آن شوند، برای اولین بار در کشورمان از سال 1354 
تا 1357 توسط یک شرکت کانادایی در حوضه آبریز سدهای کرج و جاجرود 
به کار گرفته شد. پس از انقالب نیز مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها از سال 1357 در وزارت نیرو با هدف دستیابی به فناوری افزایش بارش 
از طریق بارورسازی ابرها تاسیس شــد و تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه 

انجام گرفته اســت؛ اما در عمل توجه چندانی از طرف سیاســت گذاران و 
مجریان به این فناوری دیده نمی شود. طرح بارورسازی ابرها در کشورمان 
طی سال های  1387 تا 1389 به مدت سه سال اجرایی شد اما اجرای آن در 
سال 1390 به دلیل کمبود منابع مالی مورد نیاز برای عقد قرارداد با شرکت 
هواپیمایی متوقف شد. بر اســاس اعالم مرکز تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها، نتایج باروری ابرها در سال های یاد شده نشان می دهد این اقدام، بین 
10 تا 15 درصد در افزایش بارش ها طی سال های یاد شده اثر داشته است.

این طرح پس از چندسال توقف، در پی تصدی دولت یازدهم، بار دیگر مورد 

توجه سیاست گذاران حوزه آب قرار گرفت و در سال 1393 در استان های 
آذربایجان شرقی و غربی، تهران، چهارمحال و بختیاری، یزد ، فارس، کرمان 
و اصفهان اجرا شد. بر اساس ارزیابی موسسه آب دانشگاه تهران، بارش ها در 
آن ســال بر اثر باروری ابرها 2 میلیارد و 100 میلیون مترمکعب معادل 33 
درصد افزایش پیدا کرد. طرح باروری ابرها در سال گذشته )1395( به صورت 
محدود و موردی در استان های فارس، اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
و برای نخستین بار در کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان جنوبی 
و به صورت آزمایشی در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی انجام 

شد. به گفته فرید گلکار، مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرهای 
مستقر در استان یزد، در پی اجرای این طرح در استان های یاد شده در سال 

گذشته حدود 2 میلیارد متر مکعب به میزان بارش موثر کشور افزوده شد. 
اجرای این طرح به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری بار دیگر مورد بی توجهی 
قرار گرفت و متوقف شد. به نظر می رســد با توقف این طرح بیشترین ضرر 
متوجه اســتان های واقع در فالت مرکزی ایران به ویژه اصفهان شــد که با 
بارندگی متوسط ساالنه حدود 120میلی متر، از استان های کم بارش کشور 

محسوب می شود.

طرحی که با فواید بسیار اما به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد؛
اصفهان؛ متضرر توقف طرح بارورسازی ابرها

سمیه مصور

گالیه استاندار اصفهان از کم کاری دستگاه های ذی ربط در طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان:

عزم و اراده جدی دیده نمی شود
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محققــان می گوینــد وقتــی افــراد، آگاهی 
باالتــری نســبت به احساســات انســان های 
دیگر داشــته باشــند، به این مســئله هم فکر 
می کنند که رفتار خودشــان دقیقا چه تاثیری 
بر دیگــران باقی می گــذارد. به همیــن دلیل، 
افرادی کــه از منظــر همدلی قوی هســتند، 
رویکــرد ســخاوت مندانه و خیرخواهانــه ای 
 نســبت به دیگران دارند و با پیش فرض مثبت 

با دیگران مواجه می شوند.
۱. کنجکاو هستند

یکی از ویژگی های بارز افراد دارای هوش هیجانی 
باال، کنجکاوی شان اســت. آنها می دانند که با 
پرسیدن کدام ســوال های مودبانه و محترمانه،  
اطالعات مورد نیازشان را کســب کنند و از این 
اطالعات در راســتای یاری  بــه دیگران کمک 
بگیرند. برای مثال، این افراد در محل کار می دانند 
که مدیر یا رییس به چه نکاتی دقت می کند و به  
خوبی تالش می کنند که این نکات را رعایت کنند. 
در ضمن، از آنجایی که آنها  واقعا کنجکاو هستند، 
با دقت زیادی به اطراف خــود توجه می کنند و 

گوش می دهند. 
 ۲. انگیزه دارند و انگیزه می بخشند

از آنجایی که افراد دارای هوش هیجانی باال واقعا 
در شناخت و درک احساســات موفق هستند، 
عمدتا می توانند احساســات مثبــت و مهم را 
در خودشــان و دیگران تقویت کنند. محققان 
می گویند که این افراد در اکثر موقعیت ها با انگیزه 
عمل می کنند و به موفقیت جدی تر در بلندمدت 
اهمیت بیشــتری می دهند تا این که خودشان 
را درگیر نتایج زودهنــگام و کم عمق کنند. این 
افراد همواره خالق هســتند، از چالش استقبال 
می کنند و معموال هــم در مواجهه با چالش ها، 

موثر عمل می کنند. 
۳. مرزهای الزم را حفظ می کنند

افراد دارای هــوش هیجانی بــاال می دانند که 
مرزهای اجتماعی را چطور و تا کجا حفظ کنند. 
به همین دلیل نیز می توانند موقعیت های مختلف 
را خوب تحلیل کنند و واکنش مناســب را بروز 
بدهند. در نتیجه، این افراد در تعامل با انسان های 
مختلف بسیار کمتر از دیگران با مشکل و اختالل 
مواجه می شــوند. درواقع، آنان با حفظ مرزهای 
الزم، می دانند که چطور قواعــد اجتماعی را در 

موقعیت های مختلف رعایت کنند.

مهارت زندگی

 چه کسانی هوش هیجانی
 باالیی دارند؟

صدقه دو نوع است: یکی پنهانی که سیره ائمه بوده است و سبب دفع 
فقر و طوالنی شدن عمر می شود. این نوع صدقه هفتاد نوع مردن بد 

را از زمین می برد و غضب رحمان را خاموش می کند.
دیگر صدقه آشکاراســت که موجب زیادی رزق می شــودو پشت 
شیطان را می شکند.نکته مهم این است که در صدقه کمیت و زیادی 
پــول و لبــاس و خوراک 
معیار کمال نیســت بلکه 
نیت خالص و کیفیت آن 

شرط کمال است.
پیامبر)ص( گاهی که پول 
نداشــتند صدقه بدهند 
لباس خود را می دادند و سفارش می کردند که روز خود را با صدقه 

شروع کنید که موجب بیمه شدن می شود.
ساعت نحس و سعد

امام صادق)ع( فرمود:زمینی بین من و مردی نجوم شــناس بود که 
قرار شد تقسیم شــود. او زمینه را آماده می کرد تا خود در ساعت 
سعد در محل حاضر و من در ســاعت نحس در زمین حاضر شویم 
و بهترین قسمت نصیب او شود.زمین تقســیم شد و بهترین سهم 

نصیب من شد!
در این موقع آن مرد از روی تاسف دست راستش را بر دست چپش 

زد و گفت: من هرگز چنین روزی را ندیده بودم!
گفتم: وای بر دیگر روز قیامت چرا امروز ناراحت شدی؟ گفت: من 
دارای علم نجوم هستم تو را  در ساعت بد از خانه بیرون آوردم و خودم 
در ساعت خوب بیرون آمدم؛ اما اکنون زمین تقسیم شد و بهترین 

قسمت زمین نصیب تو شد.
گفتم: آیا برای تو حدیثی از پیامبر)ص( نگویم که فرمود: کسی که 
خوشحال می شود از اینکه خدا نحسی روز را از وی دفع سازد روزش 
را با صدقه آغاز کند تا خدا نحوست آن روز را از وی برطرف فرماید ، 

شب را با دادن صدقه افتتاح نماید تا نحس آن دفع شود.
سپس فرمود: من امروز بیرون آمدنم را با صدقه آغاز کردم و صدقه 

برای تو بهتر از علم نجوم است.

باغ 
کاغذی

کتاب »عدالت در اندیشه و عمل دولت های جمهوری اسالمی«               
اثر محمدحسن جباری را انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی 
چاپ کرده است.اندیشــه عدالت در جمهوري اسالمي متاثر از 
اندیشــه  عدالت در اسالم و اهداف انقالب اســالمي بوده است و 
در دولت هاي جمهوري اسالمي براســاس قانون اساسي تبلور 
پيدا کرده است. دین اســالم دین تک بعدي نيست، بلكه به همه  
ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي بشر پرداخته است.در 
دولت هاي جمهوري اسالمي نيز تحقق عدالت در همه  حوزه هاي 

اجتماعي، اقتصادي و سياسي مورد توجه بوده است، هرچند کفه 
ترازو در هریک از دولت ها به سمتي سنگيني مي کرد، اما دال بر 
بي توجهي به موضوع هاي دیگر نبوده است، به طوري که تحوالت 
صورت گرفته در بيش از سه دهه حاکميت جمهوري اسالمي نشان 
مي دهد که ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مورد توجه 
دولت ها بوده اســت.کتاب »عدالت دراندیشه و عمل دولت های 
جمهوری اسالمی« اثر»محمدحسن جباری« را انتشارات مرکز 

اسناد انقالب اسالمی  در 268 صفحه چاپ کرده است.

 عدالت در اندیشه و عمل
صدقه دولت های جمهوری اسالمی

 در ایــن گــزارش بــا چنــد قبرســتان ایران آشــنا 
می شوید که خاص تر از بقیه هستند و انسان حین بازدید 

از آنها واقعا می ترسد! 
قبرستان دارالسالم شیراز

گورســتان دارالســالم شــیراز یکــی از قدیمی ترین 
قبرستان های ایران به شــمار می رود که در آن قبرهایی 
از قرن اول و دوم هجری دیده می شود. با این حال برخی 
محققان می گویند که قدمت تاســیس این قبرستان به 
قبل از اسالم می رســد. دارا لسالم در بخش مرکزی شهر 
شیراز واقع شده است. قبر های قدیمی با خط های رقاع، 
کوفی، بنایی، ثلث، نسخ و نستعلیق کنده کاری شده اند و 
تصاویری از قیچی، شانه، آینه و ابزار شغل های مردگان 
بر سنگ  قبرها خودنمایی می کنند. قبر افراد سرشناس 
مربوط به دوره زندیــه تا قاجاریه در ایــن آرامگاه دیده 

می شوند.

گورستان باغلق
باغلق روستایی ترکمن نشین در منطقه جرگالن استان 
خراسان شــمالی است. گورســتان روســتای باغلق از 
گورستان های قدیمی خراسان است و شکل آن متفاوت 
از آرامگاه های متداول در ایران اســت. این گورســتان 
دور از روســتا و بر فراز یک تپه قرار دارد و مشــخصات 
 فرد دفن شــده روی ســتون های چوبی عمــودی ثبت 

شده است.
گورستان سفید چاه

قبرستان تاریخی سفید چاه، یا آن طور که به طبری گفته 
می شود »اسپه چاه« را مربوط به دوره تیموریان می دانند. 
این گورستان در شهرستان بهشهر استان مازندران واقع 
است. به گفته ســاکنان محلی، در روســتای سفیدچاه 
 سنگ قبر مردگان براســاس شغل آنها حکاکی و ساخته 

می شد.

کهن ترین و عجیب ترین گورستان های تاریخی ایران

دانستنی ها

حرف حساب

هر زندگی  دو داستان دارد
هر زندگی ، دو داســتان دارد: یکی داستانی که 
زندگی واقعی شماســت و دیگری داســتانی که 

دیگران در مورد زندگی شما می گویند.

 »اولین تماس تلفنی از بهشت«
میچ آلبوم

کشف جسد مومیایی جد مادری وزیر انگلیس!

محققان سوئیسی جســد مومیایی یک زن ظاهرا ثروتمند را در شهر 
بازل سوئیس شناســایی کرده اند که گفته می شود از اجداد بوریس 

جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس، بوده است.
جســد مومیایی این زن متعلق به قرن هجدهــم میالدی، در حیاط 
کلیسای شهر بازل هنگام نوسازی کلیسای بارفوسر کشف شده بود؛ 
تحقیقات نشــان می دهد این زن یکی از اجداد »بوریس جانسون« 

بوده است.
موزه تاریخ طبیعی بازل اعالم کرده گروهی از کارشناسان بین المللی 

بررسی هایی را در این زمینه انجام داده اند.
شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز اعالم کرد »دی ان ای« گرفته شده از 
انگشت پای این جسد مومیایی نشان می دهد وی آنا کاترینا بیشاف، 
از اعضای خانواده ای سرشــناس در شــهر بازل بوده که سال 1787 
درگذشته است. دختر وی با یکی از اجداد وزیر امور خارجه انگلیس 

ازدواج کرده بود.

جدول شماره 2342

افقی 
1- اتمام حجت سیاسي - مرز

2- کلینیک پزشــکي - نویســنده و فیلسوف 
فرانسوي خالق امیل

3- حرف تنفر - ماه زمستاني - گرداگرد اماکن 
متبرکه - چاره اندیشي

4- از گناهان کبیره - غــول ماهي - پایین کوه 
یا لباس

5- محل نمایش حیوانات و عملیات بند بازي - 
عالمت مفعولي - خسته و عاجز

6- روزها - حصیر بافتني - بنابراین
7- سیر نیست - سوره رایزني - زشت و سخیف

8- نهاد و فطرت - ظاهر چیزي - خشــک مزاج 
- نوعي باالپوش

9- همسر زن - سنجش - گنبد نیلگون
10- عالمت صفــت تفضیلي - بــدن - دعاي 

شب هاي جمعه
11- نگهبان تاکســتان و پرورنده انگور - سمت 

- اندام بویایي
12- مالقات - فیلمــي از داریوش مهر جویي با 
بازي عــزت ا... انتظامي و حمیــد جبلي - قوت 

ال یموت
13- سال ها - خودداري - زائو ترسان - به دنیا 

آوردن
14- از ماه هاي رومي - سلسله اي از فرمانروایان 

محلي سبزوار و نام سریال معروفي 
15- فراموشکار- نویسنده روسي جنگ و صلح .

عمودی 
1- کنایه از مایوس شدن - بازدید سپاه 

2- تکنیکي - شــهري در کرمان - عروس هزار 
داماد

3- دشمن سر سخت - مزین - گیاه خورشتي
4- شکننده - دشمني - سر نگهداري

5- طرف راست - فلز سخت - گیاه
6- ضمیر جمع - از احجام هندســي - اندازه - 

بیماري جگر سوز
7- کجي و خمیدگي - شایسته و در خور - پاسخ 

مثبت
8- از نزوالت جوي - رایحه - هستم - گل گیاه 

خیري
9- قرض بانکي - کشوري جزیره اي در اقیانوس 

هند به مرکزیت پورت لویي - سروري و بزرگي
10- ماه پنجم میالدي - شهري در فارس - نابینا 

- ضمیر سوم
11- تاخیر و درنگ - جد رســتم - نام 15 تن از 

شاهان سوئد 
12- مرشــد تکیه دراویش - میوه کشف قانون 

جاذبه توسط نیوتن - نوعي ابریشم پست
13- مــکار حیوانــات - کاخــي در روســیه - 

یادداشت
14- نامي مردانه - معلوم و مشخص - عشوه
15- گردش - شبه جزیره اي در شمال اروپا.
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هتل یخی »بازی تاج و تخت«

افرادی که دوستدار ســریال بازی تاج و تخت بودند، رویای تماشای 
»سرزمین وستروس« یا سرزمین افسانه ای »هفت قلمرو« اکنون با 
ســاخت هتل یخی در الپلند فنالند این امکان برایشــان میسر شده 

است. 
این هتل که اولین و بزرگ ترین هتل ساخته شده از جنس یخ و برف 
در دنیا محسوب می شود، بیســت هزار مترمربع مساحت دارد و در 
200 کیلومتری قطب شــمال در منطقه ای به نــام کیتیالی فنالند 
واقع شده است.مجسمه سازان ماهر از سراسر جهان، طراحی مجسمه 
های یخی این هتل را به عهده گرفته اند و در ساخت این دهکده حدود 
2 هزار تن یخ و 350 تن کریســتال به کار رفته است و با ورود به این 
هتل مجسمه  هایی همچون اژد های یخی، وایت واکر با چشم های آبی 

درخشان را مشاهده خواهید کرد.
افرادی که در این هتل یخی اقامت مــی کنند این امکان را دارند تا از 

تفریحات زمستانی مانند اسکی لذت ببرند.

  قاب روز

شهر اسرارآمیز در چین

سیره بزرگان
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