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در گیر و دار بحران برف در کشور، »بهارستان« بررسی کلیات الیحه 
بودجه 97 را آغاز کرد. نگاه ها، اخبار و حواشی رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی همه پیرامون برف و در برف مانده هایی بود که از مدیریت 

بحران در کشور، غافلگیر شده بودند! 
با این حال، بررسی بودجه 97 از روز گذشته آغاز شد. بودجه ای که 
عده ای آن را آغازی بر یک تحول بزرگ می دانند و عده ای دیگر از 

نمایندگان انتقادات فراوانی به آن دارند.
منتقدان دالیل مختلفی برای مخالفت خود با بخش های گوناگون 
بودجه 97 دارند. مثال اینکه در شرایطی که خشکسالی و بی آبی از 
معضالت مهم کشور است و می تواند نسل آینده را نیز درگیر کند، 
روند بودجه ریزی جهت گیری به سمت حل این مشکل وجود ندارد 
و منابع به نهادهایی داده می شــود که خروجی کار آنها مشــخص 
نیست و یا بحث »عدالت اجتماعی« که به تعبیر یکی از نمایندگان، 
آنها را به یاد دولت قبل می اندازد. نماینده ایالم در همین باره گفته 
که در بودجه 97 بحث افزایش حقوق ها به طوری تدوین شــده که 
باعث نارضایتی اقشار تاثیرگذار در جامعه همچون تحصیل کردگان، 

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات می شود.
بودجه 6 میلیاردی سازمان صدا و سیما نیز یکی دیگر از بخش های 
چالش برانگیز و خبرساز است. سازمانی که انتقادات فراوانی به آن 
وارد است و سالی یک جلسه بیشتر در آن تشکیل نمی شود و کیفیت 
برنامه هایش، صدای همه را درآورده، قرار اســت 6 میلیارد بودجه 
بگیرد!  نماینده خمینی شهر این بودجه را کم می داند و برخی دیگر 

اما آن را زیاد هم می دانند!
نماینده تبریز نقد دیگری به این بودجه دارد و می گوید: مســئله 
کاهش حجم دولت، موضوع مهمی اســت که در بودجه 97 نه تنها 
توجهی به آن نشده بلکه متورم تر هم شده است و کمیسیون تلفیق 
هم آن را به رسمیت می شناسد. بخش کشاورزی مورد غفلت قرار 
گرفته و بیمه محصوالت کشــاورزی 1000 میلیارد کمتر شده در 

حالی که در این یک سال به کشاورزان ضرر وارد شده است.
در برابر نگاه ها و نظرات مخالف، واکنش های موافق به بودجه 97 
نیز وجود دارد. برخی نمایندگان عقیده دارند درالیحه بودجه 97 
توجه ویژه ای به اولویت های برنامه ششم شده که یکی از موضوعات 
مسئله آب است. بودجه 97 برای رفع مشکل آب، نگاه خوبی داشته 
است. توجه به محیط زیست یکی دیگر از مواردی است که در الیحه 
بودجه 97  به آن توجه شده به ویژه در مورد ریزگردها که باید دعا 

کنیم در سال 97 با حواله دادن منشأ گرد و غبارهای ویران کننده به 
کشورهای همسایه، درصدد پاس دادن مشکل به دیگران برنیایند!

توجه به احیای بافت فرســوده از دیگر نکات مثبتی است که از آن 
 یاد  می شــود و به تعبیر نمایندگان موافق، موجب رونق مسکن و

 اشتغال زایی خواهد شد. 
برخی نمایندگان در یک بخش، دونگاه کامال متفاوت دارند. به عنوان 
مثال درحالی که برخی بهارستان نشــینان اعتقاد دارند در بودجه 
97 توجه ویژه ای به بحث فعالیت های عمرانی شــده، اما نماینده 
 مبارکه می گوید که »نظام مالي ما فربه و در حال ترکیدن اســت. 
زماني که از 73 هزار میلیارد تومان براي اشــتغال،17 هزار میلیارد 
 از بودجه عمراني برداشــته مي شــود آیا برخالف اشــتغال زایي

 نیست؟«
استانی شــدن بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید نیز مورد نقد 
بعضی از نمایندگان قرار گرفته است. نماینده سبزوار یکی از کسانی 
بود که روز گذشته در مخالفت با بودجه آموزش و پرورش صحبت 
کرد. مقصودی گفت  از کمیســیون تلفیق گلــه مندیم که چرا به 
آموزش و پرورش آن طور که باید توجه نشــده هر چند در موضوع 
افزایش حقوق ها و رفع مشــکالت مدارس توجهات ویژه ای داشته 
اســت؛ البته هنوز با واقعیت مطالبات معلمان و فرهنگی ها فاصله 
داریم .او از نمایندگان هم یک درخواست داشت: »درخواست دارم 
به داد آموزش و پرورش برسیم  قبل از آنکه آنها به حساب ما برسند.«

نماینده محالت و دلیجان نیز این ســوال را مطرح کرد که چرا در 
الیحه سراغ بنیاد شــهید و آموزش و پرورش رفته اید؟ آیا این کار 
مقدمه خصوصی سازی آموزش و پرورش اســت؟ چرا کل بودجه 

عمرانی به استان ها داده نمی شود؟
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی شهر از دیگر نمایندگانی بود 
 که در مخالفت بــا بخش هایی از بودجه 97 ســخن گفت. ابطحی

 می گوید: با 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، باید فاتحه طرح 
تحول سالمت را خواند. نکته دیگر آنکه بیخود برای انتقال آب خزر 

اقدام نکنید، از خلیج فارس بیاورید.
درمجموع به نظر می رسد اصفهانی ها نظر مثبتی نسبت به بودجه 
97 ندارند و البته باید دید موکالن مردم استان در بهارستان تا چه 
اندازه موفق می شوند حق هم استانی های خود را از بودجه ای که 
 هرساله تدوین و تنظیم می شود و بیشــترین مالیات را از اصفهان 
 می گیــرد و کمتریــن بودجــه را بــه آن اختصاص مــی دهد و

  »زاینــده رود« هــم در آن چنــدان محلــی از اعــراب نــدارد، 
بگیرند!

بررسی کلیات بودجه 97 در بهارستان آغاز شد؛

مخالف خوانی اصفهان

سمیه یوسفیان

بررسی کلیات بودجه 97 در بهارستان آغاز شد؛

مخالف خوانی اصفهان
1

تلخی برف!
اصفهان از تهران درس عبرت بگیرد؛

8

کدام سرنوشت در انتظار ابراهیم زاده است؟
استیماچ یا زالتکو؟

10

مالیات ،کمر مصنوع کاران چوبی را شکسته است
رییس اتحادیه صنف مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان:

3

قبح قلیان ریخته شده است
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

نماینده مردم خمینی شهردر گفت وگو با 8
زاینده  رود  از کلیات بودجه 97 انتقاد کرد؛

2 بودجه گل و بلبل!

حق استان اصفهان در 
سال های گذشته تامین نشد

11

کارتن خوابی، چالش جدی 
اصفهان در دو ماه گذشته بوده است

8

اصفهان در صنعت گردشگری 
۱۵ سال از سایر استان ها عقب تر است

3

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

3

مسئوالن ثبات بازار شب عید را در گرو قیمت ارز می دانند؛

رکود ماندگار
کمتر از دو ماه دیگر تا آغاز سال نو باقی مانده است و بازار 
برای شــب عید خود را آماده می کند در این بین شاید 
بزرگ ترین دغدغه مردم نوسان های احتمالی بازار برای اقالم اساسی 

و مورد نیاز باشد.با توجه به اینکه همیشه افزایش تقاضا عامل اصلی ...
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نیمه آذرماه 96 بود که الیحه بودجه سال 97 کل کشور با چند هفته تاخیر 
توسط رییس جمهور با جمع منابع ۱میلیون و ۱9۴هزار میلیارد تومان و 
بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شد. از همان ابتدا 
حواشی زیادی  مربوط به بندهای این الیحه در کشور ایجاد شد؛ گرانی بنزین 
و حذف یارانه ها از مهم ترین تبصره های الیحه بودجه 97 بود که پس از 

اعتراضات مردم و نمایندگان، تبصره گرانی بنزین از این الیحه حذف شد.
الیحه بودجه 97 توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در 3۲ 
جلسه و در کارگروه های مختلف از جمله اشتغال، هدفمندی، ایثارگران و 

تامین اجتماعی مورد بررســی قرار گرفت که ســرانجام بررسی گزارش 
کمیســیون تلفیق درباره الیحه بودجه ســال ۱397 کل کشور با حضور 
محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت در دســتورکار صحن علنی مجلس 

قرار گرفت.
 سیدمحمد جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در مورد 
اولین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق، به زاینده رود گفت: بودجه 
97 با وجود اصالحاتی که کمیسیون تلفیق در آن به عمل آورد و انصافا هم 
زحمت کشیدند؛ نتیجه نخواهد داد چون ســاختار، یک ساختار معیوب 

است. هر قســمت الیحه بودجه 97 را که بنگریم از جهات مختلف مشکل 
دارد. به طور مثال با بودجه ای که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده 

مشکالت آموزش و پرورش قطعا حل نخواهد شد. 
وی افزود: افزایش مالیات ها در بودجه 97 بســیار تکان دهنده است، خب 
 وقتی که در کشور درآمد نداریم، مردم باید مالیات بدهند؟ زمانی که رکود
 بر جامعه حکمفرماست  حتی از لحاظ شــرعی هم درست نیست مالیات 
دریافت شود. زمانی که در این وضعیت مالیات ها افزایش پیداکنند حتی کمر 
مردم هم راست نمی شود. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم ساختار بودجه 97، ساختار معیوبی 
دارد. روحانی گفت من خزانه دولت را خالی تحویل گرفتم پس اگر با همین 

فرمان پیش رویم دولت بعدی خزانه را با بدهی تحویل می گیرد.
وی تاکید کرد: از مجلس توقعی بابت پیگیری در رابطه با بودجه 97 نداریم؛ 
 اما از شــورای نگهبان انتظار می رود که تذاکراتی بدهــد؛ چرا که الیحه 
 بودجــه خــالف قانون اساســی اســت و بایــد بودجــه طبــق قانون

 تنظیم شود.
ابطحی با اشاره به تخصیص بودجه کم به رسانه ملی در بودجه 97 گفت: با 
این بودجه انتظار دارند که صدا و سیما در برابر ماهواره ها قد علم کند و مردم 
را به سمت خود جذب کند؛ خب وقتی رسانه ملی پول برای تهیه گزارش های 
فاخر ندارد، مجبور به اضافه کردن تبلیغات در برنامه ها می شود که مردم 

سرانجام به سمت ماهواره ها جذب می شوند.
وی با گالیه از اطالع رســانی رسانه ها ابراز کرد: مشــکل ما اینجاست که 
دولتمردان و مسئوالن نیامده اند تا مشکالت جامعه را با راه حل های بومی 
حل کنند. با نسخه های غربی ها هم نمی شود مشکالت ایران را حل کرد. 
رسانه ها و مطبوعات به عنوان موثرترین قشــر جامعه باید این مشکالت 
 را فریاد بزنند و مردم را آگاه کنند تا مردم در انتخاب  مســئوالن کشــور
 آگاهی کافی داشته باشند. نماینده مردم خمینی شهر در پاسخ به سوال 
زاینده رود مبنی بر اینکه چه نمره ای به دولت برای تنظیم الیحه بودجه 97 
می دهید، گفت: بنده نمره مردودی و تک به تنظیم الیحه بودجه 97 توسط 
دولت می دهم؛ به دوســتان در مجلس هم گفته ام که الزم نیست کلیات 

همیشه تصویب شود، یک بار هم رد کنیم.
ابطحی تیتر این گزارش را هم به زاینده رود  پیشنهاد داد و عنوان »بودجه 

گل و بلبل« را به خاطر مشکالت بسیار الیحه بودجه 97 برگزید.

 پیش نویس بیانیه پایانی 
کنگره سوچی

پیش نویس بیانیه پایانی کنگره »گفت وگوی ملی 
سوریه« معروف به کنگره »سوچی« منتشر شده 
است. شــبکه تلویزیونی الجزیره به یک نسخه از 
بیانیه پایانی کنفرانس ملی سوریه در سوچی دست 

یافته و بندهای آن را منتشر کرده است.
در پیش نویس بیانیه پایانی کنگره سوچی آمده 
است که باید کمیته ای با مشارکت دولت و هیئت 

معارضان برای تعدیل قانون اساسی تشکیل شود.

کشته شدن ۸۶ غیرنظامی سوری 
در عملیات نظامی ترکیه 

منابع خبری ســوریه اعالم کردند که در عملیات 
هشت روز اخیر ارتش ترکیه در منطقه عفرین واقع 
در شمال ســوریه، ۸6 غیرنظامی سوری کشته و 

حدود ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ســانا؛ نیروهای ترکیه در هشــتمین 
روز حمالت خود به منطقه عفرین، روســتاهای 
»حجی اسکندری، حمام، طوبال، عبیدان، قورنه، 
علی جارو و اطــراف جبل غر« ناحیــه بلبله در 
 منطقه عفرین واقع در شمال شهر حلب را هدف

 قرار دادند.
خبرگزاری سانا به نقل از منابع سوری گزارش داد 
که تعداد تلفات غیرنظامیان ســوری طی هشت 
روز حمله ترکیه به عفرین، ۸6 غیرنظامی کشته 
و ۱9۸ نفر دیگر از جمله ده ها زن و کودک سوری 

زخمی شدند.

نخستین اظهارات میلیاردر 
سعودی پس از آزادی

شــاهزاده ولید بن طالل، تاجر مشــهور سعودی 
در یک گفت وگوی ضبط شــده درباره آنچه که 
موسوم به »مبارزه با فســاد« در عربستان است، 
ســخن گفت. ولید بن طالل در این گفت وگو که 
حدود 3۰ دقیقه طول کشــید، دربــاره عملیات 
مبارزه با فساد در عربســتان و اینکه آیا این امر را 
 یک اقدام مفید و خوب برای عربســتان می داند،

 اظهارنظر کرد.
وی گفت: از نظر من این عملیات بسیار عادالنه و 
سالم بود و من نیز با آنها منصف و به دور از هرگونه 

شبهه و فساد بودم.

اردوغان: 
تروریست ها را نابود می کنیم

رییس جمهوری ترکیــه بدون اشــاره به تداوم 
عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه 
بر خالف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز 
از دولت قانونی دمشق اعالم کرد: تروریست ها را 

نابود می کنیم.
به گزارش آناتولی؛ رجــب طیب اردوغان، رییس 
جمهوری ترکیه روز شــنبه بدون اشاره به تداوم 
عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه 
بر خالف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز 
از دولت قانونی دمشــق اعالم کرد: تروریست ها 
را بدون توجه به اشک چشم آنها نابود می کنیم؛ 
چرا که آنها مخل امنیت و استقالل ترکیه هستند.

رییس جمهوری ترکیه ادامه داد: ملت ترکیه همان 
کاری که در ۱۵ جوالی )کودتای نافرجام ســال 
۲۰۱6( به انجام رساند، اکنون نیز در قبال عفرین 

انجام خواهد داد.

نماینده مردم خمینی شهردر گفت وگو با زاینده  رود  از کلیات بودجه 97 انتقاد کرد؛

بودجه گل و بلبل!

نماینده مردم خمینی شهر با انتقاد از تصویب کلیات الیحه بودجه 97 و ارائه نمره مردودی به تنظیم آن به زاینده رود گفت: مشکل ما 
اینجاست که دولتمردان و مسئوالن نیامده اند تا مشکالت جامعه را با راه حل های بومی حل کنند.

جزئیات جدید از عملیات سپاه 
علیه داعش در غرب کشور

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در عملیاتی 
که در غرب کشور صورت گرفت، ۱6 تروریست 
داعش دســتگیر شــده و چند نفر نیز معدوم 

شدند.
سردار محمد پاکپور طی گفت وگویی در بخش 
 خبری ۲۰:3۰ جزئیاتی از عملیــات قرارگاه
  نجف اشــرف علیه تیم تروریســتی وابسته

 به داعش در منطقه غرب کشور را اعالم کرد.
پاکپور گفت در این عملیات که ظهر روز شنبه 
در غرب کشــور صورت گرفت، ۱6 تروریست 

دستگیر شده و چند نفر نیز معدوم شدند.
وی افزود: ۲ نفر دیگر نیز از صحنه درگیری فرار 
کردند که در محاصر نیروهــای قرارگاه نجف 

اشرف قرار دارند.

وزیر امور خارجه کشور:
عربستان یکی از مهم ترین 

کشور های منطقه است
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
گفت وگوی اختصاصی کوتاهــی با خبرنگار 
آلمانی در تهران، درباره نقض عهد اروپا در توافق 
هسته ای داشت.ظریف درباره موضع خود در 
خصوص خلیج فارس گفت: مــا چهار جنگ 
در چهار دهه داشــته ایم و این منطقه، دیگر 
تحمل جنگ و درگیری بیشــتر را ندارد. نظر 
 ما آن است که خلیج فارس به چارچوبی برای

 گفت وگو؛ آن هــم مبتنی بــر همه گیری و 
گستردگی و اینکه هیچ کس قادر نباشد بر این 
منطقه تسلط داشته باشد و اینکه همه باید با 
هم همکاری داشته باشند، تبدیل شود. در این 
مســیر ما باید کارمان را با اقدامات اعتمادساز 
آغاز کنیم. این اعتمادســازی بایــد از طریق 
پرداختن به مقوالتی شــامل گردشــگری، 
بازدید های نظامی و حتی به واسطه پیمان عدم 

تجاوز شکل گیرد.
وی افزود: منظورم از پیمان عدم تجاوز با همه 
کشــور های خلیج فارس بود. حتی عربستان 
ســعودی. چون عربستان ســعودی یکی از 
مهم ترین کشــور های منطقــه خلیج فارس 
اســت. این یعنی آنکه نمی توان هیچ توافقی 
 را در این منطقه، بدون عربســتان ســعودی 

منعقد کرد.

یک مقام آمریکایی:
  ایران با پهپاد

 ناوهایمان را رصد می کند
یک مقام وزارت دفاع آمریکا می گوید طی چند 
ماهه اخیر، ایران به طور روز افزونی از پهپادهای 
خود به جای قایق های تندرو، برای شناسایی 
و رهگیری ناوهــای آمریکایی در تنگه هرمز و 

خلیج فارس استفاده می کند.
یک مقام دفاعی آمریکایی گفت که پهپادهای 
ایرانی به طور روزافزونــی بر فراز خلیج فارس 
و دیگر راه آبه های حیاتــی در خاورمیانه فعال 
شده و به صورت مرتبط پروازهای شناسایی در 
نزدیکی کشتی های جنگی ایاالت متحده که 
در حال عبور از تنگه هرمز بوده و یا در منطقه 

در حال عملیات هستند، انجام می دهند.

سرکنسول ایران در شانگهای:
 پیگیر ارسال فوری پیکر

 3 دریانورد سانچی هستیم
سرکنســول جمهوری اســالمی ایــران در 
شــانگهای گفت: با توجه به شناسایی هویت 
پیکر ســه دریانورد ایرانی، پیگیر ارسال پیکر 

دریانوردان در اسرع وقت به ایران هستیم.
علیرضا ایروش  افزود: پزشــکی قانونی ایران 
هویت سه پیکر دریانور ایرانی را بعد از شناسایی 
به ما اعالم کرد. وی گفت: ما نیزپیگر این مسئله 
هســتیم و  این مورد را به مســئوالن چینی 
گزارش خواهیم داد تا فرآیند ارسال پیکرها به 

ایران آغاز شود.

حجت االسالم رییسی
تولیت آستان قدس رضوی:

روحانیت

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس اظهار 
کــرد: تهدیدهایی برای ائتالف صــورت گرفته میان 
اصالح طلبان و آقــای روحانی وجــود دارد و باید آن 
تهدید ها را تحلیل  و مشکالت را با گفت وگو و تفاهم 
حل کرد.  وی افزود: الزم اســت که آقای روحانی به 
دقت به این تحلیل ها توجه کرده و همچنین ســعی 
کند که فاصله به وجود آمده بین خود و اصالح طلبان 
را ترمیم و از تشدید آن جلوگیری کند؛ همچنین بعد 
از شکل گیری دولت دوازدهم، تمایالت و نشانه هایی 
از گسترش فاصله بین آقای روحانی و اصالح طلبان به 

وجود آمده که قابل کنترل و ترمیم است.
صادقی گفت: حمایت اصالح طلبان بسیار تعیین کننده 
است. اینکه احساس شود فقط در مقطع انتخابات نیاز 
به چنین حمایتی داشتند یک برداشت غلط و احساس 
نادرســت اســت. در حال حاضر بعضی از الیه های 
اصولگرایان بــه نوعی تالش دارند کــه جایگزینی و 
 جابه جایی در میان اطرافیــان روحانی صورت دهند

 و  این امر کامال مشهود است.

روحانی فاصله بین خود  و 
اصالح طلبان را ترمیم کند

عضو فراکسیون امید:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

 تصویری از رهبر معظم  انقالب 
 پیش از آغاز درس خارج فقه

بودجه گل و بلبل!

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم »سید ابراهیم رییسی« تولیت 
آستان قدس رضوی در سفر به لبنان با رییس 
مجلس و نیز رییس مجلس اعالی شیعی این 
کشور دیدار کرد؛ در این دیدارها بر مقاومت 
و وحدت بین ملت ها برای مقابله با توطئه ها 
تاکید شد. وی تصریح کرد: آینده و سرنوشت 
مقاومت را »میدان« مشخص می کند نه »میز 
مذاکرات« و توافق هایی مانند »کمپ دیوید، 
اسلو، شرم الشیخ و مانند آن«.تولیت آستان 
قدس ادامــه داد: رییس جمهور بدنام آمریکا 
تالش می کند قضیه فلسطین و قدس را تمام 
کند و دولت این کشور هموار تالش می کند با 
با خلق و حمایت از گروه های تروریستی مانند 
داعش در منطقه، نگاه ها را از فلسطین و قدس 

منحرف کند.

آینده مقاومت را »میدان« 
مشخص می کند نه مذاکرات

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست خارجی

اسحاق جهانگیری با بیان این که »مسائل اقتصادی 
و اجتماعی کشور ریشــه در موضوع سیاست دارد« 
تصریح کرد: ما باید با هم برادر باشیم، اصالح طللب، 
اصولگرا و اعتدالی همــه باید برای ارتقــای ایران 
عزیز تالش کنیم . کدام کشــور در منطقه رهبری 
مثل رهبری ما دارد که در ســال های انقالب، دفاع 
 مقدس و بعــد از آن کارنامه ای به این درخشــانی

 داشته است.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: نمی توان هیچ 
کس و جریانی را  حذف کرد. دوران حذف ســپری 
شده و باید با یکدیگر گفت وگو کنیم، گفت وگو بین 

جریان های سیاسی و گفت وگوی ملی بین اقوام.
وی با اشــاره به این که »دو قــرارداد بین المللی در 
دوران انقالب امضا شــده اســت« گفت: حتی یک 
نفر درباره قرارداد ۵9۸ و نــکات منفی آن صحبت 
نکرد اما درباره برجام به جای اتکا به نقاط مثبت آن 
 مدام انتقاد می کنند و دشمنان نیز همین موضوع را 

نظاره گر هستند.

 نمی توان هیچ جریانی را از 
حضور در صحنه باز داشت

معاون اول رییس جمهور:

کابینه

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه در 
خصوص تماس سرلشــکر باقــری و فرمانده 
ارتش ترکیه گفت: در این تماس عمدتا طرف 
ترک ایران را در جریان اقدامات خود در سوریه 
قرار داد و محور دیگراین گفت وگو مسائل مورد 
عالقه دو کشور در حوزه های مرزی و نظامی بود.

از این منظر جمهوری اسالمی دیدگاه خود را در 
خصوص این موضوع به طرف ترکی انتقال داد و 
در بیانیه ای که توسط وزارت خارجه صادر شد 
مواضع و نگاه ما پیرامون اقدام دولت ترکیه در 
سوریه به وضوح بیان شد و روشن است که فکر 
می کنیم این عملیات باید متوقف شود و نباید 
اجازه داد گروه های تروریستی که از آن محیط 
اخراج شدند مجددا از فضای جدید در سوریه 

برای بازسازی خود استفاده کنند.

ایران خواستار توقف 
عملیات است

پیشخوان

بین الملل

الدیار چاپ بیروت نوشــت: پــس از پیروزی ارتش ســوریه بر 
تکفیری ها در پایگاه ابو الضهور، سردار قاسم سلیمانی مدتی در 
این  منطقه ماند؛ اما به نظر می رسد وی از تحرکات ارتش ترکیه 
و اشــغال اراضی ســوریه بدون هماهنگی  نظامی با ایران و نظام 
سوریه، ناخشــنود است.  این رســانه عرب زبان در ادامه نوشت: 
قاسم سلیمانی از هجوم ترکیه و  کیفیت تحرکات ارتش ترکیه به 

شهرهای سوریه ناراضی است.

 بــر اســاس اطالعــات منابــع آگاه؛ ســردار  ســلیمانی، 
 یکــی از افســران بلنــد پایــه نیروهای قــدس را به ســوی 
فرمانده ارتش ترکیه در سوریه فرســتاد تا  پیامی را به او برساند، 
مبنی بر اینکــه ایران نیــز در حلب حضور داشــته و از حمایت 
نیروهای حــزب ا... و نیروهای عراقی، برخوردار اســت و ارتش 
ترکیه پیش از نزدیک  شدن به این مناطق باید با سردار سلیمانی 

هماهنگ کند.  

پس از پیام سردار قاســم ســلیمانی برای فرمانده ارتش ترکیه 
که هدایت کننده حمله ترکیه به اراضی  ســوریه است، نیروهای 
ســپاه قدس و هم پیمانان آن مراکز درگیــری را اتخاذ کرده اند 
و تحلیلگران  بعیــد نمی دانند کــه در صــورت نزدیکی ارتش 
ترکیه به پایــگاه هــای نیروهای هــم پیمان ایــران،  احتمال 
 بروز برخــورد بین ارتــش ترکیه و ایــن نیروها وجود داشــته

 باشد. 

به گزارش الدیار چاپ بیروت:
سردار سلیمانی  از هجوم ترکیه به شهرهای سوریه ناراضی است

 زنگنه: اختالس نبوده 
دزدی است

 احتمــال کودتــای 
خاموش در ریاض 

نماینــدگان امــروز 
در اوین

دانشجویان باید زمانه 
خود را بشناسند

 دستگیری 16 داعشی 
توسط سپاه

انصارا...: موشک جدید 
ما روند جنــگ را تغییر 

می دهد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره صحبت هایی 
که بدون اجازه وی در گفت وگو با اعتماد آنالین منتشر 
شده بود، توضیح داد. احمد توکلی، درباره اظهاراتی که 
به نقل از وی در گفت وگو با یکی از ســایت های خبری 
منتشر شــده بود، گفت: خبرنگار اعتماد آنالین به من 

زنگ زد و درباره پرونده آقای طوسی سواالتی پرسید، اما من گفتم اطالعی ندارم و نمی توانم صحبت کنم.
وی افزود: من به صراحت گفتم که چون اطالعات کافی ندارم طبق آیات قرآن نمی توانم اظهار نظری کنم؛ 

اما متاسفانه خبرنگار صحبت هایی را به نقل از من منتشر کرد که کار اشتباهی است.
به گزارش تسنیم گفت وگویی از احمد توکلی با سایت اعتماد آنالین منتشر شده بود که وی اظهاراتی در 

خصوص پرونده سعید طوسی کرده بود.

حجت االسالم حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس در رابطه با عنوان کردن مرگ دو بازداشت 
شــده در زندان به خاطر »دق کردن از احســاس گناه« در 
جریان اعتراض های دی ماه گفت: این مسائل ناشی از همین 
سوال های خبرنگاران اســت. خبرنگاری در یک مصاحبه به 

بنده گفت که مسئوالن زندان به یکی از زندانیان قرص داده و او را کشته اند. من به عنوان یک قاضی و کسی که سالیان 
سال در حوزه قضاوت اسالمی کار کردم، به صورت عملی در جریان امور قرار دارم و اکنون نیز به عنوان نماینده عضو 

کمیسیون قضائی به زندان ها سر می زنم و از وضعیت دستگاه قضا مطلعم، گفتم که این حرف ها درست نیست.
وی افزود: بنده به عنوان قاضی وقتی متهمی را با عنوان قاچاق چی مواد مخدر، کالهبردار، قاتل یا جاعل بازداشت 
می کنم، خودم بیش از او ناراحتم. مسئله این است که چه فایده ای برای زندان بان، مسئول زندان، دادستان، رییس 

دادگستری و دیگر مقامات دارد که بخواهد به زندانی قرص بدهد و او را بکشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

به اعتماد آنالین گفتم 
احاطه به موضوع ندارم

روایت یک نماینده 
از خوراندن قرص به 
بازداشت شدگان 

حمید  وکیلی

 مشکل ما 
اینجاست که 
دولتمردان و 

مسئوالن نیامده 
اند تا مشکالت 
جامعه را با راه 
 حل های بومی 

حل کنند
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سکه جدید 500 تومانی  به بازار آمد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان:
پتانسیل های نفتی، اقتصاد ایران 

را به جایگاه هجدهم رساند
اســتاد اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهان در 
خصوص رتبه هجدهم ایران در بین اقتصادهای 
بزرگ جهان در سال ۲۰۱۷، گفت: اقتصاد ایران 
با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگ خود 
در بخــش نفــت، گاز و ... دارای تولید ناخالص 
داخلی باالیی نسبت به کشورهای منطقه بوده 
و اکنون در رتبه هجدهــم اقتصادی جهان قرار 

گرفته است.
کمیل طیبــی در خصــوص جدیدترین آمار 
صندوق بین المللــی مبنی بر اینکــه »ایران 
هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در ســال ۲۰۱۷ 
شــد«، اظهار کرد: اقتصــاد ایران بــا توجه به 
ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگ خود در بخش 
نفت، گاز، تنوع در صنایــع کارخانه ای و بخش 
خدماتی خود دارای ارزش تولید ناخالص داخلی 
)GDP( باالیی نســبت به کشــورهای منطقه 
است.وی در خصوص افزایش ۸۱ میلیارد دالری 
تولید ناخالص داخلی ایران براســاس شاخص 
قدرت خرید که در سال ۲۰۱۷ موجب قرارگیری 
ایران در رتبه هجدهم جهان شد، گفت: به دلیل 
افزایش صادرات نفتی که ســرانه درآمد ارزی 
کشورمان را باال برده این شاخص ارتقا یافته است.

طیبی با اشاره به مثبت شــدن رشد اقتصادی 
کشور، اظهار کرد: سال گذشته شاهد رشد ۱۲.۵ 
درصدی اقتصاد کشور به واسطه صادرات نفتی 
بودیم و به دلیل باال رفتن ارزش تولید ناخالص 
داخلی ایران، اکنون جایگاه کشورمان در رتبه 

بندی جهانی بهبود یافته است.
وی افزود: به طور میانگیــن در دولت یازدهم و 
دوازدهم ساالنه شاهد رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد 
بودیم همچنین برای ســال ۲۰۱۸ پیش بینی 
رشــد اقتصادی معادل ۳.۷ درصد برای ایران 

شده است.

بازار

کمپرسور

رییس اتحادیه صنف مصنوعات چوبی 
شهرستان اصفهان:

مالیات ،کمر مصنوع کاران 
چوبی را شکسته است

رییس اتحادیه صنف مصنوعات چوبی شهرستان 
اصفهان از مالیات های سنگین بر صنعتگران چوب 
اصفهان گالیه کرد و گفت: این مالیات ها باعث بروز 
مشکالتی در فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی 

شده است.
محمد شــادمند اظهار کرد: اتحادیه مصنوعات 
چوبی بیش از هزار و ۸۰۰ فعال کســبی دارد که 
شامل ۲6 رسته تخصصی می شــوند و اکثر این 
رسته ها تولیدی هســتند و ما نیز برای حمایت از 

تولیدکنندگان اقداماتی انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه اتحادیه شامل ۷ نفر هیئت رییسه 
و یک نفر بازرس اســت، بیان کرد: اقداماتی انجام 
شده تا جلوی دالل ها و واسطه های بازار گرفته شود 
و در 9 بهمن ماه نخســتین همایش این اتحادیه 
برگزار می شود. کمیسیون های ۵ گانه حسب قانون 
تشکیل شده اند و هر کمیسیون راهکارهایی را برای 

کمک به اعضا ارائه می دهد.
شادمند با بیان اینکه تا ۸۰۰ هزار تومان ورودی به 
اتحادیه برای کسب مجوز است، افزود: اگر کسی 
مشکل قانونی نداشته باشد بین ۱۵ تا ۳۰ روز زمان 
می برد تا مجوز کســبی او صادر شود و شامل یک 
کالس آموزشی است که در اتاق اصناف اصفهان 
برگزار می شود و اگر کسی به مشکل برخورد کند، 

مشکل مالیاتی است که حل آن هم زمان بر است.

ایجاد اشتغال در استخرهای آب 
کشاورزی اصفهان

پرورش ماهی در استخر های ذخیره آب کشاورزی 
زمینه اشــتغال ســه هزار و ۵۰۰نفر را در استان 

اصفهان فراهم کرده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
استان با اشــاره به فعالیت 9۰۰کشاورز پرورش 
دهنده ماهی در اســتان گفت: بــا همت وتالش 
این کشــاورزان در کنار مزارع کشاورزی  ساالنه 
6هزار و۵۰۰میلیــون تن ماهی تولیــد و به بازار 
عرضه می شود. مجتبی فوقی با اشاره به صادرات 
ماهی پرورشی از این استان به کشورهای روسیه، 
امارات و کشورهای حاشــیه خلیج فارس گفت: 
اصفهان تنها استان کشور اســت که ماهی قزل 
آالی تازه  به روسیه صادر می کند.گفتنی است؛ 
 هرمز هیرمندپور که ۵۰ســال اســت کشاورزی

 می کند به منظور اســتفاده بهینه از آب در کنار 
زمین های کشــاورزی اش سه اســتخر پرورش 
 ماهی راه اندازی کــرده و ســاالنه ۵۰تن ماهی
 قزل آال برداشت و به ۲۰استان کشور ارسال می 
کند.این کشاورز موفق پنج سالن تکثیر و تولید بچه 
ماهی هم راه اندازی کرده تا اصفهان قطب تامین 

بچه ماهی کشور شود.

 سکه جدید 500 تومانی 
به بازار آمد

  از سکه یادبود پنج هزار ریالی »پنجاهمین سال 
فعالیت بازار سرمایه ایران« رونمایی شد.

این ســکه ها به تعداد بیســت میلیون قطعه و با 
پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و موافقت وزیر 
دارایی براساس بند »و« ماده ۲ قانون پولی و بانکی 
کشور، ضرب و همزمان با رونمایی به بازار عرضه 
خواهد شــد. این سکه با نقشــی در رو و با ضرب 
»طرح یادبود پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه 
ایران« در پشت می باشد. وزن این سکه ۱۰.۱، قطر 
۲9.۳ و با آلیاژی مرکب از مس،روی و نیکل است.

اســتاندار اصفهان گفت: پروژه بزرگ قطار سریع 
السیر اصفهان- تهران اهمیت خاص خود را دارد که 
حتی یک روز زودتر به نتیجه رسیدن آن مهم است.
محسن مهرعلیزاده در دیدار با مدیر کل، معاونان و 
مدیران حوزه وزارت راه و شهرسازی استان، اظهار 
کرد: ۳۰ درصد از پروژه های اساسی و ۳۰ درصد از 
بودجه استان در این بخش اســت و ماموریت این 

حوزه ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد.
وی افزود: مردم ایران به دلیــل اینکه دائما به فکر 
 ارتقا و تعالی هســتند به وضعیت موجود بســنده
 نمی کنند، زیرا از اصالت و جایگاه و تاریخ و تمدن 
بزرگی برخوردار هستند. مسئوالن نیز باید این تفکر 

را داشته باشند و بر این اساس کار کنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه هیچ مسئولی به عمد، 
قصد کــم کاری ندارد؛ گفت: گاهی در مشــکالت 
درشت نمایی می شود و مسئوالن باید تالش کنند 
با صداقت، خود را به مردم نشان دهند و عملیاتی تر 

کار کنند .
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن این بخش باید از این 

بروکراسی سنگین دســت بردارند و مسائلی را که 
می تواند مردم را راضی و خشنود کند، سریع تر انجام 
دهند، افزود: زمانی که می شود کاری را با سرعت به 

انجام رساند، دلیلی برای تاخیر وجود ندارد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در خصوص ستاد بازآفرینی 
بافت فرسوده شهری کارهای خوبی به انجام رسیده 
است، افزود: باید هرچه ســریع تر ستاد بازآفرینی 
بافت فرسوده شهری تشکیل شود تا کارها با سرعت 

بیشتری انجام گیرد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت اجرای پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران
رییس بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان، گفت: 
بسیج ســازندگی برای تحقق فرمایش رهبر معظم 
انقالب در رابطه با اقتصــاد مقاومتی، حرکتی پویا 
داشته و در تالش است تا طرح های بیشتری در این 

خصوص، اجرایی کند.
سرهنگ احسان ا... رضا پور با اشاره به اهمیت امنیت 
غذایی و اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: بسیج سازندگی 
ورود خوبی در تامین امنیت غذایی مردم داشــت 
و اقتصاد مقاومتی از جایگاه خاصــی در این ارگان 

برخوردار است.
رضاپور با اشــاره به طرح های اقتصاد مقاومتی در 
منطقه شرق اصفهان گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی 
فارفان نمونه عملــی در اجرای طرح های بســیج 
سازندگی در شرق اصفهان است که به عنوان اولین 
دهکده اقتصاد مقاومتی در اصفهان با همت و تالش 
جوانان این منطقه به خوبی در بخش صنایع تبدیلی 

به موفقیت عملی دست یافته است.
وی تاکید کرد: سعی ما ایجاد اشــتغال پایدار بوده 
و تا کنون نظــارت خوبی بر وام های داده شــده به 

متقاضیان طبق شرایط ویژه داشته ایم.
رییس بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بسیج سازندگی حرکتی رو به جلو در زمینه 
اشتغالزایی دارد، افزود: ســال گذشته ۳6 میلیارد 
تومــان وام اقتصاد مقاومتی در اســتان اصفهان به 
متقاضیان پرداخت شــد که از این طریق با اجرای 
۲۲۰۷ طرح اقتصاد مقاومتی، ســه هزار و 4۰۰ نفر 
اشتغالزایی شــد و این آمار به صورت دقیق و قابل 

مشاهده خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه اصفهان مطرح کرد:

دهکده فارفان؛ اولین دهکده اقتصاد مقاومتی در اصفهان 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ) منطقه ۱۰ کشور( گفت: گندم در سیلوهای روباز این استان 
بر اساس استانداردهای بین المللی نگهداری می شود و گزارش منتشر شده مبنی بر نگهداری غیر بهداشتی گندم در 
سیلوی روباز شهید موسوی بهارستان بی اساس است.رضا نیک نداف با بیان اینکه استفاده از سیلو های روباز یکی از 
روش های متداول ذخیره سازی گندم در دنیا و کل کشور است، توضیح داد: در این روش، گندم با پوشش چادرهای 
پلی اتیلن مخصوص غیر قابل نفوذ آب، خاک و نور محافظت می شود. وی افزود: دیوارها و کف این سیلوهای روباز 

بتنی و غیر قابل نفوذ و مجهز است و توسط افراد متبحر مورد استفاده قرار می گیرند. 

 نگهداری از گندم ها
 در سیلوهای روباز اصفهان 

طبق استاندارد است

مدیرعامل شرکت غله استان:

نی
گا
زر
با

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،451،000
تومان

731،000نیم سکه
تومان

438،000ربع سکه
تومان

290،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،697
تومان

      قیمت سکه و طال

BT-AC 12V هواي اينهل مدل

 36,000
تومان

کمپرسور باد فندکی 
BT4 تورنادو مدل

 111,000
تومان

کمپرسور باد فندکي 
گاالن مدل 3326

 139,000
تومان

 قصر متحرک
 در کنار قبر متحرک

عکس روز

با مسئوالن

مدیر شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با تنفس یک ساله و 
پرداخت اصل بهره های بانکی وام های این شــرکت به روز 
شده و روند مطلوبی در بازپرداخت بدهی این شرکت ایجاد 

شده است.
احمد صادقی از افزایش ۸4 درصدی صادرات ذوب آهن خبر 

داد و افزود: با وجود رکود صنعت ساختمان در داخل، این شرکت با تمرکز بر صادرات توانسته در سال جاری ۸۰۵ 
هزار تن محصوالت فوالدی را به کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادرکند.

صادقی با اشاره به اتخاذ سخت ترین استانداردهای تولید ریل از سوی شرکت راه آهن برای تولیدات ذوب آهن، 
گفت:۵۰۰ تن ریل تولیدی ذوب آهن آماده واگذاری به شرکت راه آهن است.

وی کاهش ۱۲ درصدی برداشت آب از زاینده رود را از دیگر اقدامات این شرکت طی چهار سال گذشته عنوان کرد 
و گفت: در مصرف کک به عنوان سوخت کوره بلند  تالش کردیم از  ۳۲۰ کیلو به ۱۵۰ کیلو گرم کاهش دهیم.

کاهش ۱۲ درصدی 
برداشت آب ذوب آهن 
از زاینده رود

داود صافی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت پیرامون اینکه 
استان اصفهان با وجود ظرفیت های مختلف در حوزه گردشگری نظیر 
اماکن تاریخی، جاذبه های طبیعی، اقوام و سنت های مختلف می تواند 
نقش تاثیرگذار و بی بدیلی داشته باشــد، بیان کرد: اکنون اصفهان 
برای ساخت و ساز و راه اندازی هتل های گردشگری از مشهد، تبریز و 
شیراز بسیار عقب تر است و حتی سرمایه گذاران داخلی اصفهان هم 

هنوز نتوانسته اند هتل های خود را افتتاح کنند.وی گفت: با توسعه 
صنعت جهانگردی، بخش های صنعت و کشاورزی با افزایش تقاضا 
برای صنایع مصرفی و صنایع دســتی و بخش ساختمان با افزایش 
سرمایه گذاری در گســترش تاسیســات اقامتی، راه ها و جاده های 
مناسب و ... بخش خدمات با افزایش تقاضا برای بهره برداری از امکانات 
سنتی و مدرن و خدمات پذیرایی، خدمات حمل و نقل و ارتباطات، 

انواع خدمات مالی و خدمات آموزشی و فرهنگی و ... روبه رو می شود.
وی ادامه داد: این ارگان ها با سخت گیری های بی مورد، عدم همکاری، 
مانع  تراشــی و پیچیدگی  بروکراسی اداری ســبب سرمایه گریزی 
سرمایه داران از استان اصفهان می شوند و با این اوصاف اصفهان با تمام 
ظرفیت های تامل برانگیز و چشمگیر در صنعت گردشگری ۱۵ سال از 

استان های دیگر عقب تر است.

کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت:
اصفهان در صنعت گردشگری ۱5 سال از سایر استان ها عقب تر است

معاون مدیرکل و رییس اداره استاندارد شهرستان کاشان 
گفت: با نظارت این اداره 4۸ قلم کاال از این شهرستان به 
۵۰ کشور دنیا صادرشــده که فرش ماشینی در صدر این 

صادرات قرارگرفته   است.
محمدرضا آرین انواع نخ فرش ماشینی، پتو، باسکول های 

ثابت، کاشــی گرانیتی و لعابی، لوله چدنی نشــکن، میلگرد ســاختمانی و ورق گالوانیزه، انواع لنت ترمز 
خودرو، کولرآبی، انواع نوشــابه، گالب، عرقیات گیاهی، آبلیمو، آبمیوه، آب آشامیدنی و ظروف چینی  را از 

دیگرکاالهایی اعالم کرد که با  نظارت استاندارد از کاشان به خارج از کشور صادر شده است.
وی با اشاره به صادرات 9۰ میلیون دالری فرش ماشینی کاشان به جهان  در ۱۰ ماهه امسال افزود: بیش از ۳ 

میلیون مترمربع فرش ماشینی  از شهرستان کاشان به خارج از کشور صادر شده است.
به گفته وی، عمده کاالهایی که از کشور صادر و یا وارد می شود باید با تایید و مجور ادارات استاندارد باشد.

نظارت استاندارد بر 
صادرات 48 قلم کاال از 
کاشان به 50 کشور دنیا

با توجه به اینکه همیشه افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی کاالها خواهد 
بود بدون شک در روزهای پایانی سال هم می توان انتظار داشت که با 
روند صعودی قیمت  کاالیی اساسی روبه رو باشیم این در حالی است که 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار،  
با ابراز اطمینان به جامعه نسبت به اینکه منابع الزم برای تامین مایحتاج 

مردم پیش بینی و تهیه شده است، از دســتگاه های دولتی خواست تا 
با تامین ذخایر کاالهای اساسی مورد نیاز و نظارت بر قیمت ها،  فضایی 
با ثبات و آرام در بازار ایجاد کنند. دولت تمام تالش خود را برای تامین 
اقالم و کاال های اساسی مردم در شب عید به کار بسته است و مردم نباید 

از این بابت نگرانی داشته باشند.

جهانگیری اما  از احتمال افزایش قیمت مقطعی برخی از کاالها خبر داد 
و دلیل اصلی آن را نوســان نرخ ارز در روزهای پایانی سال عنوان کرد. 
این در حالی است که چندی پیش رسول جهانگیری، رییس اتاق اصناف 
استان اصفهان از ثبات قیمت در روزهای پایانی سال برای اقالم مورد نیاز 
 مردم سخن گفته بود، موضوعی که با اظهار نظر معاون رییس جمهور در

 هاله ای از اما و اگرها قرار می گیرد.
در شرایط فعلی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بازاریان و اصناف 
چشم به روزهای انتهایی سال دوخته اند تا شاید رونقی در کسب و کار 
 خود شــاهد باشــند که با توجه به تاثیر نرخ ارز در کاالهای مورد نیاز

 نمی توان زیاد به این اتفاق خوش بین بود و شاید رکود تورمی میهمان 
بازار شب عید هم باشد. افزایش نرخ ارز تاثیر عمده ای بر اقتصاد کشور 
دارد؛ از یک ســو باعث افزایش واقعی کاال و خدمات می شود و از سوی 
دیگر سبب می شود تا مردم کاال های خود را با افزایش قیمت بسنجند، 

در نتیجه تورم افزایش می یابد.
برخی از کارشناســان اقتصادی اعتقــاد دارند تاثیــر افزایش نرخ ارز 
بر بــازار، دو جنبه را به دنبال خواهد داشــت. از یک طــرف باال رفتن 
نــرخ ارز اثر مثبتــی بر کاالهــای داخلی داشــته و فضــای تولیدات 
داخلی را از تعطیلــی خارج می کنــد؛ اما از طرفی تاثیر مســتقیم بر 
کاالهای وارداتی  داشــته و این افزایش قیمت ســبب ایجاد کسادی 
خواهد شــد؛ درنتیجه قدرت خرید مردم روندی نزولــی پیدا کرده و 
 افزایش قیمت موجب تشــدید پایین رفتن قدرت خریــد و بروز تورم 

می شود.
باید توجه داشت که بیش از ۸۰ درصدمنابع ارزی کشور در کنترل دولت 
است. این افزایش قیمت ارز را می توان این گونه بررسی کرد که یا دولت 
توانایی کنترل نرخ ارز را ندارد و یــا به صورت عمدی با افزایش نرخ ارز، 

سعی در تامین بخشی از کسری بودجه را دارد.
 به هر حال دالیل این نوسانات هر عاملی که باشد توجهی خاص به بازار 
 راکد و کاهش قدرت خرید مردم، دو واقعیت تلــخ روزهای پیش رو را 
می طلبد . از یک ســو بازاریان به دنبال رونق فروش هستند و از سوی 
دیگر مردم به دنبال کاالیی با کیفیت مطلوب و متناسب با درآمد خود 

هستند.

مسئوالن ثبات بازار شب عید را در گرو قیمت ارز می دانند؛

رکود ماندگار

کمتر از دو ماه دیگر تا آغاز سال نو باقی مانده است و بازار برای شب عید خود را آماده می کند در این بین شاید بزرگ ترین دغدغه مردم 
نوسان های احتمالی بازار برای اقالم اساسی و مورد نیاز باشد.

فاطمه کاویانی 
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کارگاه »کاریکاتور به وقت 
انقالب« برپا می شود

کارگاه »کاریکاتــور به وقت انقــاب« با موضوع 
بررســی روایت های دیدنی کارتونیست ها، روی 
جلد مجات و کاغذ نشریات سال های اولیه انقاب 
اســامی ایران، ۱۱ بهمن ماه در خانه هنرمندان 

برگزار می شود.
مدرس ایــن کارگاه اظهار کرد: خانــه کاریکاتور 
حوزه هنری اصفهــان پیش از این به مناســبت 
سالگرد پیروزی انقاب مشروطه کارگاهی را برگزار 
کرده بود و اکنون که در آســتانه سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایران قرار داریم نیز برآن شد تا 
به همان شکل و ســیاق کارگاهی را برگزار کند. 
در این کارگاه، مجموعه ای از کاریکاتورهایی که 
در بازه زمانی حین و بعد از انقاب اسامی توسط 
کاریکاتوریست های مختلف در نشریات و مجات 
و روزنامه های طنز و رسمی کار شده است، بررسی 
می شود. الهام دزفولیان ادامه داد: نکته جالبی که 
درباره کاریکاتورهای انقابی ایران وجود دارد این 
است که بجز سال های مشروطه و سال های پیش 
از وقوع کودتای ۲۸ مرداد، کاریکاتورهایی که در دو 
سه سال اول انقاب اسامی منتشر شده اند، ازنظر 
کمیت و مضمون با دوره پیش از خود قابل مقایسه 
است. عاقه مندان برای شرکت در کارگاه این هفته 
می توانند فردا رأس ساعت ۱۶ به خانه هنرمندان 

اصفهان مراجعه کنند.

نمایش »دام« در تاالر هنر به 
صحنه می رود

نمایش »دام« به نویســندگی تادئوش روژه ویچ 
با طراحی و کارگردانی اسماعیل موحدی از ۱۰ 
بهمن ماه هر شب رأس ســاعت ۱۸:۴۵ در تاالر 

هنر اصفهان به صحنه می رود.
اســماعیل موحدی که مرداد ماه ســال جاری 
نمایش »اوبو شــاه« را با موفقیــت در مجتمع 
فرهنگی هنــری فرشــچیان روی صحنه برده 
بــود، اکنون با نمایــش »دام« در تــاالر هنر به 
اســتقبال مخاطبان خود می رود. تادئوش روژه 
ویچ نویسنده لهستانی این نمایشنامه در »دام«، 
زندگی فرانتس کافکا، یکــی از تاثیرگذارترین 
نویسندگان ادبیات داستانی جهان را شرح داده 
اســت. در این نمایش به رخدادهای شــخصی 
زندگی کافکا مثل ماجرای تــرس او از پدرش و 
نامزدهایی که داشته، اشاره شده و سبک آن در 
فضای اکسپرسیونیســم و سوررئالیسم است، به 
همین دلیل کارگردان این نمایش از تکنولوژی 
های روز در جهت پیشــبرد داســتان بهره برده 
و نزدیک به ۵ مــاه نیز برای اجــرای آن تمرین 

کرده است.

رونمایی از فیلم کوتاه »او«
چهلمین نشســت پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، به 
اکران و نقد دو فیلم کوتاه و رونمایی از فیلم کوتاه 

»او«، ساخته مسعود طهماسبی اختصاص دارد.
سرپرســت پاتوق فیلــم کوتاه اصفهــان گفت: 
دوشــنبه هر هفته به همت انجمن ســینمای 
جوان اصفهان، موسســه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی)ره( و جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان، 
پاتوق فیلم کوتاه در نگارستان امام خمینی)ره( 
برپا می شود و در چهلمین نشست این پاتوق، دو 
فیلم کوتاه با نام هــای »ولگرد« به کارگردانی آنا 
شفر و »طوفان و سنجاقک« ساخته شهرام مکری 

اکران می شود.
بهنام تاجمیــر ریاحی ادامه داد: پــس از اکران 
این دو فیلم، از فیلم کوتاه »او« ســاخته مسعود 
طهماســبی در حضور این کارگــردان رونمایی 

می شود. 

مجریان جشنواره فیلم فجر 
مشخص شدند

ابراهیــم داروغــه زاده، معاون ارزشــیابی و 
نظارت سازمان ســینمایی، با حضور در برنامه 
تلویزیونی »حاال خورشــید« درباره برگزاری 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم فجر 

گفت: افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم 
فجر، ۱۲بهمن ماه در برج میاد برگزار می شود 

و مجری این مراسم احسان کرمی خواهد بود.
وی افزود: مراســم اختتامیه هم ۲۲ بهمن ماه 
در برج میاد با اجرای رضا رشــیدپور برگزار 

می شود.

همایون برای تیم ملی 
نمی خواند

در پی انتشار خبر خوانندگی همایون شجریان 
برای ســرود تیم ملی، این خبر از ســوی این 

خواننده تکذیب شد.
همایون شجریان ضمن آرزوی موفقیت برای 
تیم ملی گفت: تا به امروز کسی در این مورد با 
من صحبت نکرده است و از اصل ماجرا بی خبر 

هستم.

فقط دوتا گربه دارم
پانته آ بهرام بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
که میهمان »من و شــما« با اجــرای »آرش 
ظلی پور« بود، برای اولین بار در این برنامه اعام 
کرد که بعد از »توکیو بــدون توقف« از مهران 
مدیری برای حضــور در چند کار پیشــنهاد 

داشته؛ اما قبول نکرده است.
وی گفت: مهران مدیری عزیــز برای یکی دو 
کار خود از من دعوت به همکاری کرد؛ وسوسه 
جذابی هم بــود. چــون کار های 
ایشان همیشه پر مخاطب بوده؛ 
اما احساس خطر در من باعث 
شــد نپذیرم و بــرای همین 
ایشــان دیگر از مــن دعوت 
نکردند و گفتنــد برای چی 
دعوت کنم، وقتی نمی آیی؟! 
)می خندد(، اما االن دلم یک 
کار طنز خوب می خواهد 
که آن روی سکه هم کمی 

مشخص شود.
در بخشــی دیگــر از 
گفت وگو، ظلــی پور از  
بهــرام پرســید که آیا 
فرزنــدی دارد کــه او 
گفت: من بچه ندارم، 
فقط ۲ تا گربــه دارم! 
وی در انتهــا در خصــوص 
مســئله ازدواج خــود نیز گفت: 

بگذارید این مسئله جزو اسرار بماند!

»ارثیه پدری« پهلوی روی 
آنتن!

ییست و سومین قســمت از فصل دوم برنامه 
»به اضافه مستند«، با پخش و بررسی مستند 
»ارثیه  پدری« ساخته مهدی نقویان روی آنتن 

شبکه مستند خواهد رفت. 
مســتند »ارثیه پدری« روایتــی متفاوت از 
زندگی محمدرضا شــاه پهلوی در گذر زمان 
است. داســتان فیلم از تاجگذاری او در سال 
۱3۴۶ آغاز شده و تا زمان مرگ او در مصر در 

سال ۱3۵9 ادامه دارد. 
مستند در ۱۵ ســکانس روایت شده است که 
هر کــدام از آن بیانگر اتفاقی مهــم در زمان 
محمدرضا پهلوی است. هر سکانس از این فیلم 
به نام یکی از فیلم های زمان پهلوی نامگذاری 

شده است.

به هیچ کس ربط نداشت
 کارگردان فیلم »دو طبقــه روی پیلوت« در 
پاسخ به شایعه جایگزینی بازیگر دیگری با الناز 

شاکردوست، این شایعه را رد کرد.
 ابراهیم ابراهیمیان درباره بستری شــدن الناز 
شاکردوســت در بیمارســتان، گفت: پروژه را 
متوقف کرده ایم و توجه همه ما معطوف به این 

است که حال شاکردوست بهتر شود. 
 ابراهیمیان همچنین تاکیــد کرد: این حادثه 
خارج از صحنه فیلم برداری رخ داده و بر اثر یک 
بی احتیاطی بوده که نه به خانم شاکردوســت 

ارتباط داشته و نه به پروژه.

کارگردان اصفهانی با اشاره به اینکه اطاع رسانی در زمینه برنامه های 
جشنواره فیلم فجر بســیار ضعیف بوده، اظهار داشــت: برگزاری این 

جشنواره در اصفهان اتفاق خیلی خوبی است. 
مجید کاشی فروشان تصریح کرد: حق مردم هنردوست اصفهان است 

که با فیلم های خوب سینمای کشور آشنا شوند. 
وی در پاسخ به این ســوال که برگزاری جشــنواره فیلم فجر در سال 

گذشته تا چه حد توانســت در افزایش کیفیت فیلم های کارگردانان 
اصفهانی تاثیرگذار باشد، اظهار داشــت: تبی که باعث به وجود آمدن 
انرژی متحرک در فیلم سازان شود تا کارگردانان خود را برای ساختن 
فیلم های بهتر آماده کنند و به حضور در سینما و دیدن فیلم ها تشویق 
شــوند، به دلیل پایین بودن کیفیــت فیلم های حاضر در جشــنواره 

بین المللی فیلم فجر وجود ندارد. 

در جشنواره فیلم فجر سال گذشته کارهای متفاوتی وجود 
نداشت

به گفته کاشی فروشان در جشنواره فیلم فجر سال گذشته شاهد حضور 
فیلم های خوبی نبودیم وکارهای متفاوت از ســال های قبل از آن نیز 
وجود نداشت که بتوانیم از آنها به عنوان فیلم های تاثیرگذار نام ببریم و 

تکنیک خاصی را برای مخاطب به ارمغان بیاورد.
وی در پاسخ به این سوال که نقطه قوت جشــنواره فیلم فجر را در چه 
موضوعی می دانید، اذعان داشت: بجز ورود یک سری کارهای کمدی و 
مخاطب پسند که باعث شده بود این جشنواره صرفا از داشتن یک تعداد 
مخاطب خاص خارج شود و مخاطب عام را هم با خود همراه کرد، نقطه 

قوت دیگری نداشت.
ورود فیلم های کمدی باعث رونق سینما شد

این کارگردان اصفهانی ادامه داد: ورود این فیلم های کمدی طی ســه 
سال گذشته ضمن اینکه رونق ســینما را به دنبال داشت، باعث ارزش 
قائل شدن برای مخاطب عام شد؛ چرا که تاکید روی یک سری فیلم های 

خاص، قهر مخاطب را  به همراه دارد.
فیلم »خوب، بد، جلف« مورد اقبال قرار گرفت

کاشی فروشان در پاسخ به این سوال که  از میان فیلم های کمدی، کدام 
یک شما را بیشتر جذب کرد، گفت: فیلم خوب، بد، جلف با فروش بیش 

از ۲۰ میلیون، مورد اقبال قرار گرفت.
وی ضمن اشاره به سینما فلسطین به عنوان یکی از سینماهای میزبان 
جشــنواره فیلم فجر، با بیان اینکه اصفهان با کمبود و شــرایط خیلی 
سختی در حوزه سینما روبه رو بود، گفت: این کمبود باعث اجحاف در 
حق کارگردانان اصفهانی می شد که نمی توانستند فیلم خود را در شهر 
خود اکران کنند؛ ولی با تجهیز و بازسازی این سینما، تاثیر بسزایی در 
جذب مخاطب دارد. کارگردان اصفهانی نقطه ضعف ســینما فلسطین 
در میزبانی فیلم فجر را نبود جای پارک و اجرای طرح زوج و فرد برای 

خودرو ها عنوان کرد.

کارگردان اصفهانی:

آشنایی با بهترین های سینمای کشور، حق مردم اصفهان است

امسال نیز به مانند جشنواره های قبلی فیلم فجر، شاهد اکران گزیده ای از بهترین های سینمای کشور در دیار نصف جهان با میزبانی دو سینمای 
فلسطین و سپاهان هستیم. به همین بهانه گفت و گویی داشتیم با کارگردان اصفهانی در خصوص تاثیر برپایی این جشنواره در افزایش کیفیت 

فیلم های کارگردانان اصفهانی.

در حاشیه

آشنایی با بهترین های سینمای کشور، حق مردم 
اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:

کارگاه

در شهر مدیرکل میراث فرهنگي اســتان اصفهان از ثبت 
ملي کوره ذوب سرب معدن نخلک به عنوان بخشي 

از پیشینه تاریخ صنعت استان اصفهان خبر داد.
به نقل از پایــگاه اطاع رســاني اداره کل میراث 
فرهنگي اســتان اصفهان، فریدون الهیاري گفت: 

معدن سرب نخلک در محور شرق استان اصفهان و 
در ۱3۰ کیلومتري شمال شرق شهرستان نایین، 
در ۴۵ کیلومتري شهر تاریخي انارک و در حاشیه 

کویر مرکزي ایران قرار گرفته است.
 با این وصف پیشــینه بهره بــرداري از این معدن 

با توجه بــه وجود قلعه تاریخــي و چهار طاقي که 
احتماال آتشــکده اي از دوران ساساني بوده است، 
به بیش از دو هزار ســال قبل بازمي گردد که این 
خود نشان دهنده توانمندي هاي ایرانیان در دوران 

باستان در راستاي ذوب فلزات بوده است.
وي افزود: در پیرامون این معدن تاریخي شواهدي 
از وجود کوره هاي ذوب فلز ســرب وجود داشته و 

سپس در نزدیک به یک صد سال قبل، کوره هاي 
جدیدي جایگزین کوره هاي باســتاني شــده که 
آثار و شــواهد آنها همچنان باقي اســت و با توجه 
به قدمت تاریخي این معدن، بنــا داریم تا با ثبت 
ملي کوره ها، فرآیند اســتحصال و ســپس ذوب 
 فلز ســرب را در این معدن تاریخــي به ثبت ملي

 برسانیم.

مدیرکل میراث فرهنگي استان اصفهان:
کوره ذوب سرب معدن نخلک ثبت ملی می شود

افشاگری خواننده مطرح پاپ از درآمدهای امروز بازار موسیقی؛

با دوتا قطعه میلیاردر می شوند!
بنیامین بهادری، خواننده پاپ شامگاه چهارشنبه 
چهــارم بهمــن در اینســتاگرامش اعام کرد 
کنســرتش را در کرمان لغو می کند چون مجوز 
حضور روی صحنه بــرای دو نوازنده اش، نگین 

پارسا و مژگان ابوالفتحی، صادر نشده است.
او در این نوشته تاکید کرده بود این خبر را فقط 
یک شب پیش از حرکتشــان به کرمان به آنها 

اعام کرده اند.
روز پنجشــنبه پنجم بهمن محمدرضا علیزاده، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان 
با بیان اینکه این گروه نام پنــج نفر را به عنوان 
خواننده و نوازنده اعام کــرده بود، گفت: »آنها 

شــب چهارشــنبه چهارم بهمن اعام 
کردند قرار است سه نفر دیگر به عنوان 
نوازنده به گروه اضافه شــود و امکان 
اخذ استعام در این زمان اندک برای 
سه نوازنده دیگر در این کنسرت فارغ 

از اینکــه زن یا مرد باشــند 
وجود نداشت.«

بنیامیــن امــا روز 
شنبه در گفت وگو 
با خبرآناین، به 

این سخنان 
کـل  یـر مد
فــــرهنگ 
و ارشــــاد 

اســامی اســتان کرمــان پاســخ داد و گفت: 
»اگر پاســخی کوتاه بخواهید بایــد بگویم این 
توضیحات دروغ است. جعبه ســیاه این ماجرا 
 در تهران که باز شود همه چیز مشخص خواهد

 شد.«
حاال فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی، در مورد توضیحات 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان 
در خصوص عــدم برگزاری کنســرت بنیامین 
بهادری در این شــهر چنین گفته: »اسامی آن 
تعــداد از اعضای گروه کــه می خواهند در یک 
اجرا روی صحنه بروند، باید در زمان مناسب به 
مرجع صادرکننده مجوز اعام شود تا 
مرجع مربوطه بتواند طبق شیوه نامه 

به وظایفش عمل کند.«
طالبــی در مورد تناقــض توضیحات 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
کرمان بــا آنچه بنیامیــن بهادری به 
خبرآناین گفته است، توضیح 
داد: »قطعــا اگــر بنیامیــن 
بهادری مدارکــی برخاف 
توضیحات اداره کل ارشــاد 
استان کرمان در دست دارد، 
می توانــد آن را ارائه دهد و 
دفتر موسیقی موضوع را به 
جد پیگیری خواهد کرد.«

حواشی لغو کنسرت کرمان ادامه دارد؛

بنیامین مدرک رو کند!

علـی اصحابـی بـا حضـور در برنامـه »فرمـول 
یک« از وضعیـت امروز موسـیقی ایـران گایه 
کـرد و دربـاره اینکـه بـا پـول آدم هـا را بـزرگ 

می کننـد توضیـح داد.
اصحابـی خواننـده موسـیقی پاپ کـه میهمان 
سـیدعلی ضیـا در برنامـه »فرمـول یـک« بود، 
در ابتـدای صحبت هایش با اشـاره بـه وضعیت 
موسـیقی امـروز ایـران گفـت: ایـن روزهـا 

مگاهیـت شـدن خیلی آسـان شـده اسـت.
اصحابـی ادامـه داد: سـه سـال و خـورده ای 
کـه گذشـته انـگار 3۵۰ سـال بر من گذشـت، 

چطـور  نپرسـید  هـم  هیچ کـس 
شـدی؟ کسـی کـه آنقـدر در اوج 
بـود کجاسـت؟ آدم بده داسـتان 
هم مـن شـدم! امـا حـاال بعـد از 
چهـار سـال اوضـاع بهتـر شـده 

اسـت.
او در پاسـخ بـه اینکـه چـرا فکـر 

می کنـی ایـن روزهـا موزیـک 
تصریـح  می گیـرد،  راحـت 
نیـد کـه پـول  کـرد: می دا
می دهنـد و آدم هـا را گنده 
می کننـد، بعد هـم طرف 
در عیـن گندگـی یـک 

دفعـه محـو می شـود.
ایـن خواننـده یـادآور 

شـد: کسـی کـه خـط می دهـد ۵۰۰ میلیـون 
روی کسی سـرمایه گذاری می کند و او را روی 
اوج مـی برد؛ امـا همه مـی دانیـم اینهـا در اوج 
بزرگـی یک دفعـه کنار مـی رونـد و خداحافظ.

اصحابـی از آوردن نـام اشـخاص پرهیـز کـرد 
و گفـت: من کـه نمـی توانـم اسـم بیـاورم؛ اما 
کسـانی کـه فـرق سـبک های مختلـف را هـم 

نمـی داننـد، یـک دفعـه بـزرگ می شـوند.
او بـا اشـاره بـه اینکـه مـن نمی گویـم چنیـن 
کسـانی اسـتعداد ندارنـد، توضیـح داد: ماجـرا 
رونـد مطرح شـدن ایـن افراد اسـت که بـا پول 
رقم مـی خـورد. آنها با پـول بـزرگ و خیلی 

زود محـو می شـوند.
خواننـده »تـو کـه عشـق منـی« افـزود: با 
دوسـتی صحبـت مـی کردیـم و دربـاره 
فان فـرد من گفتـم چقـدر شـعر کار او بد 
اسـت! اما دقیقـا همـان کار هیت شـد. این 
حـرف از روی حب و بغض نیسـت و 
دلم بـرای اتفاقاتی کـه دارد 
در موسـیقی مـی افتـد، 

می سـوزد.
اصحابـی در پایـان گفـت: 
همیـن  از  هـا  بعضـی 
قطعه هـا دو سـال اسـت 
۱۵ مــیـلیـــارد تــومـان 

درآورده انـد.

موسیقی

حسن فتحی کارگردان سریال 
شهرزاد در صفحه اینستاگرام 
خود نوشــت: عکســی زیبــا از 
بارش برف در شهرک سینمایی 

غزالی، لوکیشن.

پوریا پورسرخ خطاب به 
شورای شهر و شهرداری 

نوشت:اینجا جاده یخ زده کرج 
است.ممنون از مسئوالن. شما 

به دعواهای سیاسی تون برسید.

مقــدم،  شــریفی  المیــرا 
گوینده شــبکه خبر با پستی 
جدید صفحه اینستاگرامش 
را بــه روز کرد. و ی نوشــت: 
»برف نو ســام ســام. پارک 
ملت. »همین االن. یخ زدیم!«

اعظم حاجی رضازاده

برف »تهران 
قدیم« را سفید 

پوش کرد

کنایه آقای 
بازیگر به شورای 
شهر و شهرداری

همین االن یخ زدیم
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محققــان دانشــگاه ملــی ســئول در کــره جنوبــی موفــق بــه 
توســعه روبات هایی شــده انــد که بــدون نیاز بــه باتــری و تنها 
 با جــذب رطوبــت محیــط اطــراف روی زمیــن می خزنــد. این

Hygrobot ها مانند کرم پیچ و تاب خورده یا از طریق لول خوردن به 
جلو و عقب حرکت می کنند. ایده اصلی توسعه این روبات ها از گیاهانی 
گرفته شده که با جذب رطوبت زمین یا هوای اطراف، شکل و اندازه خود 
را تغییر می دهند. برای مثال مخروط های کاج هنگام خیس شدن بسته 
می شوند و پس از خشک شدن باز می گردند تا دانه های داخلشان به 

فواصل دورتری از هم پراکنده شود.
 hygrobot رطوبت برخالف باتری ها سمی نیســت و خطر انفجار نیز در پی ندارد، همین عوامل باعث می شود که
گزینه ای مناسب برای به کارگیری در موارد پزشکی و درون بدن انسان باشد. پژوهشگران کره ای عقیده دارند که در 
آینده می توان در کاربردهایی مثل دارورسانی به بدن یا میکروب زدایی محیط، از این روبات های جالب استفاده کرد.

 موتورسواری در کوه ها و نقاط ناهموار، یکی از چالش های هیجان انگیز است که بسیاری دوست دارند آن را تجربه 
کنند. اما سروصدای زیاد موتورهای آفرود یک چالش جدی است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، 
شرکت کیک موفق به تولید موتور برقی تازه ای شده که سروصدای خاصی تولید نمی کند و می تواند بدون آسیب 

زدن به محیط زیست و تولید دود و آلودگی، در زمین های ناهموار حرکت کند. این موتور که »کالک« 
نام دارد، در کنار عملکرد خوب، وزن کمی هم دارد و در راستای تحقق هدف به صفر رساندن تولید 

آالینده های زیست محیطی ناشی از انتشار سوخت های فسیلی تولید می شود. در این موتور از 
یک شاسی منحصر به فرد و موتور پیشرفته ای موسوم به  IPM استفاده شده که باعث می شود 
سرعت آن به حداکثر ۸۰ کیلومتر در ساعت برســد. با توجه به برقی بودن این موتور، در آن 
خبری از دنده و کالچ نیست. در این موتور، سه حالت رانندگی پیش بینی شده که عبارت اند 
از اکتشاف برای حرکت در مسیرهای دشوار و صعب العبور با سرعت حداکثر ۴۵ کیلومتر در 
ساعت، حالت کاوش برای مسیرهای طوالنی تر و کم و بیش عادی و در نهایت حالت هیجان 

برای حرکت با حداکثر سرعت در مسیرهای جاده ای معمولی.
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باز شدن »کارتابل شخصی« برای مالکان گوشی های 
موبایل تا هفته آینده

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
از راه اندازی کارتابل شخصی برای آن دسته از دارندگان موبایل که 

فرآیند انتقال مالکیت را تکمیــل کرده اند خبر داد و جزئیاتی از 
امکانات این کارتابل را تشــریح کرد. حمیدرضا دهقانی نیا در 

گفت وگو با تسنیم، با اشاره به راه اندازی کارتابل شخصی برای 
دارندگان تلفن همراه طی روزهای آینده اظهار کرد: طی هفته 

آینده برای تمام کســانی که فرآیند انتقال مالکیت را تکمیل 
نــد  ه ا د کر

بلــی  تا ر کا
بــاز  شــخصی 

می شود که با استفاده 
از آن می توانند خدمات 

خاصی را دریافت کنند که 
تا پیش از این برای مشترکان 

امکان پذیر نبود. وی اضافه کرد: 
خریدارانی که فعال سازی و انتقال مالکیت را طی کنند 
می توانند از خدمات خاصی بهره مند شوند. به عنوان مثال در صورتی که تلفن همراه آنها به سرقت رفت، 
می توانند متوجه شوند که گوشی سرقت شده سرویس ها و خدمات مخابراتی را می گیرد یا خیر؛ حتی این 
امکان برای مالک گوشی تلفن همراه فراهم است که دسترسی گوشی تلفن همراه خود به خدمات مخابراتی 
را غیرفعال کند. وی گفت: همچنین یکی دیگر از ارزش های افزوده ای که برای دارندگان گوشی های تلفن 
همراه فرآیند انتقال مالکیت دارد، آن است که مالکان این گوشی ها می توانند به صورت کامل خدمات پس 
از فروش را به معنای واقعی کلمه در خصوص گوشی های تلفن همراه خود اخذ کنند؛ چراکه پس از تکمیل 
این فرآیند تمام اطالعات تلفن آنها در سامانه ثبت شده و دسترسی به این اطالعات وجود دارد؛ از جمله 

آنکه این گوشی تلفن همراه توسط کدام وارد کننده، با چه قیمتی و حتی از کدام گمرک وارد شده است.
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در گذشته مشاغلی بوده اند که به خاطر پیشرفت های 
علمی و گســترش تکنولوژی، جایگاه خود را از دست 
داده اند و نام برخی از آنها را به عنوان میراثی از گذشــته در موزه ها و 
کتاب های تاریخی می توان یافت. امروزه نیز با مراجعه به گزارش های 
مختلفی که هرسال از سوی روزنامه ها، سایت ها و موسسات دولتی و 
غیردولتی، در مورد وضعیت اشــتغال در کسب وکارهای سنتی و نوپا 
منتشر می شود، به این موضوع پی خواهیم برد که تهدید اصلی برای 
کسب وکارهای سنتی، پیشــرفت تکنولوژی اســت. به عنوان مثال 
استارت آپ هایی که در حوزه پرداخت به وجود آمده اند، درآمد خدمات 
بانکی را کاهش می دهند یا استارت آپ هایی که در حوزه فروش کاالها 
فعالیت می کنند، فروشــندگان خرد را از میدان خارج کرده اند. اگر به 
دقت به کســب وکارهای نوپا و فعالیت های استارت آپ های اینترتی و 
غیراینترنتی و همچنین روبات ها بنگریم، به این نتیجه خواهیم رسید 
که عامل اصلی در این فرآیند، پیشرفت تکنولوژی است. آنچه از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است، درک فرآیند از بین رفتن اشتغال بخش 
سنتی به دلیل پیشــرفت های تکنولوژیک اســت. بدین صورت که با 
پیشرفت تکنولوژی، تولید به روش ســنتی توجیه اقتصادی خود را از 
دست می دهد، کسب وکار تکنولوژیک جدید جای مشاغل قدیمی را 
می گیرد و مجددا تکنولوژی پیشــرفت می کند و همین چرخه ادامه 
می یابد. انقالب تکنولــوژی به کمک ماشــین آالت جدید جایگزین 
انســان ها در تمام بخش های صنعت شده اســت. با معرفی روزافزون 
فناوری های جدیــد و کامپیوترهای پیچیده، نقش انســان به عنوان 
مهم ترین عامل تولید، محدود می شود و در نهایت با کاهش عنوان های 
شغلی، از چرخه اقتصاد حذف خواهد شد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ 
میلیون انسان در جهان بیکار هستند یا حقوق کافی دریافت نمی کنند. 
به طور مشابه، نقش اسب در تولید محصوالت کشاورزی، ابتدا کاهش 
پیدا کرد و ســپس با معرفی تراکتور به طور کامل حذف شد. انقالب 
مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی در کشاورزی آمریکا در صد سال اخیر، 
منجر به بیکار شدن میلیون ها کشاورز شده است؛ در نتیجه این کشور 
از یک جامعه روستایی به یک جامعه شــهری و صنعتی تبدیل شده 

است. در سال 1۸۵۰، 6۰درصد از جامعه کارگر، در کشاورزی به کار 
گرفته شــدند. امروزه، کمتر از 2/۵درصد نیروی کار به طور مستقیم 
مشغول کشاورزی هســتند. بیش از 9 میلیون نفر وجود دارند که در 
مناطق روستایی آمریکا زیر خط فقر زندگی می کنند؛ این درحالی است 
که تکنولوژی، آمریکا را به یــک تولیدکننده درجه یک در دنیا تبدیل 
کرده است. در ســال های آتی، تعداد زمین های کشاورزی با پیشرفت 
سازوکار کشاورزی و روباتیک به شدت کاهش پیدا می کند که منجر به 
افزایش بازده و کاهش تعداد کارگران خواهد شد. همچنین دانشمندان 
به کمک هوش مصنوعی، روبات هایی را به منظور شخم زنی، بذرپاشی 
و برداشت محصول طراحی کرده اند که این خود باعث می شود تعداد 

بیشتری، از چرخه کار خارج شوند و بیکاری روزافزون ادامه یابد. 
دنیای اطالعات و ارتباطات، فرآیند پیچیده ساخت را امکان پذیر کرده 
است. چشــمگیرترین پیشــرفت تکنولوژی در صنعت خودرو اتفاق 
افتاده است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در اواخر دهه آینده، 

شــرکت های ژاپنی قادر خواهند بود در کمتر از ۸ ساعت یک ماشین 
کامل را بسازند. کاهش زمان تولید به معنای کارگر کمتر در خط تولید 
است. یک مدیر ژاپنی اشاره می کند که 12 میلیون ماشین ساالنه به 
دست کمتر از 6۰۰ هزار کارگر تولید می شود. تغییرات اعمال شده در 
بخش تولید منجر به از دست رفتن 9۰ هزار شغل در صنعت اتومبیل 
می شود؛ زیرا نســل جدید روبات های هوشمند، به اطالعات بیشتری 
تجهیز شــده اند که دامنــه فعالیت شــان را انعطاف پذیرتر می کند و 
به دلیل کارایی باال، جایگزین نیروی انســانی می شــوند. هر روبات 
جایگزین، می تواند جایگزین چهار شــغل شــود و به طور پیوسته در 
طول شــبانه روز مورد اســتفاده قرار می گیرد. این درحالی است که 
بســیاری از اقتصاددانان امیدوارند که بخش های خدماتی، میلیون ها 
انسان در جســت وجوی کار را جذب کند که امید آنها احتماال محقق 
نخواهد شد؛ چراکه ماشین ها جایگزین انسان در بخش های مختلف 
خدماتی شده اند. ماشین های جدید قادر به انجام بسیاری از کارهای 

ذهنی انسان با سرعت بیشتر هستند. به عنوان مثال، بانکداری تجاری 
تنها بخش خدماتی است که متحمل کاهش 3۰ تا ۴۰ درصدی شغل 
طی هفت سال آینده خواهد شد. بسیاری از بانک ها از سیستم پست 
صوتی برای ارائه خدمات به مشــتریان استفاده می کنند. ماشین های 
گویا جایگزین تعداد زیادی از انسان ها شده است. یک نیروی انسانی 
2۰۰ معامله در روز انجام می دهد، 3۰ ساعت در هفته کار می کند، از ۸ 
تا 2۰ هزار دالر حقوق با مزایا دریافت می کند؛ در حالی که گوینده های 
ماشــینی دو هزار معامله در روز انجام می دهند، 19۸ ساعت در هفته 
کار می کنند و هزینه راه اندازی هر کدام ساالنه 22 هزار دالر می شود. 
خدمات نوین بانکداری این امکان را به مشتریان می دهد که به شیوه 
الکترونیکی در هر جا پول خود را پرداخت کننــد که منجر به حذف 
چک های بانکی می شــود. تغییــر ادارات از بافت ســنتی به فرآیند 
الکترونیکی، منجر به افزایش بهره وری و حذف میلیون ها کارگر خواهد 
شد. از دست رفتن ســریع فرصت های شغلی باعث می شود که زنان و 
مردان در سراسر دنیا نگران آینده شغلی خود باشند. این نگرانی ها باعث 
بروز ناهنجاری های رفتاری در جامعه می شود؛ به عنوان مثال جوانان، 
ناامیدی و خشم خود را در قالب رفتارهای ضداجتماعی بروز می دهند. 
کارگران میانسال که بین گذشته موفق و آینده نامعلوم خود قرار دارند، 
راه گریزی از فشــارهای اجتماعی ندارند؛ چراکــه نمی توانند از گذار 
تکنولوژی عبور کنند. در اروپا، ترس ناشی از افزایش بیکاری، تبدیل 
به ناآرامی گســترده اجتماعی و درنتیجه منجر به ظهور جنبش های 
سیاسی شده است. در ژاپن، افزایش نگرانی از نرخ بیکاری، بسیاری از 
حزب های سیاســی را برای اولین بار مجبور کرده به مسئله اشتغال به 
طور جدی بپردازند. در جهان پیش رو، بسیاری از تغییرات ممکن است 
لحظه ای اتفاق بیفتد. در این شرایط، ما به سختی می توانیم تاثیر نهایی 
تغییرات بزرگ را حدس بزنیم. اینجاست که این سخن جان چمبرز، 
رییس هیئت مدیره شرکت سیسکوسیستم بیشتر نمود می یابد که: 
»حداقل ۴۰درصد از تمام کســب و کارها در 1۰ ســال آینده از بین 
خواهند رفت. اگر آنها را درنیابید چطور سراسر شرکت را با جایگزینی 

فناوری های جدید تغییر دهند؟« 

شیائومی، تراشه Surge S2 معرفی می کند
 Surge S1 چند وقتی می شود که شرکت شیائومی وارد حوزه ساخت تراشه موبایل شده است. اولین تراشه این شرکت

نام داشت که روی گوشی شیائومی Mi 5c قرار گرفته بود. حاال که تقریبا یک سال از عرضه این تراشه می گذرد، به 
نظر می رسد که باید منتظر معرفی نسل دوم آن باشیم؛ تراشه ای که با نام Surge S2 شناخته می شود. براساس 

اطالعات منتشر شده، این تراشه را شــرکت TSMC با معماری 16 نانومتری می سازد. به احتمال زیاد تراشه 
جدید روی گوشی شیائومی Mi 6x قرار می گیرد.

براساس اطالعات منتشر شده، تراشه Surge S2 یک پردازنده هشت هسته ای دارد که از چهار هسته 
Cortex-A73 با فرکانس 2٫2 گیگاهرتز و چهــار پردازنده Cortex-A53 با فرکانس 1٫۸ گیگاهرتز 

بهره می برد. پردازنده گرافیکی Mali-G71 MP8 نیز روی آن قرار گرفته اســت. گفته شده تراشه جدید 
شرکت شیائومی برای رقابت با تراشه Kirin 960 شرکت هواوی ساخته شده است.

دنیای موبایل

  LG G6 گوشی 
با رنگ صورتی می آید

به تازگی تصویری به بیرون درز کرده که نشــان 
می دهد گوشی ال جی جی 6 رنگ صورتی تمشکی 
)در واقــع همان صورتی( خواهد داشــت. براســاس 
اطالعات منتشر شده، شرکت ال جی در ابتدا می خواهد 
این گوشی را راهی بازار کره جنوبی کند و سپس به عرضه  این 
گوشی در کشورهای دیگر بپردازد. البته چون این خبر به طور 
رسمی توسط شرکت ال جی اعالم نشده و همچنین تفاوت 
ظاهری ال جی جی 6 با ال جی جی 6 پالس در عالمت + 
آن است، شایعه شده که اصال رنگ صورتی برای گوشی 
LG G6 در کار نباشــد و تنها عالمت + حذف 
شــده و احتمال دارد این تصویر مربوط به 
گوشی LG G6 Plus باشد که قبال معرفی 

شده بود.

پرچم دار جدید اچ تی سی 
در MWC معرفی نخواهد شد

 HTC U12 که بر اساس شایعات HTC پرچم دار جدید
نام دارد، در همایش جهانی موبایل )MWC( در بارسلونا 
معرفی نخواهد شــد. این اطالعات از یکی از کارمندان این 
شرکت به دست آمده اســت. این منبع ضمنا اعالم کرده است 
که HTC قصد دارد طی مراســمی جداگانه بعد از MWC اقدام به 
رونمایی از پرچم دار جدید خود کند؛ اما تاریخ این مراسم اعالم نشده 
است. این احتمال وجود دارد که ماه مارس یا آوریل شاهد رونمایی 
از HTC U12 باشــیم؛ البته این نام هنوز تایید رســمی نشده 
 U12 اســت؛ اما به احتمال زیاد پرچم دار بعدی این شرکت
 HTC نام خواهد داشت. این احتمال به این دلیل است که
نمی خواهد زیر سایه  سامســونگ قرار گرفته و مراسم 

معرفی پرچم دار جدید خود را تحت الشــعاع مراسم 
رونمایی سامسونگ از پرچم داران خود قرار دهد. 

موبایل های گلکسی اس 9؛  
 گران ترین های سری 

اس سامسونگ
به عرضه موبایل های سری گلکسی اس 9 سامسونگ کمتر از یک ماه 

باقی مانده و این در حالی است که اطالعات بسیاری در مورد مشخصات سخت 
افزاری و ظاهری منتسب به آنها منتشر شده است. حاال مشخص شده این دو 
تلفن هوشمند، گران ترین موبایل های سری گلکسی اس سامسونگ خواهند بود. 
قیمت گلکسی اس 7 از 6۵۰ دالر شروع می شد؛ در حالی که گلکسی اس ۸ با حداقل 
قیمت 7۵۰ دالر عرضه شد. به نظر می رسد قرار است پرچمداران آتی این سری، یعنی 
گلکسی اس 9 با حداقل قیمت ۸۰۰ دالری روانه بازار شوند. این موضوع توسط فردی 
به نام »Ricciolo« در توییتر اعالم شده. او سال هاست که قیمت عرضه تلفن های 
هوشمند سری گلکسی اس سامسونگ را به درستی پیش بینی کرده است. گمان 
می رود یکی از دالیل اصلی این افزایش قیمت، دوربین های با گشودگی دهانه 
لنز متغیر باشد. در این خصوص یادآوری می کنیم که قرار است دوربین 
موبایل های سری گلکسی اس 9 با میزان متغیر f1.5 و نیز f2.4 به 
بازار عرضه شوند. بدین ترتیب احتماال این فناوری جدید، موجب 

افزایش قیمت موبایل های مذکور شده است.

 SSD معرفی جدیدترین حافظه های
سامسونگ 

شرکت سامســونگ با حافظه SSD مدل ۸۵۰ توانست نظر افراد 
زیادی را به ســمت خودش جلب کند. حاال این شرکت دو مدل 
جدید بــه نام هــای Evo ۸۶۰ و Pro ۸۶۰ را معرفی کرد. این 
حافظه ها در مقایسه با مدل قبلی پیشرفت چشمگیری نداشته؛ 
اما با بهبودهایی همراه بوده اند. همانند مدل های قبلی حافظه ۸6۰ 
پرو، سریع تر از مدل معمولی است. براساس اطالعات منتشر شده 
حافظه های جدید سامسونگ در ظرفیت های ۴ ترابایت، 2ترابایت، 
1 ترابایت و ۵۰۰ گیگابایت  و 2۵۰ گیگابایت عرضه می شــود و 

اندازه آن هم 2٫۵ اینچ است.  

ابداع سرنگ دارورسانی به مدارهای مغز
پژوهشگران دانشگاه ام آی تی، نوعی ســوزن ابداع کرده اند که 
می تواند دارو را به بخش های گوناگــون مغز منتقل کند. هنگام 
درمان اختالالت قســمت های خاصی از مغز، یکی از مشکالت 
دریافت داروهــا به صورت خوراکی یا وریــدی، تاثیر آنها بر کل 
مغز و احتماال ایجاد عوارض جانبی اســت. دانشمندان موسسه 
فناوری ماساچوست )MIT(، سوزن بسیار باریکی ابداع کرده اند 
که می تواند دوزهای کمی از دارو را به بخش هایی از مغز برساند 
که به کوچکی یک میلی متر مکعب هستند. این ابزار که »میندز« 
)MiNDS(یا »سیستم دارورسانی عصبی مینیاتوری« نام دارد، 
شامل چندین لوله اســت که در یک کانوال )ســوزن( به عرض 
یک تار موی انســان قرار دارد. هر یک از این لوله ها یا کانال ها، 
قطری حدود 3۰ میکرومتر دارد و می تواند نوع متفاوتی از دارو 

را منتقل کند.

ابداع سرنگ دارورسانی به مدارهای مغز

پیشنهاد سردبیر:
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نماینده گلپایگان و خوانسار:
 به حوزه آموزش و پرورش

 جفا شده است
نماینده گلپایگان و خوانسار در  گلپایگان
مجلس گفت: متاســفانه به حوزه تعلیم و تربیت 
 آمــوزش و پرورش شــاید بیــش از ۳۰ ســال 

کم توجهی، ظلم و جفا شده است.
 علی بختیاربا اشاره به اینکه متاسفانه به حوزه تعلیم 
و تربیت آموزش و پرورش  ظلم و جفا شده است، 
اظهار داشت: از ابتدای فعالیت مجلس دهم بر آن 
شدیم که حوزه آموزش و پرورش را هم به لحاظ 
مدیریت و هم به لحاظ بودجه و معیشت فرهنگیان 
تقویت کنیم. وی با بیان اینکه شاید بهترین قشری 
که امروز در دولت مشغول کار و فعالیت اند،  جزو 
فرهنگیان هستند، افزود: ممکن است ما بتوانیم 
خیلی از بخش ها و مراکز دولتی را خصوصی سازی 
کنیم اما به لحاظ اینکــه در همه جای دنیا حوزه 
تعلیم و تربیت بخشی اســت که باید دولتی باشد 
و دولتی بماند به این دلیل کــه دبیران و معلمان 
جایگاهی ویژه در همه جــای دنیا دارند،  حتی در 
 کشورهای توســعه یافته حوزه تعلیم و تربیت را 

خصوصی سازی نکرده و دولتی نگه داشته اند.

 نماینده سمیرم:
سرانه مدارس شبانه روزی 

سمیرم افزایش می یابد 
نماینده مــردم ســمیرم در  سمیرم
مجلس شورای اسالمی، از افزایش سرانه مدارس 

شبانه روزی این شهرستان خبر داد.
 اصغر سلیمی گفت: ارتقای سرانه شبانه روزی ها 
با توجه به فعالیت مداوم و 24 ساعته آنها به بهبود 

وضعیت کیفی و کمی آنها کمک خواهد کرد.
نماینده سمیرم پراکندگی زیاد روستایی به ویژه 
در بخش پادنای بزرگ و مرکزی این شهرستان 
را یادآور شــد و ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شاهد بهبود وضعیت و شــرایط این مدارس در 

شهرستان باشیم.
 شهرســتان ســمیرم دارای حــدود 1۰هــزار

 دانش آموز و 59۳ کالس است.

پیکر خدمه شاهین شهری 
نفتکش سانچی شناسایی شد

پیکــر »میــالد آروی« از  شاهین شهر
خدمه نفتکش سانچی که ساکن شاهین شهر 
اصفهان بوده، در بین ۳ پیکر شناسایی شده این 
حادثه اســت.با اعالم دبیرخانــه کمیته ویژه 
رسیدگی به سانحه سانچی، پیکرهای »میالد 
آروی«، »مجید نقیان« و »محمد کاووسی« ۳ 
خدمه نفتکش ســانحه دیده ســانچی مورد 
شناسایی قرار گرفت.پیکر میالد آروی از خدمه 
نفتکش سانچی که ساکن شاهین شهر اصفهان 
بوده، در بین ۳ پیکر شناسایی شده این حادثه 

است.

۵۰ درصد دانش آموزان به 
هنرستان ها سوق داده می شوند
مدیر اداره آموزش و پرورش  گلپایگان
گلپایگان گفت: حدود 5۰ درصد دانش آموزان 
 به سمت رشــته های هنرستان ســوق داده 
می شــوند.حبیب ا...جمالی با اشاره به بعضی 
کمبودها و مشــکالت در راســتای امکانات و 
تجهیزات هنرســتان های دانش آموزی بیان 
داشــت: متاســفانه این مراکز دارای امکانات 
مناسب برای رشــته های هنرستانی نیست و 
تاکنون اقالم مورد نیاز این مراکز تامین نشده 
که امیدواریم با رایزنی و پیگیری های نماینده 
شهرستان بتوانیم در این راستا نسبت به تجهیز 

امکانات مورد نیاز در هنرستان ها اقدام کنیم.

 تولید بیش از ۳۵ تن
 عسل مرغوب در نطنز

مدیرجهــاد کشــاورزی نطنز  نطنز
گفت: از مجموع کلنی زنبور عسل مقدار ۳5.5 
تن عسل در سطح شهرستان برداشت شد که 
نسبت به سال قبل 4 تن افزایش تولید داشته 

است.
عبدالرضا مهدی بادی، اظهار کرد: طبق آخرین 
سرشماری انجام شــده در پاییز امسال تعداد 
کلنی زنبور عسل در شهرستان پنج هزار و 5۳۸ 
مورد و تعــداد زنبورداران فعــال در این حوزه 
برابر با  ۷۳نفر اســت.وی عــدم افزایش تولید 
این محصول در سال گذشته را به دلیل وجود 
 گرد و غبار و شــرایط نامناســب برای زنبورها

 دانست. 

وی با اشاره به اتمام تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تلفیق بودجه را به 
نفع مردم اصالح کرد، هرچند دست هایی قصد داشتند با این رویه مقابله 

کنند، اما نمایندگان در برابر فشرها ایستادگی کردند.
 عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه

 9۰ درصد از بودجه ســال 9۶ صرف هزینه های جاری دولت می شود، 
تصریح کرد: علت این مســئله بزرگ بودن ســاختار دولت است و باید 

تالش کنیم تا از آن کاسته شود.
محمودی با بیان اینکه صندوق های بازنشســتگی کشــور در وضعیت 

ورشکستگی قرار دارد، اظهار کرد: در هیچ کشوری همانند ایران حقوق 
افراد شاغل و بازنشسته از سوی دولت پرداخت نمی شود.

اتکا به درآمدهای نفتی؛ مهم ترین چالش اقتصاد کشور
وی اتکا به درآمدهی نفتی را مهم ترین چالش اقتصاد کشور برشمرد و 
افزود: برای حل مشــکالت مردم تنها تخصیص اعتبارات کافی نیست، 

بلکه فکر و اندیشه سازنده و توان مدیریتی نیز می تواند راهگشا باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی گفت: اوایل انقالب 
دوران رشد و سازندگی بود و ثمره اقدامات جهادی بسیاری که در کشور 

انجام شد، احداث مدارس و راه های مختلف بود؛ اما اکنون پس از گذشت 
حدود چهار دهه این تاسیسات فرسوده شده  است.

محمودی با اشاره به درگیری های اخیر که در برخی از شهرهای کشور 
ایجاد شــد، گفت: باید صادقانه به مردم خدمت و رضایت آنان را جلب 

کنیم.
وی با بیان اینکه مردم وضعیت اقتصادی مناســبی ندارند، اظهار کرد: 
سخت گیری در ارائه خدمات و برداشت های سلیقه ای از قانون، استان 

اصفهان را با چالش جدی مواجه کرده است.
سخت گیری اداره راه؛ مانع افتتاح پروژه شهرضا مبارکه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تاکنون 
بیش از 15 میلیارد تومان به حوزه راهداری و اجرای پروژه های راهسازی 
شهرستان تعلق گرفته است، گفت: قرار بود مسیر شهرضا به مبارکه در 
دهه فجر امســال افتتاح شود، اما بروکرســی اداری و سخت گیری در 

انتخاب پیمانکار مانع از افتتاح این پروژه شد.
محمودی همچنین با اشاره به اجرای طرح های ارتقای سیستم فاضالب 
شهری شــهرضا، تصریح کرد: اگر هماهنگی شهرستانی ایجاد شود در 
دهه فجر امسال کلنگ اجرای پروژه فاضالب شهرضا به زمین می خورد.

وی ادامه داد: در زمینه حل مشــکل فاضالب شهری شهرضا کارهای 
زیادی انجام شده، اما متاســفانه عدم پیگیری مسائل از سوی مدیران 

شهرستان مشکالتی را ایجاد کرده است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: نبود 
فرماندار در شهرضا تاکنون احساس نشده است زیرا سرپرست فرمانداری 
جریان امور را پیگیــری کرده، اما مقصر اصلی در نبــود فرماندار برای 
شهرضا استاندار قبلی استان است که در آخرین لحظات حکم جدیدی 

را صادر کرد.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 99 میلیارد تومان از 
اعتبارات مازاد استان اصفهان در اختیار مجمع نمایندگان قرار گرفت 
که در ابتدا پیشنهاد شد به شهرستان های حوزه زاینده رود اختصاص 

یابد که با اعتراض سایر نمایندگان مواجه شد.
 وی اضافه کــرد: پنج میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان از اعتبارات 
 مازاد اســتان اصفهان به شــهرضا تعلق گرفت، این در حالی است که 
 حــدود ۳۸ درصــد از اعتبــارات تملــک دارایی شهرســتان محقق 

شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

بودجه را به نفع مردم اصالح کردیم

سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در هیچ سالی مانند امسال مردم  شهرضا
برنامه بودجه و روند تصویب آن را دنبال نمی کردند؛البته شفاف سازی هایی که در این زمینه انجام شد نیز بی اثر نبود.

اخبار

بودجه را به نفع مردم اصالح کردیم

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه  لنجان
اجتماعی شهرستان لنجان گفت: با توجه به اهمیت 
اجرای طرح کارورزی، انعقاد 25 قرارداد کارورزی 
ویژه دانش آموختگان دانشــگاهی در شهرستان 
لنجان جزو اولویت های شهرســتان بوده است و 

برهمین اساس لنجان درجذب نیروهای کارورزی 
در اســتان اصفهان حائز رتبه برتر اســت.مهدی 
کریمی با اشــاره به اهمیت طرح تکاپو اظهار کرد: 
طرح تکاپو یکــی از مهم ترین طرح هــای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال است، 

که سمت و سوی خاصی نیز دارد و بر همین اساس 
25۰ میلیون تومان در کارگروه های شهرســتان 
لنجان بــرای این طــرح اختصاص داده شــده و 

اولویت های آن نیز شناسایی و معرفی شده است.
وی افزود: باید توجه داشــت طــرح تکاپو، تحت 
عنوان توسعه رشته های منتخب در برنامه اشتغال 
فراگیر سال 9۶ دیده شده و براساس طرح توسعه 
رشته های منتخب، ظرفیت های اشتغال متناسب 

با هر اســتان و هر منطقه شناســایی و برای رشد 
اشتغال در همان رشته اقدامات الزم انجام خواهد 

گرفت.
کریمی ادامه داد: باید توجه داشــت در این طرح 
دولت بر اساس مدرک تحصیلی مبلغی را به عنوان 
حقــوق ماهانه بــه کارورز پرداخــت خواهد کرد 
همچنین به مدت 2 سال هزینه بیمه وی نیز توسط 

دولت پرداخت خواهد شد.

رییس اداره تعاون، کار لنجان خبرداد:
کسب رتبه برتر لنجان درجذب نیروهای کارورزی در استان اصفهان

ابالغ نظر کارشناسی
11/196 پیرو فرمایش حضرتعالی و با عنایت به پرونده 96/189 مبنی بر بررســی مجدد 
دیزل کمنز، با هماهنگی های انجام گرفتــه به اتفاق یک متخصص برق دیزل، به محل 
نگهداری دیزل کمنز واقع در شهرک فتح المبین کاشان – کارگاه آقای حسین پور رفته و 
بازدید و عکس و فیلم در تاریخ سه شنبه 96/7/27 تهیه گردید که پیوست گزارش تقدیم 
می گردد. عمدتًا دیزل ها موجود در ایران دست دوم بوده و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی 
کار کرده اند. بنا به اظهار آقای جاللی این دیزل تعمیر شــده و بــا توجه به عجله ای که 
متقاضی داشته تست مختصر شده و تحویل آقای عباسی شده و به محل کار وی منتقل 
شده است. در این رابطه توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می نمایم: 1- در این موارد 
قرارداد اجاره دیزل بر حسب ماه و یا روز، بین طرفین امضا می گردد و ساعت کار دستگاه، 
زیاد مورد اســتناد قرار نمی گیرد و باید دیزل ژنراتور بار متداول و معقول خود را تحویل 
دهد 2- در اثر عدم توجه در نگهداری دیــزل و کارکرد زیاد پولک های آهنی دیزل زنگ 
خورده و در اثر فشــار گردشــی آب داخل موتور بیرون می زند و بروز این مشگل بزودی 
اتفاق نمی افتد 3- بنا به اظهار مالک دیزل ساعت کارکرد بر طبق اندیکاتور ساعت دیزل 
حدود 36 ساعت خوانده شده است با توجه به وضعیت روئیت شده در محل کوره آجرپزی 
زمان کارکرد دیزل بسیار محدود بوده اســت 4- در موقع تحویل دیزل به شرط سالمت، 
باید دیزل تحت بار نامی تست شده و تحویل مشــتری شده و رسید سالمتی آن دریافت 
گردد5- این مطلب برای اســتفاده کنندگان از اینگونه دیزل ژنراتورها عادی شده است 
که قبل از اســتارت آب و روغن و اتصاالت برقی آن علی الظاهر تست می گردد6- آقای 
جاللی مصر بودند که بررسی اولیه انجام گیرد و اگر بنده تشخیص دادم که عیب از موتور 
بوده است، نیازی به باز کردن موتور نیست و با تشخیص وی، عندالزوم به مراحل بعدی 
طرح شکایت ارجاع خواهد شد 7- دیزل ها به دو لحاظ، آب و روغن موتور دارای سیستم 
حفاظتی بوده و دما و فشار روغن موتور هم قابل تنظیم هستند. اگر دمای آب گردشی داخل 
موتور و یا فشــار روغن از رنج تنظیمی آن، تخطی کند، سیستم ایمنی خود بخود موتور را 
خاموش می  کند. همانگونه که در فیلم و عکس مشهود است، این دو سیستم قطع بوده 
است و اگر هر مشکلی برای موتور ژنراتور اتفاق افتد، احتمالی اینکه قبل از عملکرد اپراتور، 
 دیزل تخریب گردد، زیاد است. ابراز نظریه کارشناسی: بدواً باید سیستم ایمنی دیزل وصل 
می بود تا جلو حادثه گرفته میشــد و در صورت نیاز و با دســتور مقــام محترم قضائی و 
درخواست مالک دیزل ژنراتور، قسمت های گردش روغن موتور )فشنگی روغن، جایگاه 
نصب فیلتر روغن، فیلتر معیوب و اویل پمپ( باز شده و بررسی بیشتر انجام گیرد. با عنایت 
به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری متمنی است دستور پرداخت 2/500/000 
ریال به اینجانب را صادر فرمایید. م الف: 34977  شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف آران و بیدگل )502 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/195 شماره صادره: 1396/42/457668– 1396/10/26  نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1713 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 210428 در صفحــه 456 دفتر امالک جلد 1152 به شــماره چاپی 954541 تک 
برگی به نام شهاب قلی پور شهرکی  سابقه ثبت و صدور سند داشته سپس نامبرده شهاب 
قلی پور شهرکی با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 964202751573611 مورخ 
1396/10/12  به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن رمز تصدیق به 
شماره 168383 مورخ 1396/10/10 به گواهی دفترخانه 352 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و  درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 

تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 34934 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)237 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/193 آقای محمدرضا صالحی دارای شناسنامه شماره 2262  به شرح دادخواست به 
کالسه  926/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس آقا صالحی به شناسنامه 1174 در تاریخ 1395/10/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا صالحی فرزند 
عباس، ش.ش 1569 )فرزند( 2- حاجعلی صالحی فرزند عباس، ش.ش 1568 )فرزند( 
3- محمدرضا صالحی فرزند عباس، ش.ش 2262 )فرزند( 4- علی رضا صالحی فرزند 
عباس، ش.ش 1898 )فرزند( 5- زینب صالحی فرزنــد عباس، ش.ش 1899 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6648 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/194 آقای حسین نوری دارای شناسنامه شماره 1271308495  به شرح دادخواست به 
کالسه  947/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد تقی نوری لنجان نوکابادی به شناسنامه 440 در تاریخ 1396/7/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ملوک 
نوری لنجان نوکابادی فرزند جواد، ش.ش 48 )مادر( 2- عزت نوری لنجان نوکابادی فرزند 
بهرام، ش.ش 23 ) همسر( 3- حســین نوری فرزند محمد تقی، ش.ش 1271308495 
)فرزند( 4- مرضیه نــوری لنجان نوکابادی فرزند محمد تقــی، ش.ش 1270978128 
)فرزند( 5- زهرا نوری فرزند محمد تقی، ش.ش 11506 )فرزند( 6- راضیه نوری لنجان 
نوکابادی فرزند محمد تقــی، ش.ش 1130312461 )فرزنــد( 7- فاطمه نوری لنجان 
نوکابادی فرزند محمد تقــی، ش.ش 5999 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6650 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/190 چون زینب الســادات شــاه زیدی به شــماره ملی 1282459031 فرزند سید 
حسینعلی  با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 85 اصفهان رسیده مدعی شده که ســند مالکیت 34 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 12953/72 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق گواهی دفتر امالک 
در صفحه 293 دفتر 326 ذیل شماره 58526 به شماره چاپی 122811    85/ الف  که طبق 
گواهی دفتر امالک و طبق دفتر به نام نامبرده ســابقه ثبت و صدور سند داشته و در قید 
رهن و بازداشت نمی باشد به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 34924 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 
امالک شرق اصفهان  )228 کلمه، 3 کادر(

احضار متهم
9610463624700017 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /191
9309983624700612 شماره بایگانی شعبه: 930650  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
930650 بازپرســی متهمین 1- امین عبدالهی خراجی فرزند جعفرقلی به اتهام در ایجاد 
تصادف ســاختگی با آقایان غالمرضا کیانی هرچگانی فرزند ابوالقاسم و حسین شریفی 
فرزند حمزه علی و دریافت دیه به مبلغ 241/452/000 ریال از بیمه دانا کاشان 2- سجاد 
داودی شلمزاری فرزند حســن به اتهام مشارکت در ایجاد تصادف ســاختگی با آقایان 
محمدرضا غفرالهی و علی طهماسبی و دریافت مبلغ 330/000/000 ریال از بیمه آسیا از 
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشند با توجه به مجهول المکان بودن نامبردگان بدین 
وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اردستان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 438  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان  )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/178 کالسه 158/96 شــماره دادنامه: 647-96/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: سید حسین هاشمی فرزند سید جمال به 
نشانی رضوانشهر منطقه صنعتی سنگبری ثامن االئمه یکم غربی،  خوانده: رضا بهارلوئی 
فرزند فرامرز به نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای شورا: در خصوص دادخواست سید حسین هاشمی فرزند سید جمال به طرفیت رضا 
بهارلویی فرزند فرامرز به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 624702  مورخ 95/10/30 عهده بانک صادرات شعبه خوانسار به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 
96/6/27 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/11 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و  مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ  20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/350/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:460 شعبه سوم مجتمع شماره یک 

حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون )368 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

11/197 آقای مهدی مردانی بیدگلی دارای شناســنامه شماره 36 به شرح دادخواست به 
کالسه 826/96  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر مروانی بیدگلی بشناسنامه 170 در تاریخ 1396/03/31  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی مردانی 
بیدگلی دارای شناسنامه شماره 417، 2- حسین مردانی بیدگلی دارای شناسنامه شماره 
580 ، 3- محمدرضا مروانی بیدگلی به شماره شناسنامه 6190018092 همگی پسران آن 
مرحوم، 4- نسرین مردانی بیدگلی به شماره 4- شناسنامه 226، 5- خانم معصومه مروانی 
بیدگلی به شماره شناســنامه 6190049044 ، 6- خانم زینب مردانی بیدگلی به شماره 
شناســنامه 475 همگی دختران آن مرحوم ، 7- خانم فاطمه برخوردار بیدگلی به شماره 
شناسنامه 243 همسرآن مرحوم می باشــند و ال غیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 745 /5/2/96 رئیس شعبه اول شورای حل 

اختالف شهرستان آران و بیدگل)192 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/184 شماره: 252/96 به موجب رای شــماره 684 تاریخ 96/6/13 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- علیرضا 
طالبی همت به نشانی مجهول المکان 2- هادی مسیبی به نشانی اصفهان خانه اصفهان 
خ رزمندگان انبار سنگ پردیس متضامنا محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی 
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان مقداد رضایی به نشــانی محمودآباد خ 20 سنگبری 
جهان سنگ با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار 
آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر ط 3 واحد 6 و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی اســت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:6641 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610100361711588 ابالغنامــه:  شــماره   11 /200
9609980361700695 شــماره بایگانی شــعبه: 960775  خواهان آقای سید محمد 
اعتصامی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان آقایان علی محمــد جاگیری و جان محمد 
کریمی و ابوالفضل کرمی و حبیب ملک محمدی و ســید علی عقیلی و مجید قربانی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 960775 ح/28  ثبت گردیده که در 
جریان دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناس واصل گردیده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و با مطالعه نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظر خود را 
به صورت کتبی نفیا یا اثباتا به این دادگاه اعالم نماید. مهلت اعتراض به نظریه مذکور یک 
هفته پس از تاریخ نشر آگهی می باشد. م الف:34755 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)226 کلمه، 3 کادر(
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مفادآراء
آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره  6648 مورخ 96/05/31  و رای اصالحی شماره 11038 مورخ 96/09/23 
هیات  اول خانم شهال شاهنگیان به شناسنامه شماره 1169 كدملي 1288712715 صادره 
اصفهان فرزند هدایت بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه آقای حاج محمد حسین كازرونی  

خریداری شده است.
2- رای شماره 12293 مورخ 95/10/26 و رای اصالحی شماره 10404 مورخ  96/08/30 
هیات اول آقاي مقدس بهرمندي طلوع به شناسنامه شماره 2335 كدملي 4010360089 
صادره اسد آباد فرزند حاجی قربان در قســمتي از 58 سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 110.50 مترمربع پالك شــماره  4465 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
3- رای شماره 2987 مورخ  95/02/14 و رای اصالحی شماره 10174 مورخ 96/08/17 
هیات اول آقاي حسین سلیماني چقاهستي به شناسنامه شماره 5 كدملي 4679480491 
صادره فارسان فرزند سلطان مراد بر ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 111/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمد ابراهیم هادیان 

خریداری شده است.
4- رای شماره 2068 مورخ 96/03/10  و رای اصالحی شماره 11102 مورخ  96/09/26 
هیات اول خانم فاطمه نادري دستجردي به شناسنامه شماره 41 كدملي 1288699948 
صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273/20 مترمربع پالك 
تجمیعی شــماره 2 الی 5 فرعی مجزی شــده از 4400 اصلی  واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
5- رای شــماره 13748 مــورخ 95/11/26 و رای اصالحــی شــماره 10864 مورخ 
96/09/19 هیات اول آقاي الیاس حیدري خراجي به شناســنامه شماره 1313 كدملي 
6339341233 صادره شــهر كرد فرزند عوضعلي بر ششــدانگ یکباخانه به مســاحت 
105 مترمربع پالك شماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای علی مقدس خریداری

 شده است.
6-  رای شــماره 20822 مــورخ 94/12/27 و رای اصالحــی شــماره 11017 مورخ 
96/09/23 هیات اول خانم مهرانگیز جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 2736 كدملي 
1289059799 صادره اصفهان فرزند خدابخش دریك دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی یك باب حیاط رفاحی به مســاحت 50/90مترمربع پالك شماره 25  
فرعي از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7 - رای شــماره 20821 مــورخ 94/12/27 و رای اصالحــی شــماره 11019 مورخ 
96/09/23 هیات اول آقاي عبدالجواد جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 408 كدملي 
1288966245 صادره اصفهان فرزند خدابخش در دو دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی یك باب حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 25 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 20824 مورخ 94/12/27 و رای اصالحی شماره 11021 مورخ 96/09/23 
هیات اول خانم سودابه جوادي باغسرخي به شناسنامه شماره 7 كدملي 1199653470 
صادره قمشه فرزند خدابخش در یك  دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 
یك باب حیاط خانه به مســاحت 50/90 مترمربع پالك شماره 25 فرعي از 2905 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 20823 مورخ 94/12/27 و رای اصالحی شماره 11018 مورخ 96/09/23 
هیات اول خانم فخري قره داقلي به شناسنامه شماره 573 كدملي 1288670877 صادره 
اصفهان فرزند قلي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی یك باب 
حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شــماره 25 فرعي از 2905 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 10356 مورخ 96/08/29 هیات اول  خانم فردوس حیدري هراتمه به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 5419454947 صادره مباركه فرزند سیف اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي 
از3440 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله كریمی هراتمه خریداری شده است.
11- رای شــماره 10357 مورخ 96/08/29 هیات اول آقاي سیف اله كریمي هراتمه به 
شناسنامه شــماره 3 كدملي 5419400219 صادره مباركه فرزند عبدالعلي بر سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مســاحت 98.77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 3440 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 10219 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي حمیدرضا اســدي مباركه 
به شناسنامه شــماره 943 كدملي 1288685548 صادره اصفهان فرزند عبدالوهاب بر 
ششــدانگ خانه به مســاحت 155/27 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رضا مالبیك خریداری شده است.
13- رای شماره 10235 مورخ 96/08/20 هیات دوم آقاي اصغر علي عسکردشتبان به 
شناسنامه شــماره 75 كدملي 1288714416 صادره فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147.10 مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 10236 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم رضوان رحیمي دستجردي به 
شناسنامه شماره 22141 كدملي 1282691244 صادره فرزند حسین در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.10 مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 10390 مورخ 96/08/29 هیات دوم آقاي محمدعلي دهقاني دستجردي 
به شناسنامه شماره 16458 كدملي 1282633864 صادره اصفهان فرزند محمد تقي بر 

ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مســاحت 165.22 مترمربع پالك شماره 376 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 7848 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم مهناز حسیني به شناسنامه شماره 
38 كدملي 6339683592 صادره شهر كرد فرزند حمید  بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
126.40 مترمربع پالك شماره 493 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا متقی 

دستجردی خریداری شده است.
17- رای شــماره 10175 مورخ 96/08/17 هیات دوم خانم شــهزاد اسدي خشوئي به 
شناسنامه شــماره 8 كدملي 6209900577 صادره باغ بهادران فرزند حیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 79.65 مترمربع پالك شماره 355 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم رزیتا نقشین خریداری شده است.
18- رای شماره 10774 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي محمد واهب حسین ابادي به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1288746067 صادره اصفهان فرزند جواد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 110/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای قدیرعلی ایزدی دستجردی خریداری شده است.
19- رای شماره 10224 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي غالم محمدي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 4622589656 صادره شهركرد فرزند یوسف بر دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
20- رای شماره 10226 مورخ  96/08/20 هیات اول آقاي یعقوب محمدي هفشجاني 
به شناسنامه شماره 99 كدملي 4623512517 صادره فرزند یوسف  بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
21- رای شــماره 10223 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي رسول محمدي هفشجاني 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 4622557517 صادره فرزند یوسف بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 212/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف  آقای مرتضی پوریان خریداری شده است.
22- رای شــماره 10869 مورخ 96/09/19 هیات اول آقاي محمدرضا عربیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1314 كدملي 1288975309 صادره اصفهان فرزند اكبر بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 10868 مورخ 96/09/19 هیات اول آقاي محمدجواد عربیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 2127 كدملي 1289115222 صادره فرزند اكبر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 126/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 66 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شماره 10738 مورخ 96/09/16 هیات اول آقاي غضنفر وكیلي سهرفروزاني 
به شناســنامه شــماره 1982 كدملي 1110364520 صادره فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شماره  10255 مورخ 96/08/22 هیات دوم خانم شمسي وحید دستجردي به 
شناسنامه شــماره 66 كدملي 1288604866 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
26- رای شــماره  10249 مورخ 96/08/22 هیات دوم خانم فاطمه وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 16582 كدملي 1282635115 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
27- رای شــماره 10252 مورخ 96/08/22 هیات دوم آقاي بهروز وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 17777 كدملي 1282649051 صادره اصفهان فرزند یداله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
28- رای شــماره 10248 مورخ 96/08/21 هیات دوم خانم نسرین وحید دستجردي به 
شناسنامه شماره 20305 كدملي 1282673807 صادره اصفهان فرزند یداله در یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای مرحوم سیف اله وحیدنیا خریداری شده است.
29- رای شــماره 10873 مــورخ 96/09/19 هیات اول آقاي فرشــید عــروف زاد به 
شناســنامه شــماره 3179 كدملي 1289093938 صادره اصفهان فرزنــد منصوربر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری 

شده است.
30- رای شــماره 10872 مــورخ 96/09/19 هیات اول  آقاي فرشــاد عــروف زاد به 
شناســنامه شــماره 1856 كدملي 1284819711 صادره اصفهان فرزند منصور بر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره5 فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری

 شده است.
31- رای شــماره 10871 مورخ 96/09/19 هیات اول خانم مهین ترابي سیاه بومي به 
شناسنامه شــماره 5 كدملي 5419362759 صادره مباركه فرزند محمدعلي بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
5 فرعي از 4790- اصلي واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه  آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری

 شده است.
32- رای شماره 9747 مورخ 96/08/09 هیات اول خانم فاطمه سادات اسدي اقبالغي به 
شناسنامه شماره 43 كدملي 1291159088 صادره اصفهان فرزند جعفر قلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 56/1 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
33- رای شماره 9125 مورخ 96/07/24 هیات دوم آقاي بهرامعلي محمدي به شناسنامه 

شــماره 1 كدملي 1159690987 صادره فریدن فرزند قربانعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 89.85 مترمربع پالك شــماره 916 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 
 تقی ملك محمد دستجردی مورث آقای محمدحسن ملك محمد دستجردی خریداری

 شده است.
34- رای شماره 10474 مورخ 96/09/04 هیات اول آقاي حسین علي حالج به شناسنامه 
شماره 1809 كدملي 1288874227 صادره فرزند مصطفي برششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 208/23 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 82و83و84فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله مهندس دستگردی خریداری شده است.
35- رای شــماره 10985 مورخ 96/09/22 هیات اول  آقاي غالمعلي دري برنجکاني 
به شناسنامه شــماره 4 كدملي 6209869505 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 156/80 مترمربع مفروزی از پالك 2954 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
36- رای شــماره 10523 مورخ 96/09/09 هیات اول خانم مریم برومند اسفرجاني به 
شناسنامه شماره 20995 كدملي 1198489820 صادره شهرضا فرزند ولي اله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 74/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
37- رای شماره 10949 مورخ 96/09/21 هیات اول  آقاي رضاعلي مشایخي به شناسنامه 
شماره 3850 كدملي 1289205671 صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 232 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای حیدر خدا بنده  

خریداری شده است.
38- رای شــماره 8331 مورخ 96/06/30 هیات دوم آقاي اكبر اعرابي چم علیشاهي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6209913091 صادره اصفهان فرزند قدیر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 253.75 مترمربع پالك شماره 4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 8333 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم شیال اعرابي چم علیشاهي به 
شناسنامه شــماره 1152 كدملي 1170709621 صادره زرین شهر فرزند كرمعلي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 253.75 مترمربع پالك شماره  4421 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 10391 مورخ 96/08/29 هیات اول خانم اكــرم رمضان پور دنبه به 
شناسنامه شماره 19852 كدملي 1282667866 صادره اصفهان فرزند مهدي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 233/30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
41- رای شــماره 10384 مورخ  96/08/29 هیات دوم آقاي فتح الــه كریمي فروز به 
شناسنامه شماره 176 كدملي 1141750287 صادره مركزي فرزند براتعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 152.00 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین 

مصدقی خریداری شده است.
42-رای شــماره 10521 مورخ 96/09/08 هیات اول خانم عصمت شریفي فالورجاني 
به شناسنامه شــماره 4502 كدملي 1110044119 صادره فالورجان فرزند رضا بر سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 95.34 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 89 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد حســن فوده خریداری

 شده است.
43- رای شــماره 10520 مــورخ 96/09/08 هیــات اول آقــاي محمدعلي غفاري 
دستجردي به شناسنامه شــماره 78 كدملي 1288651074 صادره اصفهان فرزند اصغر 
بر سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 95.34 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 89 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد حســن فوده خریداری

 شده است.
44- رای شماره 10169 مورخ 96/08/17 هیات دوم  آقاي رمضانعلي فروتن دستجردي 
به شناسنامه شماره 102 كدملي 1288559518 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 236 مترمربع پالك شماره 4331 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

تقی فروتن خریداری شده است.
45- رای شماره 10516 مورخ 96/09/08 هیات اول آقاي عربعلي خدادادي قلعه سلیمي 
به شناسنامه شماره 23 كدملي 6339811817 صادره شهر كرد فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 112.86 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای میرزا محمد میرزائی خریداری شده است.
46- رای شــماره 10773 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي جواد دارابي به شناســنامه 
شماره 27 كدملي 1552406911 صادره فرزند آلماس بر ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 106/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 243 فرعي از4348- اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
47- رای شماره 9689 مورخ 96/08/07 هیات اول خانم اكرم ویسي باصري به شناسنامه 
شــماره 1771 كدملي 1288960700 صــادره اصفهان فرزند خیراتعلي برششــدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134/08 مترمربع مجزی شده از 
پالك شماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسین طالع دستجردی خریداری 

شده است.
48- رای شماره 11042 مورخ 96/09/23 هیات اول  آقاي حسین ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 908 كدملي 0639194508 صادره خراسان شــمالي فرزند اسداله  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 4227 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شــماره 11046 مورخ 96/09/23 هیات اول خانم پري وحید دســتجردي به 
شناسنامه شماره 655 كدملي 1284526240 صادره اصفهان فرزند ابوطالب بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 4227 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:  96/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم :  96/11/09

 م الــف: 33303  اعظــم قویــدل  رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك 
جنوب اصفهان

مفاد آراء
11/182 شماره صادره:1396/31/459947- تاریخ ثبت:1396/11/3 ، آگهي مفاد آراء 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت 

دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه كثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود 

. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139660302019000309-1396/08/02- آقای اكبربهرامی فرزند 
عبدالکریم تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك واحد گاراژ به مساحت731.08 متر 
مربع واقع بر روی پالك شــماره 1157 فرعی از 121 اصلی واقع در ابنیه دهاقان انتقال 

عادی مع الواسطع از طرف عبدالکریم بهرامی )مالك رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/24    
م الف: 96/314  زهرا یعقوبی كفیل واحد ثبتی دهاقان

اخطار اجرایی
11/185 شماره: 254/96 به موجب رای شماره 690 تاریخ 96/6/13 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر كه قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- داود خسروی به 
نشانی مجهول المکان 2- مسعود بهرامی به نشانی گلستان شهرستان كیش خ امام نبش 
خ هشتم شهریور سنگ فروشی بهرامی  متضامنا محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك لغایت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ یك میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوكاله وكیل در حق خواهان مقداد رضایی با وكالت علیرضا هاشمیان به نشانی محمودآ 
باد خ 20 سنگبری جهان سنگ و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت،  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
كند كه اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:6642 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )210 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/186 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 1617/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/15 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/12/14، مشــخصات خواهان: ابوالفضل حاج حیدری فرزند غالمرضا به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی كوچه بهارســتان 84،  مشخصات خوانده: سعید هاشمی 
فرزند علی،  خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 3 فقره چك به مبلغ 180/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6643 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )176 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/188 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالســه پرونده 1952/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 11/30 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1396/12/21، مشخصات خواهان: شهاب حاج هاشمی با وكالت علیرضا 
هاشمیان فرزند علی،  مشخصات خوانده: حسین دورستکار فرزند علی محمد،  خواسته و 
بهای آن: تقاضای رســیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
وجه 4 فقره چك جمعا به مبلغ 72/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی، دالیل 
خواهان: كپی چك و گواهی عدم پرداخت، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6554 شعبه 
 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )189 كلمه، 

2 كادر(
حصر وراثت

11/187 آقای غالمرضا امیریوسفی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 1928  به شرح 
دادخواست به كالسه  943/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان عباسعلی امیریوســفی به شناسنامه 110 در تاریخ 1396/8/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
اقلیما اربابیان فرزند عباس، ش.ش 34 )همسر( 2- غالمرضا امیر یوسفی ورنوسفادرانی 
فرزند عباســعلی، ش.ش 1928 )فرزند( 3- فاطمه امیریوسفی فرزند عباسعلی، ش.ش 
2169 )فرزند( 4- زهرا امیر یوسفی ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی، ش.ش 1907 )فرزند( 
5- معصومه امیر یوسفی فرزند عباســعلی، ش.ش 2217 )فرزند( و الغیر. اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6646 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )157 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623504054 ابالغنامــه:  شــماره   11 /192
9209983624000440 شــماره بایگانی شــعبه: 960726  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به آقای صمد كوزانــی فرزند تحمی، آقای علــی اصغر زائری امیرانی شــکوائیه ای به 
طرفیت شــما مطرح كه به این شــعبه ) اصفهان- شهرستان اردســتان- خیابان قیام- 
دادگستری اردســتان كدپســتی 88381756478(  ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9209983624000440 شــعبه 101 دادگاه كیفری دو شــهر اردســتان) 101 جزایی 
سابق( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/12/15 ســاعت 10 تعیین كه حسب دستور 
دادگاه به علت مجهــول المکان بودن مرا تب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا متهم ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
 ضمن اعالم نشــانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 437  شعبه 101 دادگاه كیفری دو شهر اردستان) 101 جزایی سابق(  )136 كلمه، 

2 كادر(
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سیاهه انتشار آالیندگی اصفهان 
تهیه شود

محمدرضا طالیی، کارشــناس محیط زیست و 
آلودگی هوا، درخصوص آلودگی هوا در روزهای 
اخیر معتقد است که باید سهم هر منبع آالینده 
را در این زمینه مشــخص کرده و سپس بررسی 
کنیم که بر اســاس اولویت، هــر منبع چقدر در 
آالیندگی ها تاثیرگذار است. وی افزود: آلودگی  
هوا، در قالب توزیع غلظت های آالینده در فاصله 
یک تا یــک و نیم متری از ســطح زمین  تعریف 
می شود؛ هرچه نرخ انتشار آالینده ها بیشتر باشد، 
شانس اینکه این منابع به سطح زمین بیایند نیز 
بیشتر می شود که عالوه بر نرخ انتشار این منابع 
آالینده، عوامل جوی همچون وزش باد، بارش و 
دمای هوا نیز بر میزان آلودگی هوا تاثیرگذار است. 
بنابراین می توان گفت که انتشار آالینده ها عامل 
ایجاد آلودگی هوا نیست. طالیی اضافه کرد: برای 
اینکه یک راهــکار را آزمایش کنیم، دو راه پیش 
رو داریم: اول اینکه به روش حدس و خطا عمل 
کنیم؛ یعنی یک راهــکار را اجرا کرده و نتایج آن 
را ارزیابی کنیم که در برخی مواقع ممکن است 
این روش جوابگو نباشد چون عوامل دیگری نیز 
در این جریان تاثیرگذار اســت. بنابراین ممکن 
است به طور مشخص نتوانیم سهم دقیق تعطیلی 
مدارس در کاهش آلودگی هــوا را تعیین کنیم. 
راه دوم مشــخص کردن راهکار درست، تعیین 
سیاهه انتشار و تبدیل آن به غلظت های سطحی 
است، بنابراین پس از این مرحله است که به سراغ 
مشخص کردن سهم هر منبع آالینده می رویم و 
تاثیرگذاری ســهم هر منبع را بر اساس اولویت 

آلودگی تعیین می کنیم.

 آغاز طرح ملی محیط یار 
در مدارس شهرستان شهرضا

اجرای طــرح محیط یار در مدارس شهرســتان 
شهرضا آغاز شد.

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان شــهرضا، در راســتای ارتقا و اشاعه 
فرهنگ و آموزش های زیست محیطی و مدیریت 
مصرف آب و انرژي در بیــن دانش آموزان، طرح 
ملي محیط یار در ۷ مدرسه ابتدایي-راهنمایي 

شهرضا آغاز شد.

در این طرح کارشناس آموزش این اداره از طریق 
فیلم، اســالید، عکس و انجام پرسش و پاسخ با 
مفاهیمی همچون محیط زیست، اجزاي محیط 
زیســت، آب، هوا، خاک، تنوع زیستي، مدیریت 
سبز، پسماندها، انرژي هاي پاک، آالیندگي هاي 
زیست محیطي و مناطق تحت مدیریت سازمان، 
دانش آموزان را آشنا کرد و آموزش هاي الزم در 

این زمینه ارائه شد.
طرح محیط یــار، در نهادینه کــردن و اعتالی 
فرهنگ محیط زیســت در جامعه دانش آموزی 

و جوامع اجتماعي نقش سازنده و موثری دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
در اجرای قانون هوای پاک 
سختگیرانه برخورد می کنیم

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: 
برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای 
سالم، ازجمله حقوق شهروندی مردم است و هر 
بخشي که توانایي اجراي تکالیف و تعهدات خود 
را ندارد، باید اعالم کند؛ زیــرا براي احقاق حق 

مردم جدي هستیم.
عیســی کالنتری گفت: بــا توجه به عــدم ارائه 
آیین نامه اجرایــي قانون هواي پــاک در مدت 
مشخص ۶ ماه پس از ابالغ قانون به هیئت دولت، 
هفته پیش دولت مصوب کرد تــا زمان تصویب 
آیین نامه جدید، آیین نامه مصوبه سال ۱۳۹۵ در 

این خصوص مورد استناد قرار گیرد.
وی تاکید کــرد: آیین نامه جدید بایــد تا پایان 
بهمن ماه تدوین و به دولت ارائه شــود تا پس از 

تصویب از سال ۱۳۹۷ مورد استناد قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی تعهدات دولت به مردم براي 
کاهش آلودگي هوا همچون وارد کردن ۲۰۰ هزار 
کامیون نو به چرخه حمل و نقل طي ســه سال 
آتي، گفت: الزمه کســب نتیجه مثبت از چنین 

اقدامي، برخورداري از سوخت استاندارد است.

این خاطره وقتی تلخ تر شد که خبر رسید اتوبوس وولویی که در مسیر 
اصفهان-تهران در حرکت بوده، در جاده اصفهان-کاشان واژگون شده 

و هفت نفر نیز کشته شده اند. 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز شنبه شب و همزمان با آغاز بارش ها و 
همچنین در روز گذشته، ترافیک سنگینی را تجربه کرد. پروازهای دایورتی 
از فرودگاه های مهرآباد و امام)ره( تهران به فرودگاه اصفهان هدایت شدند. 

برخی پروازهای خارجی به مقصد تهران نیز در اصفهان به زمین نشست. 

تجربه مدیریت بحران در تهران باعث شــد تا مسئوالن فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان از مسافران بخواهند قبل از عزیمت به فرودگاه، حتما 

وضعیت پروازهای خود را چک و بررسی کنند.
در اکثر شهرستان های استان از خوانســار و بویین و میاندشت گرفته 
تا فریدونشهر و کاشان، شاهد بارش رحمت الهی بودیم. در شهرستان 
گرم و خشک کاشان تا دیروز صبح حدود ۶ سانتی متر برف روی زمین 

نشسته بود تا کاشانی ها حسابی شوکه شوند. 

تصاویر برف زیبا و روحبخش بود؛ اما اخبار مربوط به گرفتاری های ناشی 
از ماندن مردم در برف دلخراش بود. نماینده اســتان در راه رسیدن به 
مجلس در برف ماند و نتوانست به جلسه مهم بررسی بودجه ۹۷ برسد. 
مشابه این شرایط شاید برای نمایندگان سایر استان ها نیز پیش آمده 

باشد. 
اخبار، حکایت از شکستن درختان و قطع برق و جاده های مسدودشده 
و ترافیک وحشــتناک در برخی اتوبان ها داشت. در شهر اصفهان البته 
هوا آفتابی بود و خبری از برف و باران نبود.)تا لحظه نگارش این مطلب(. 
مسئوالن اما وعده داده بودند بارش ها در اصفهان از بامداد دوشنبه آغاز 
شود و اگر پیش بینی ها این بار درســت و دقیق باشد، هنگامی که این 
مطلب را می خوانید، اصفهان پس از مدت ها رنگ یک برف درســت و 

حسابی را به خود دیده است. 
تجربه تهران و برخی اســتان های دیگر اما باعث می شــود دعا کنیم 
مسئوالن استان مان که در بحران هایی همچون خشکی زاینده رود و 
آلودگی شدید هوا در کالنشهر اصفهان نتوانستند نمره خوب مدیریتی 
دریافت کنند، حداقل پیش بینی های الزم بــرای مدیریت بحران به 

هنگام بارش برف و باران را داشته باشند. 
تجربه های قبلی نشان داده راهبندان و ترافیک از سریع ترین و بارزترین 
چالش های پس از بارش باران یا برف در شهر است. در این مواقع میزان 

تصادفات در خیابان های شهری نیز بیشتر می شود. 
جاده اصفهان-تهران و به ویژه اتوبان کاشان در حالت طبیعی نیز یکی از 
پرخطرترین و ترسناک ترین)!( جاده ها برای رانندگی است و می توان 
از آن با عنوان »جاده مرگ« یاد کرد. تا کنون که راهکاری اساسی برای 
کاهش تصادفات در این اتوبان اندیشیده نشده و آمارها نشان می دهد 
اتوبوس های غیراســتاندارد با رانندگان غیراســتانداردتر)!( که حتی 
گواهی سالمت آنها نیز گاهی بررسی دقیق نمی شــود، در این اتوبان 

تبدیل به ارابه های مرگ شده اند. 
امروز اگر برفی بارید، باید دعا کنیم. این همان راهکاری است که برخی 
مدیران ما برای حل مشکالت کشــور ارائه داده و می دهند! دعا کنیم 
مردم خودشان رعایت کنند و هشدارها را جدی بگیرند. البته شاید هم 
ادارات و مدارس را تعطیل کنند و خیال خودشان را راحت. به هرحال 
از وقتی به یاد داریم »تعطیل کردن« تنها راهکار مدیریت بحران بوده 

است! 

اصفهان از تهران درس عبرت بگیرد؛

تلخی برف!

برف آمد، مملکت تعطیل شد! اتوبان تهران- قم و تهران-کرج بسته شد. مسافران ساعت های طوالنی در جاده ماندند آن هم در حالی که از 
نیروهای امدادی خبری نبود و جاده ها برف روبی نشده بود. سوخت برخی اتومبیل ها تمام شده بود و لذت بارش یک دل سیر برف برای مردمی 

که در راه مانده بودند، به یک خاطره تلخ تبدیل شد.

عکس  خبر 

7 کشته در واژگونی اتوبوس اصفهان به تهران

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس دانشگاه آزاد اسالمی شاهین شهر، از برگزاری 
نخستین همایش منطقه ای ازدواج، طالق و جامعه 
ســالم با هدف افزایش دانــش خانواده ها در جهت 

تحکیم بنیان جامعه خبر داد.
مسعود نصری با اشاره به برگزاری نخستین همایش 
منطقه ای ازدواج، طالق و جامعه ســالم، اظهار کرد: 

توجه به نقش مهم ازدواج در زندگی فردی و اجتماعی 
افراد، داشتن آگاهی و دانش کافی، مهم ترین الزمه 
انتخاب عقالیی و تصمیم گیری عاقالنه است که در 
غیراین صورت ریســمان وحدت خانواده به ضعف 
و سســتی می گراید و سرانجام گسســته می شود. 
در این راســتا به منظور انجام یــک حرکت علمی و 

فرهنگی، دانشگاه آزاداســالمی واحد شاهین  شهر، 
اقدام به برگزاری همایش منطقــه ای ازدواج، طالق 
وجامعه ســالم در اسفندماه ســال جاری می کند. 
نرگس عطریان، دبیراجرایی این همایش نیز با تاکید 
بر برگزاری همایش هایی از این دست در واحدهای 
آموزشی استان اصفهان، افزود:  این همایش با اهداف 
مختلف برگزار می شــود؛ ازجمله ارائه آموزش های 
اجتماعی، اقتصادی وحقوقی جهت ترویج ازدواج و 

جلوگیری از شــیوع طالق در جامعه، ارائه الگوهای 
صحیــح ازدواج و راهکارهای پیشــگیری از طالق، 
کوشش درراستای رشد و ارتقای فرهنگ عمومی در 
زمینه انجام ازدواج های اصولی، کاهش طالق و همسو 
کردن فعالیت های نخبگان آکادمیک با دستگاه های 
اجرایی. وی از برگزاری این همایش در روز هشــتم 
اســفند خبر داد و گفت: مهلت ارســال مقاالت این 

همایش، تا پایان وقت اداری ۲۰ بهمن ماه است.

نخستین همایش منطقه ای ازدواج، طالق و جامعه سالم برگزار می شود

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: چایخانه  اگر فقــط عرضه کننده 
قلیان باشد، بهداشت حق ورود ندارد؛ اما در صورت 
 عرضه چای، مانند گذشــته حــق ورود و پلمب 

دارد.
حسین صفاری اظهار داشــت: متاسفانه برخی از 
نمایندگان مجلس که باید حامــی حقوق مردم 
باشند با خارج کردن چایخانه ها از شمول اماکن 
عمومی، پای مــردم را به چایخانه ها و کشــیدن 

قلیان که مرحله اول اعتیاد است، باز کردند. 
وی بیان داشــت: در مرحله اول چایخانه ها را از 
ردیف اماکن عمومی خارج کرده و به کمیسیون 
مربوطه ارجاع دادند؛ اما هنوز مشخص نیست که 

جزو چه گروهی قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه اشتغال زایی را بهانه بازگشایی 
چایخانه ها کردند، ادامــه داد: نباید برای جبران 

بیکاری به دنبال اشتغال زایی کاذب باشیم.

صفاری اضافه کــرد: در صورتی که در چایخانه ها 
فقط قلیان عرضه شــود، تنها درصورت شکایت 
مردم می توانیم دخل و تصرف داشــته باشیم؛ در 

غیر این صورت دست مرکز بهداشت کوتاه است.
وی با بیان اینکه امروز قبح قلیان ریخته اســت، 
گفت: در بررســی های صورت گرفته، مشخص 
شــد که قلیان مرحله اول اعتیاد شــناخته شده 
 اســت و ۵۰ درصد معتادان از همین مرحله آغاز 

کرده اند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

قبح قلیان ریخته شده است
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان با بیان اینکه 
۲۳۴ هزار و ۵۷۱ تقاضا برای صدور ســند مالکیت در 
استان اصفهان اعالم شده است، گفت: از این تعداد ۸۹ 
هزار و ۱۰۹ پرونده، رای مثبت و ۳۳ هزار و ۱۸۵ پرونده 
رای منفی دریافت کردند و ۱۱۲ هزار و ۲۷۷ پرونده نیز 

در صف انتظار است.
علی بهبهانی در خصوص تعداد سند مالکیت صادر شده 
طی چهار سال اخیر در اصفهان گفت: از مهرماه ۱۳۹۲ 
تا پایان دی ماه ۹۶ تعداد یک میلیون و ۸۷ هزار و ۹۳۲ 

سند مالکیت صادر   شده است.
وی با بیان اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، تاکنون  
۲۳۴ هزار و ۵۷۱ تقاضا در سامانه ثبت شده است، افزود: 
از این تعداد، ۸۹ هزار و ۱۰۹ پرونده منجر به رای مثبت 
شــده و ۳۳ هزار و ۱۸۵ پرونده نیز رای منفی دریافت 
کرده؛ ۱۱۲ هــزار و ۲۷۷ واحد ملکی نیــز در مرحله 
رسیدگی برای دریافت سند ملکی است. مدیرکل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان در تشریح روند صدور سند 
در مناطق حاشیه ای گفت: قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن مصوب دوم اسفند سال ۱۳۸۸، 
قانونی بسیار مطلوب است که در جهت صدور سند برای 
ساکنان شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاهای باالی 
۲۵ خانوار مصوب شد و متقاضیان بر اساس این قانون 
می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
تشکیل پرونده و ارسال مدارک به ادارات ثبت، مقدمات 

صدور سند مالکیت خود را فراهم کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

۱۱۲ هزار واحد ملکی در صف دریافت سند است

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

مصدومیت ۱۲ نفر بر اثر تصادف ۴ خودرو در اصفهان

بهبود حال توله خرس 
تصادفی گچسر

توله خرســی که آبان ماه، بر اثر برخورد شدید 
با یک خودروی زانتیــا در محور کرج- چالوس 
دچار آســیب هایی جدی از جملــه خونریزی 
مغزی، خونریزی ریوی و شکســتگی جمجمه 
شده بود، هفته گذشته آخرین درمان دارویی 
خود را پشت سرگذاشت و بناست در جایگاهی 

بزرگ تر برای رهاسازی آماده شود.

مدیر مرکز حوادث و فوریت پزشکی اصفهان گفت: به دنبال برخورد چهار خودرو با یکدیگر ۱۲ نفر مصدوم شدند که ۸ نفر را به بیمارستان 
انتقال دادیم. غفور راستین اظهار داشت: بر اثر برخورد دو دستگاه پراید در مسیر داران-دو راهی نماگرد، دو واحد امدادی اورژانس به محل 

اعزام شد و یک زن و مرد به بیمارستان شــهید رجایی داران انتقال یافتند. وی بیان داشت: همچنین سه نفر شــامل دو آقا و یک زن در محل حادثه توسط 
امدادگران به صورت سرپایی درمان شدند. مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اعالم کرد: بر اثر برخورد پیکان و سواری هیوندای بهارستان - جاده 

قلعه شور، دو واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد. وی گفت: در این حادثه شش نفر شامل سه زن و سه مرد به بیمارستان الزهرا انتقال یافتند.
راستین اضافه کرد: همچنین یک مرد در محل حادثه توسط امدادگران به صورت سرپایی درمان شد.

حادثه

 پلمب 3 باغ تاالر متخلف 
در اصفهان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان 
گفت: با اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی 
تاالر و باغ تاالر توســط مامــوران پلیس امنیت 
عمومی استان، ۳ باغ تاالر به علت رعایت نکردن 

مقررات مربوطه در شهر اصفهان پلمب شدند.
محمدحسن اســماعیلی اظهار کرد: در راستای 
ارتقای امنیت اجتماعی، طــرح بازدید و کنترل 
واحدهای صنفی تاالر و باغ تاالر در شهر اصفهان، 
توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این 

پلیس به اجرا گذاشته شد.
وی افزود: در همین راستا ماموران طی این طرح 
از ۲۳۰ واحد صنفی بازدید کردند که در پایان ۳ 
واحد باغ تاالر به علت عدم رعایت قوانین و مقررات 

مربوطه پلمب شدند.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان، 
از صدور اخطاریه پلمب برای ۵ واحد صنفی دیگر 
خبر داد و گفت: از متصدیان ۵۲ واحد دیگر نیز 

تعهد کتبی گرفته شد.
اســماعیلی با اعالم تداوم و تشــدید این گونه 
برنامه ها و اقدامات کنترلــی و نظارتی پلیس، از 
عموم شهروندان خواســت در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، موضوع را بــه مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کشف محموله داروی غیرمجاز 
در اصفهان

یک محموله داروی دامپزشــکی غیــر مجاز در 
اصفهان کشف و ضبط شد.

رییــس اداره تشــخیص و درمــان اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: با پیگیری و 
رصد شــبکه فروش دارو، محموله ای به ارزش 
حدود ۴۸۰ میلیون ریال شامل۴ قلم انواع دارو که 
یکی از فروشندگان غیر مجاز دارو به استان ارسال 

کرده بود، در محل باربری کشف و توقیف شد.
سید رضا موسوی افزود: با بررسی مشخص شد این 
داروها تقلبی بوده و الزم است دامداران، مرغداران 
و آبزی پروران برای جلوگیری از ضرر و زیان و بروز 
تلفات ناشی از مصرف داروهای تقلبی، با در دست 
داشتن نسخه معتبر به داروخانه های دامپزشکی 
مجاز در اســتان مراجعه کرده و از خرید دارو از 

مراکز غیر مجاز خودداری کنند.

7 کشته در واژگونی اتوبوس 
اصفهان به تهران

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: یک دســتگاه اتوبوس مسافربری 
ولوو، در مســیر اصفهان به تهران واژگون شــد 
 که در این حادثه ۷نفر کشــته و ۲۱ نفر مصدوم 

شدند.
غفور راســتین در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
دراصفهان، با اشــاره به حادثه واژگونی اتوبوس 
مسافربری اظهار داشت: اتوبوس مسافربری در 
مسیر شاهین شهر، نرسیده به پلیس راه واژگون 
شــد و باالفاصله ۸ کد اورژانس به محل حادثه 

اعزام شد.
وی افزود: این اتوبوس که از اصفهان به ســمت 
تهــران در حرکت بود دچار حادثه شــد و ۶ نفر 
شامل ۳ زن و ۳ مرد جان خود را از دست دادند. 
۲۱ نفر شــامل ۷ زن، یک کودک و ۱۳ مرد نیز 

مصدوم شدند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان ادامه داد: تمام مصدومان به مرکز درمانی 

گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

اخبار

ثبتبهداشت

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: اقدامات الزم 
درخصوص ایجاد مرکز آموزش و توانمندی زنان و مردان 
آسیب دیده و معتاد از سوی شهرداری اصفهان طی چهار 

ماه آینده انجام می شود.
کوروش محمــدی اظهار کــرد: کارتن خوابــی یکی از 

چالش های جدی اصفهان طی دو ماه گذشــته بوده است، البته اقداماتی از ســوی مجموعه های فرهنگی، 
اجتماعی شهرداری اصفهان برای ساماندهی این وضعیت صورت گرفته؛ اما نتایج آن به صورت ملموس دیده 
نمی شود. وی ادامه داد: شهرداری ۱۰ برابر دیگر ســازمان های دولتی برای سالمت شهر و شهروندان هزینه 
می کند و این نشان دهنده ظرفیت خوب این نهاد برای تامین ســالمت است. وی با اشاره به جمع آوری زنان 
کارتن خواب از سطح شهر اصفهان ظرف یک ماه گذشته افزود: با کمک خّیری نیک اندیش، یک گرم خانه برای 

زنان معتاد و آسیب دیده احداث شد که پنجشنبه هفته جاری به بهره برداری می رسد.

کارتن خوابی، چالش 
جدی اصفهان در دو 
ماه گذشته بوده است

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طی عملیات 
ویژه پلیســی، عامل رعب و وحشــت در شــهر جدید 
بهارســتان و عامل آتــش زدن خودروهــا در خیابان 
۲۴متری اصفهان دســتگیر شــد. ســرهنگ حسن 
یاردوســتی با اشــاره به دســتگیری عامالن دو اقدام 

مجرمانه در شهرستان اصفهان اظهار داشت: این مجرمان در ۲۴ و طی دو عملیات ویژه پلیسی جداگانه 
دستگیر شــده اند. وی افزود: یکی از این مجرمان عامل رعب و وحشت در بهارســتان بوده که در قالب 
اقداماتی مجرمانه، قصد آتش زدن پمپ بنزین بهارســتان را داشته اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان، همچنین به دســتگیری عامل آتش زدن خودروها در خیابان ۲۴ متری اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: این مجرم نیز با درایت ماموران نیروی انتظامی، شناسایی و طی عملیات ویژه پلیسی دستگیر شد. 

گفتنی است جزئیات این دستگیری ها متعاقبا اعالم خواهد شد.

دستگیری عامالن 
 رعب و وحشت  
در خیابان اصفهان

سمیه پارسادوست
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 برگزاری کارگاه رمان نویسی 
در خانه هنرمندان اصفهان

خوانش شعرسپید؛ تابع پیشنهاد سردبیر:
 نویسش اصلی شاعر  
)بخش پایانی(

وسعت اله کاظمیان دهکردی

ژانرشعر ســپید، به واســطه فرم  خاص و 
بســیار متغیر خود، تابع موضــوع، نوع و 
دامنه اندیشه مندی  شــاعر است. مفاهیم 
و مضامین، با توجه به نوع کارکرد معنایی، 
کوتاه و بلند شــده و این از محسنات شعر 
ســپید به شــمار مــی رود. در دو بخش 
گذشــته به برخی از شــیوه خوانش اشاره 
شد. در بخش پایانی نیز به ادامه این موضوع 

پرداخته می شود. 
می رفت

    و چهره ی من را
            با خود می برد

                  صخره ای که هر صبح
                            در آن نگاه می کردم

)پژمان بهادری(
 سطر اول شعر و درواقع شروع شعر از ابتدای  
سطر اســت اما در ســطر دوم ادامه شعر، 
زیردومین کلمه یا دومین حرف سطر قبل 
قرار گرفتــه ) اگر در ســطربعد، لحن تابع 
مکث میانه باشد اما ســطر قبل فقط یک 
کلمه باشد، ما باید دوفاصله را روی کیبورد 
بفشاریم( و در واقع مکث میانه که حد فاصل 
مکث بلند و کوتاه اســت. بقیه سطر ها هم  
در این شعر انتخابی، کال دارای مکث میانی 
هستند واز آنها، تأنی رفتار کلمات را حس 
می کنیم. مضافا، آرامشــی ســنگین و در 
عین حال غمگین و معنا دار، نگاه مخاطب 
را به  دنبال می کشــاند. در شعر زیر، تنوع 
مکث ها را با نشــانه هــای اختصاری)ک(

مکث کوتاه)م( مکث میانــه و )ب(  مکث 
بلند می پاییم:

هر شب
     با غم هایش، سمت ماه می رفت)ک(

                   مثل مردی بخت برگشته)م(
                       با چشمان مواج)ک(

                          از راه دریا باز می گشت)ک(
                                زنی که)م(

                                       چشمان ذغالی اش را -
دوختــه بــود بــه آدم برفی های پشــت 

پنجره)م(
و دستانش همیشه کوتاه آمده بودند)ب(

دریا با داغ بی قراری بر سینه اش)ب(
     از غم ها می گوید)ک(

        از مردان سیاه چشم)ک(
            از زنانی که دیگر)ک(

                       کسی آنان را ندیده است!)م(
)مهسا مظهری(

بی شک، فرم هر شعر، چیزی از پیش تعیین 
شده و مشخص نیست؛ بلکه حاصل فرایند 
خود آگاهی و ناخود آگاهی ســت که خود 
نیز برآینــد وقایع و تفکرات قــوام یافته و 
اندیشــه های بایگانی شده اســت. هجوم 
سیال کلمه با لحن صدایی  خود، به پیدایش 
ناگهانی اما تبلور یافته، بدل می شــود که  
بعدها می توانــد به ســویه پراگماتیک و 
انقــالب مباحث تفســیری هرمونوتیک و 

هستی شناسانه منجر شود.
به هر پهلو که می چرخم

    شب، خیال تمام شدن ندارد)ک(
               هنــوز، غریقی درونم، دســت و پا 

می زند)م(
                       و عشق)ک(

قایقی ست شکســته که چنگ بر الوارهای 
خودش می زند)ب(

       درد اســت کــه پهلوی صخــره ها را 
می فشارد)ک(

وعشق)ب(
اســتخوانی ســت الی زخم کــه دهانش 

سال هاست بسته شده)ب(
)آرش بختیاری(

در این شعر، ما با لحن خوانشی و نخستین 
زادگی شــعر برخــورد می کنیــم. تلفیق 
متناسب مکث ها، نشانه میانگی حال است. 
بسامد نه مکث کوتاه دارد که تقال و حرکت 
تند دهن اورا بشناسیم و نه مکث بلند زیاد 
دارد که آرامش لحنــی او را دریابیم و فقط 
یک مکث میانه در شعر بختیاری می بینیم 
که شاعر خواسته حواس مخاطب را به سطر 
های آخر و کوبشی و مضمونی شعر بکشاند.

ما از چربش نوع خاصی از مکث ها) کوتاه، 
میانــه و بلند(بــه چیســتی ذهنی و 
اندیشگی و حتی ســیر رفتاری و فکری 
شــاعر در زمان ســرایش، نوع علقیات و 
خواســته ها و چگونگی تعامل یا تقابل او 
با جهــان  درون خود وپیرامــون، معطوف 
می گردد. امیدوارم این یادداشــت بتواند 
کوششــی نوبنیاد و تازه در جهت شناخت 
مؤلفه های شــعر سپید باشــد که یکی از 
آنها، نویسش شعر سپید براساس خوانش 

نخستین و اصلی شاعراست.

به بهانه دهم بهمن، سالروز تولد حمید مصدق
شاعر خوشبخت عاشقانه ها

دوازدهمین جشنواره شــعر فجر در حالی کار خود را 
در کرمانشاه آغاز کرده که هرســال با انتقاداتی روبه 
روست. به اعتقاد برخی از شاعران به نظر می رسد شیوه فعلی برگزاری این رویداد نمی تواند به 
گفتمان سازی در شعر فارسی منتهی شود. جشنواره شعر فجر یکی از مهم ترین اتفاقاتی است 
که برای شعر کشور می افتد و انتظار می رود با توجه به گذشت یک سال از برگزاری جشنواره 
پیشین، جشنواره بعدی بهتر، موثرتر و هدفمندتر برگزار شود؛ اما  هرسال بعد از اختتامیه این 
سوال مطرح می شود که این جشنواره که مهم ترین رویداد ملی در حوزه شعر است، واقعا چه 
نیازی را قرار است در عرصه ادبیات و به ویژه شعر برطرف کند؟ و آیا اساسا این شیوه برگزاری 

و جایزه مدار کردن ادبیات می تواند اقبال جامعه، بخصوص نسل جوان را به شعر بیشتر کند؟
نکته حائز اهمیت درباره این رویداد مهم ادبی، همزمان شدن آن با جشنواره فیلم و تئاتر فجر 
است که به شدت جشنواره شعر را تحت تاثیر قرار داده و باعث شــده است این رویداد ادبی 
همچنان مهجور بماند. جشنواره شعر فجر هر سال منتقدانی داشته است؛ از جمله حمیدرضا 
شکارسری، شاعر و عضو هیئت علمی هشتمین دوره جشنواره. او پس از جشنواره یازدهم گفته 
بود: فقدان چالش در جشنواره فعلی شعر فجر، مشکل اصلی آن است. شکارسری، جشنواره را 
یک رویداد بی سر و صدا و بی هیجان خالصه شده در چند شب شعر می داند که برد رسانه ای و 
آموزشی ندارد. به اعتقاد او، به نظر می رسد برگزاری آن در شکل فعلی، تنها رفع تکلیف است و 

به انجام رساندن یک فعالیت بزرگ در قالب یک رویداد اداری.
محمود حبیبی کســبی که در چهارمین دوره جشنواره شــعر فجر در سال ۱۳۸۸ به عنوان 
بهترین شاعر بخش شعر سنتی انتخاب شد نیز از بی موضع و موضوع بودن جریان شعر انقالب 
در جشنواره شــعر فجر  انتقاد کرده بود. او با انتقاد از ضعف شدید در زمینه جریان سازی این 
جشنواره در فضای ادبیات کشور گفته بود: در سه چهار سال اخیر، این جشنواره در سکون و 
سکوتی بسیار وحشتناک برگزار شده که نمی شود دلیل آن را فهمید. نمی دانم چه اصراری است 
که جشنواره را اینقدر بی بخار برگزار می کنند. شعر  اینچنین کم مخاطب است یا دوستانی که به 
نام فجر برایش جشنواره برگزار می کنند دوست دارند آن را این گونه نشان دهند و حتی دعوت 

از شاعران را میان خود تقسیم کنند؟
علی فردوسی، شاعر اصفهانی نیز که دو دوره در جشنواره حضور داشته است، در گفت و گو با 
روزنامه زاینده رود، درباره دوره های برگزاری جشنواره گفت: در دوره های نخستین، بیشتر 
به جشنواره ای فرمایشی شبیه بود و عده ای بدون متر و معیار مشخص، برگزیده می شدند. 
در دوره های بعد فراخوان جشنواره رسمی تر شد و افراد می بایست برای شرکت در جشنواره 
حداقل ۱0 اثر ارســال می کردند. او با بیان اینکه گر چه این یــک حرکت رو به جلو بود، ولی 
باز هم این ســطح از فراخوان، جشنواره فجر را تا سطح سایر جشــنواره هایی که هر سال در 
کشور برگزار می شوند پایین می آورد، افزود: در دوره هایی از جشنواره برای شفافیت هرچه 
بیشتر امر داوری، آثار ارسالی در معرض عموم قرار می گرفت و تمامی شرکت کنندگان می 

 توانستند به شعر یکدیگر رای بدهند و فقط برگزیدگان در مرحله نهایی توسط داوران انتخاب 
می شدند.

 فردوسی مالک قرار دادن کتاب های چاپ شده را برای اعالم برگزیدگان امر مبارکی دانست 
و ادامه داد: در جشنواره ای در قد و قامت فجر، باید هم کتاب های چاپ شده مالک قرار بگیرد. 
این شاعر با اشاره به محافل شعری که در کنار جشنواره اصلی، هر ساله در فاصله بین افتتاحیه 
تا اختتامیه برگزار می شود، تصریح کرد: شاید مبهم ترین بخش جشنواره فجر در حال حاضر، 
انتخاب شاعران برای شرکت در این محافل استانی و خارج از کشور باشد. او با بیان اینکه با مرور 
اسامی دعوت شدگان، می توان دریافت که بسیاری از اسامی تکراری هستند، گفت: البته که اگر 
منصفانه نگاه کنیم، در می یابیم که دست اندرکاران از بین اسامی آشنا انتخاب می کنند و قطعا 
همه شاعران را نمی شناسند که بخواهند انتخاب کنند. فردوسی وجود یک ساز و کار به منظور 
امکان عرضه شعر برای همه داوطلبین شرکت در این محافل را ضروری دانست و اظهار داشت: با 
توجه به اینکه این جشنواره خوشبختانه هر ساله توسط نهادی مشخص برگزار می شود و امکان 
اســتقرار دبیرخانه دائمی برای آن وجود دارد، این موضوع می تواند محقق شود. برگزار شدن 
جشنواره فجر در اسفند ماه نیز موضوعی بود که فردوسی به آن اشاره کرد و افزود: طی این سال 
ها بعضا پیش آمده که جشنواره به جای ایام فجر، در ماه اسفند برگزار شود که به نظر می رسد 
اگر این جشنواره با سایر جشنواره های فجر )موسیقی، فیلم، تئاترو...( همزمان برگزار می شد، 
می توانست به فضای تبلیغاتی آن کمک بیشتری بکند. این شاعر اصفهانی نیز ضعف رسانه ها را 
در تبلیغات تاسف برانگیز دانست و گفت: متاسفانه این جشنواره در مقایسه با سایر جشنواره های 
هنری فجر، از کمبود تبلیغات رسانه ای رنج می برد و هنوز بخش عمده ای از جامعه، اسم آن را 

هم نشنیده اند و می توان گفت جشنواره شعر فجر هنوز مثل خود شعر، غریب است. 
محمدرضا کاکایی، دیگر شاعر اصفهانی که حضور در جشنواره شعر فجر را تجربه کرده، معتقد 
است شعر فجر فارغ از تمام مسائل، نتوانسته آنگونه که باید، در مسیر تعالی قدم بردارد؛ بلکه 
مثل تمام جشنواره های شعر مســائل حاشــیه ای و حضور برخی از افراد به عنوان پای ثابت 
جشنواره باعث شده جشــنواره حالت انحصاری به خود بگیرد و همیشه طیف خاصی از افراد 
نامشان در جشنواره بیان شود. او با بیان اینکه شاید بتوان گفت شعر فجر به جای آنکه پله پله 
سر به آسمان بســاید، در اعماق زمین فرو می رود، گفت: اگر تا دیروز می توانستید برای شعر 
فجر شعر ارسال کنید، امروز در صورتی می توانید درجشنواره حضور داشته باشید که اثری را 
منتشر کرده باشید و این متاسفانه باعث می شود خیلی از افرادی که قلمی توانا و جیبی تهی 
برای چاپ اثر دارند، عمال دستشان از جشنواره کوتاه شود.  او فاصله گرفتن شعر فجر از هدف 
اولیه  را بسیار پررنگ دانست و افزود: به نظر بنده امروز شعر فجر آنقدر تشریفاتی شده که دیگر 
آرمانی را برای آن نمی توان متصور بود. بودجه ای که هر سال به جشنواره اختصاص می یابد، 
برای این است که در قالب یک نشست دورهمی صرف شده و تنها یک بیالن کار ارائه شود. به 
جرأت می توانم بگویم دوره های اول جشنواره، تاثیرگذارتر و دارای غنای شعری بهتری بود؛ 

چون از ظرفیت بیشتر شاعران بهره می برد. این شــاعر با بیان اینکه هیچ یک از انتخاب ها و 
دعوت ها در مسیر خودش برگزار نمی شود و بیش از اینکه ضابطه مند باشد در چارچوب روابط 
افراد و گروه ها رنگ باخته اســت، تصریح کرد: زمان برگزاری جشنواره هم قطع به یقین مثل 
موضوعیت شعر که به سمت شعر آزاد سوق پیدا کرده ، با بهانه های مختلف مثل تراکم مراسم 
و جشن های پیروزی انقالب، عمال  به جای برگزاری در زمان خود و ایجاد انگیزش در قلب ها، 
بیشتر جایگاه خود را از دست داده اســت. کاکایی با انتقاد از شیوه برگزاری جشنواره  گفت:  
برگزاری جشنواره شعر فجر به این شکل، نه تنها هیچ مزیتی ندارد، بلکه تماما ایراد است که 
 امیدوارم دست اندرکاران این حوزه با دید بازتر و تامل بیشــتری به آن توجه کرده و ایرادات 

آن را رفع کنند.

سارا حافظی

آیا جایزه مدارکردن ادبیات، اقبال جامعه را به آن بیشتر می کند؟

شعر؛ بچه سرراهی جشنواره های فجر

کوهنوردی هستم

هک نیمی از من از کوه 
باال می رود

هب قله می رسد

و نیمی دیگر  هب رده سقوط  می کند
می میرد

نیمه ای هب خاهن می رسد

کنار تو می دنیشن

 چای می خورد
می خندد

گاه می کند و ن

هب نیمه ای هک رد رده جا مانده است

شخوراه  بازی می کند و با ال

مخاطب

) سید محمد موسوی قهفرخی (

دهم بهمن سالروز تولد حمید مصدق، شاعر عاشقانه های ساده و صمیمی است؛ شاعری 
که همه ما با شعرهایش همراه بوده ایم و وقتی باران باریده، تکه ای از آن را زمزمه کرده 

ایم:
وای، باران

باران
شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما،
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

سادگي، رواني و صمیمیت سیال شــعرهای مصدق، او 
را به شــاعری مردمی تبدیل کرده و همه از هر قشری، 
ارتباطی عمیق با اشعارش برقرار کرده اند. علي باباچاهي، 
شاعر معاصر، این سادگي و رواني نهفته در آثار مصدق را 
به مثابه یک ژانر ادبي و شعري ویژه مي داند که در مقابل 
جریان پیچیده  شــعر معاصر قرار مي گرفت. وي معتقد 
است سادگي  شعر مصدق، مبتني بر عنصر عاطفه و نوعي 
تغزل است و در اینجاست که اگر با دو عنوان »شعر ساده  
آوانگارد )پیشرو(« و »شعر ســاده  متعارف و معمول« 
مواجه باشــیم، شــعر مصدق را به هیچ عنوان )و البته 
همان طور که خودش مي خواســت( نمي توان در کنار 
عنوان شعر ساده  آوانگارد قرار داد؛ ولي به هر حال شعر 
مصدق به این دلیل که بر شــعارهایي در مقاطع خاص 
سیاسي ایران قبل از انقالب و بر خصلت مبارزه مبتني و 
متکي بود، به نحوي مقبول طبع قشري از جامعه که به 
صورت تخصصي با شعر سر و کار نداشتند قرار گرفت 
و چون شــعري بي دروغ محسوب مي شــد، با تصنع 
فاصله داشت و داراي خصلت هاي پیام رساني نیز بود، 

به میان مردم و جامعه راه یافت. مصدق وکیل بود؛ اما این 
شغل نتوانست او را از ظرافت های روحی و سادگی های خیال دور کند و حتی شاعر بودن 

چیرگی داشت بر کارش؛ آنچنان که حتی در قبول موکل هم دقت می کرد و هرگز پرونده 
های طالق را نمی پذیرفت. محمد صنعتی، مصدق را یک انسان اجتماعی معرفی می کند 
و توضیح می دهد که برعکس آنچه از شاعران انتظار می رود که درون گرا و منزوی و در 
الک خودشان باشــند، مصدق برخالف اینها یک روحیه  اجتماعی داشت. او البته مدت 
زیادی تحت تاثیر مهدی اخوان ثالث و معتقد به نوعی شعر اجتماعی و سیاسی بوده است.

محمدعلی سپانلو هم درباره مصدق گفته بود: »اگر بشود یک کلمه درباره  مصدق سخن 
گفت، این اســت که او انجمن باز ادبی بود و مرتــب در انجمن های ادبی 
 شرکت می کرد و اثرش البته از شعر نو او آشکار است. هرچند 
حمید مصدق فعالیت سیاسی هم داشته، اما این در شعرش 
دخالتی ندارد و همیشه می گفت شعر من عاشقانه است.«  
همچنین احمد ابومحبوب می گوید: شــاعر، گرایش های 
 اجتماعــی خــود را می شناســاند و تعهــدش را نشــان 

می دهد.
 این منتقد با بررســی چند مجموعــه و منظومه  مصدق، 
معتقد است که شعر مصدق »فریاد« می زند. شعرش بوی 
خون نمی دهد؛ اما صدای فریاد از آن به گوش تو می رســد. 
شــعر او عالوه بر جنبه  عاشــقانه،  جهت گیری سیاسی نیز 
دارد، هرچند که گویا به طور مستقل هرگز فعالیت سیاسی 
آشکاری نداشته است. البته اگر کار سیاسی را پیوستن به یک 
 حزب بدانیم، چنین چیزی در زندگی مصدق وجود نداشته 

است.
 با ایــن وجــود عجیب اســت کــه آثــار حمیــد مصدق 
جــزو پرچاپ تریــن و پرفروش تریــن مجموعه هــای 
شــعری بوده انــد و به قــول ســیمین بهبهانــی کمترین 
بــوده  برخــوردار  خوشــبختی  ایــن  از  شــاعری 
اســت. امــا چــرا؟ شــاید همــه  این هــا از صدقه ســری »آبی، 
 خاکســتری، ســیاه« باشــد، یا زبان نــرم و روشــن او، یــا ســادگی و صمیمیت و

 صداقت کالمش. 

خانه ادبیات حوزه هنری اســتان اصفهان، کارگاه رمان نویسی برگزار می 
کند. به گفته حسین خالقی پور، مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان، 

مدرس این کارگاه مهدی باتقوا، نویسنده و مترجم باسابقه است. به گفته 
او، اولین جلسه این کارگاه پنجشنبه 26بهمن ماه ساعت 17 در خانه 

هنرمندان اصفهان برگزار می شود و ظرفیت ثبت نام محدود است. 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

هــای 09387563374 و 36636397 تماس بگیرند. گفتنی 
است مهدی باتقوا، نفر اول جشــنواره های داستان نویسی 

کشور )آمرداد.لرستان/تبریز/شیراز(، دارای رتبه نخست 
جشنواره کشوری داستان کودک و نوجوان شیراز، برگزیده 

برای بهترین رمان نوجوان در جایزه داستان انقالب حوزه هنری 
تهران، مترجم چهار رمان آمریکایی، داور مسابقات داستان نویسی، نویسنده 

و گوینده رادیو اصفهان و... است.

 نکوداشت ابوالحسن نجفی 
در موسسه رویش مهر

به بهانه دومین ســالگرد درگذشت ابوالحسن نجفی، 
ادیب، زبان شــناس، مترجم و از بنیانگذاران جنگ 
اصفهان، موسســه رویش مهر مراســم نکوداشتی را 
برگزار می کند. این مراســم که با حضور دوســتان، 
نویســندگان و ادیبان برگزار می شود، با پخش فیلم 
و تصاویری که تا به حال دیده نشــده اســت همراه 
خواهد بود. این نکوداشــت پنجشــنبه، ۱2بهمن از 
ساعت ۱7 در موسسه رویش مهر واقع در چهارباغ باال، 

چهارراه نظر به سمت سی وسه پل، کوچه 
مجید پورمعراج )شماره۱۶( پالک 

۱0 برگزار می شود. عالقه مندان 
برای کســب اطالعات بیشتر با 
شماره 20 -۳۶2۶۹۳۱7 تماس 

بگیرند.

سمیه حفیظی

 برگزاری کارگاه رمان نویسی 
در خانه هنرمندان اصفهان

ادداشت
ی
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 چرا تقوی 
سرمربی سپاهان نشد؟

باخت ســپاهان به فوالد، معــادالت نیمکت 
تیم اصفهانی را عوض 
کرد. پیــش از این 
بازی، سرپرســت 
ســپاهان در روز 
پنجشنبه جلسه ای 
چند ساعته با محمد 
تقوی داشــت و همه چیز 
برای انتخاب مدیرفنی ســابق پدیده به عنوان 
سرمربی جدید سپاهان مهیا بود. قرار بود اگر 
سپاهان از فوالد نتیجه بگیرد، تقوی به عنوان 
سرمربی جدید این تیم معرفی شود؛ اما باخت 
سپاهان باعث شد تا مدیران این تیم سراغ یک 
سرمربی بومی یعنی منصور ابراهیم زاده بروند.

پس از اینکه ســپاهان در چهاردهمین دوره لیگ برتر توانست به مقام 
قهرمانی این دوره از رقابت هــا و پنجمین مقام قهرمانی در تاریخ لیگ 
برتر دست یابد، در دوره های پانزدهم و شانزدهم رقابت های لیگ برتر 

دیگر نتوانست این روزها را تکرارکند و دوران افول این تیم شروع شد.
از آنجایی که کسب نتایج ضعیف سپاهان که عنوان پرافتخارترین تیم 
رقابت های لیگ برتر را یدک می کشــید، صدای هــواداران متعصب 
این تیــم را درآورده بود، مدیــران عامل وقت تالش کردنــد با تغییر 
سرمربی، افزون بر سرو سامان بخشیدن  وضعیت زرد پوشان در جدول، 
هوادارانشان را آرام کنند، کاری که در پی عملکرد ضعیف سپاهان در 
این دوره از رقابت ها  نیز تکرار شــد و مسئوالن سپاهان پس از این که 
این تیم نتوانست  با زالتکو کرانچار عملکرد خوبی را از خود به نمایش 
بگذارد به جدایی سرمربی کرواتشان رضایت دادند و  وقتی کریم قنبری 
هم نتوانست کاری از پیش ببرد،  هدایت نیمکت زردپوشان را به  منصور 
ابراهیم زاده واگذار کردند تا این مربی با ســابقه اصفهانی بتواند اوضاع 
این تیم را در 9 هفته پایانی بهبود ببخشد. در گزارش پیش رو نگاهی 
 خواهیم داشــت به عملکرد این تیم در دوره پانزدهم وشــانزدهم که

 در پی تغییر سرمربی رقم خورد.

دوره پانزدهم
سپاهان، لیگ پانزدهم را در حالی شروع کرد که حسین فرکی را روی 
نیمکت خویش می دید ولی روند ســپاهان در ایــن دوره مانند فصل 
گذشــته خوب پیش نرفت  تا با  ترانسفرشدن احسان حاج صفی و قهر 
ناگهانی محرم نوید کیا مشــکالت این تمام افزایش یافته و سپاهان از 
هفته پنجم به بعد رنگ پیروزی را نبیند. شکست در هفته یازدهم پایان 
کار فرکی در سپاهان بود و سرانجام پس از گذشــت ده روز از جدایی 
او، باشــگاه ســپاهان از میان گزینه هایی چون لوکا بوناچیچ، دراگان 
اسکوچیچ، رائول کانه دا و ایگور اشتیماتس، اشــتیماتس را برگزید تا 
هدایت این تیم برای یک فصل و نیم آینده به این مربی سرشناس کروات 

سپرده شود؛ اما مربی کروات هم در این تیم موفق نبود. ایگور استیماچ 
بعد از ۲۰ بازی که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی روی 
نیمکت سپاهان نشســت با تنها دو برد 9 مساوی و ۴ باخت که آخرین 
باخت آن مقابل تیم االتحاد عربستان با نتیجه سنگین ۴-۰ سنگین ترین 
باخت تیم ســپاهان در تمام ادوار لیگ قهرمانان آسیا بود، استعفا کرد 
تا قاسم زاغی نژاد، دستیار حسین فرکی و استیماچ موقتا تا پایان فصل 
سرمربی سپاهان باشد و در نهایت این تیم  با کسب 38 امتیاز به جایگاه 

بهتری از یازدهم دست نیافت.
دوره شانزدهم 

قرار گیری ســپاهان در جایگاه یازدهم و گذراندن روزهای ســخت و 
پرحاشــیه در لیگ چهاردهم سبب شــد تا بعد از اتمام لیگ ، مدیران 
باشگاه سپاهان عبدا... ویســی که توانسته بود تیم نام آشنای استقالل 
خوزستان را به مقام قهرمانی برســاند را به عنوان سرمربی جدید این 
تیم انتخاب کنند. ویسی دســت به تغییرات زیادی زد و ضمن این که 
به جدایی  13 بازیکن این تیم  حکم داد ، 13 بازیکن جوان را جایگزین 
آنها کرد تا بزرگ ترین تغییرات سپاهان در ده سال گذشته کلید بخورد، 
اما  ویسی هم نتوانست زرد پوشــان را به روزهای اوج خود برگرداند تا 
اینکه مدیران باشگاه تصمیم گرفتند او را از هدایت این تیم اخراج کنند 
و زالتکو کرانچار که قبال نیز سابقه ســرمربیگری در این تیم  را داشت 
به جای ویسی روی نیمکت بنشــانند. کرانچار که از هفته ۲5 هدایت 
ســپاهان را برعهده گرفت توانست با کســب 13 امتیاز در شش بازی 

زردپوشان را به جایگاه پنجم برساند.

حاال هواداران ســپاهان امیدوارند که با حضور منصورابراهیم زاده 
روی نیمکت این تیــم ، زردپوشــان بتوانند عملکرد 

بهتــری در 9 هفتــه 
پایانی داشــته باشــند و این تیــم که این 
روزها فانوس به دست نزدیک منطقه سقوط 
 قــرار دارد را به جایگاه باالتــری در جدول

 رده بندی برساند.
 باید منتظر باشیم و ببینیم که سرنوشت 
کدام یــک از لیــگ هــای پانزدهم و 
شانزدهم در انتظار سپاهان است و آیا  
ابراهیم زاده می تواند همانند کرانچار 
در فصل گذشته موقعیت بهتری را 

برای این تیم رقم بزند.

یخ نورد اصفهانی تاریخ ساز شد

پیشنهاد سردبیر:
سوال روز

داوران سریالنکایی؛ قاضی 
دیدار ذوب آهن و آیزاول هند

اســامی داوران بــازی پلــی آف ذوب آهن و 
آیزاول هند از ســوی 
ن  ســیو ا ر کنفد
فوتبال آسیا اعالم 
شد.دیدار دو تیم 
ذوب آهن و آیزاول 
هند در مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان ۲۰18 آسیا 
در حالی فردا در اصفهان برگزار می شــود که 
داوران سریالنکایی قضاوت این بازی را بر عهده 
دارند. »روبش گامینین« به عنوان داور وسط  
ســوت می زند و »لوکو ادا یاکانتا« و »سانجوا 
پرمالل« به عنــوان داور کنار در این بازی او را 

همراهی می کنند.

خبر روز

کاپیتان پرسپولیس:
 قدردانی از شهدا 

وظیفه ماست
سیدجالل حسینی، کاپیتان تیم پرسپولیس 
و تیم ملی ایران در بازی 
روز جمعه در مقابل 
پیکان با پیراهنی 
کــه منقــش به 
شــهید  تصویــر 
مدافع حرم، محمد 
معافــی از شــهدای 
نکا بود، وارد زمین مســابقه شد.در پی چنین 
حرکت ارزشمندی از سوی این بازیکن، عیسی 
معافی پدر شــهید مدافع حرم، از سیدجالل 
حســینی و باشگاه پرســپولیس تقدیر کرد و 
گفت: چنیــن رفتارهای در میادین ورزشــی 
نشــان از قدرشناسی ورزشــکاران و حمایت 
آنها از انقالب و والیــت دارد. وی با بیان اینکه 
قلب ورزشــکاران معروف کشورمان هم به یاد 
شهدای مدافع حرم می تپد، اضافه کرد: امثال 
ورزشــکارانی همچون سیدجالل ها، نماد یک 
پهلوان انقالبی اند که برای آنها در ادامه مسیر 
پرافتخار ورزشی شان آرزوی موفقیت می کنیم.

سیدجالل حسینی نیز با بیان اینکه قدردانی از 
شهدای مدافع حرم، وظیفه یکایک هم وطنان 
است، بیان کرد: ان شاءا... در فرصتی مقتضی 
خدمت خانواده این شهید رسیده و بر سر مزار 

ایشان حاضر می شوم.

الیک روز

  قاب روز

جلسه برفی تاج با معاون وزیر ورزش
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال صبح دیروز برای دیدار با محمدرضا داورزنی، معاون 
وزیر ورزش راهی محل این وزارتخانه شــد.تاج در حالی به وزارت ورزش رفت که محوطه 

ورودی وزارتخانه کامال پوشیده از برف بود.

رسول نویدکیا، بازیکن تیم فوتبال سپاهان، دچار آسیب دیدگی 
شــد تا وضعیت این روزهای ســپاهان با مصدومیت این بازیکن 
تکمیل شود.بر اســاس گفته های پزشــک تیم فوتبال سپاهان، 
عکس ثبت شــده از پای نویدکیا، پارگی ربــاط صلیبی را تایید 
می کند و به نظر می رســد این بازیکن با دوری 8 ماهه از میادین 

فوتبال رو به رو خواهد بود.

مصدومیت طوالنی مدت نویدکیا تایید شد

08
حمزه یونس که در ابتدای لیگ پانزدهم بــا قیمتی نجومی و به 
عنوان جانشین لوسیانو ادینهو به تراکتور آمده بود، پس از عملکرد 
ضعیف در این تیم در لیست مازاد قلعه نویی قرار گرفت و سرانجام 
تبریز را ترک کرد.مهاجم تونسی که به سبب درخشش در مقابل 
لیورپول شــهرت یافته بود، حاال در 31 ســالگی پیراهن االهلی 

امارات را بر تن کرده تا در لیگ این کشور بدرخشد.

 هفته بیســت و دوم رقابت های لیــگ برتر در حالــی از روز پنجشــنبه آغاز می شــوند که جدال 
پایتخت نشینان و اصفهانی ها بسیار جذاب به نظر می رسد.

 جدال پرســپولیس و ســپاهان این بار دیگر دوئــل کروات ها نیســت؛ اما در آن طــرف، رویارویی
  امیر قلعه نویی و اســتقالل مثل نیم فصل اول جذاب اســت. دیدار سرخپوشــان و طالیی جامگان
 روز جمعه، در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی برگزار خواهد شد و هر دو تیم برای پیروزی کار سختی 

دارند.
ســپاهان با ابراهیم زاده هنوز خودش را پیدا نکرده و برانکو هم هنوز چیزی از سپاهان جدید ندیده 
که بخواهد آنالیز کند. شاید این موضوع از کیفیت بازی کم کند؛ اما بدون شک جذابیت این دیدار در 
هر حالتی بسیار باالست. پرسپولیس در صورت پیروزی یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک می شود و 
سپاهان را به منطقه سقوط می فرستد و زردها نیز در صورت کسب 3 امتیاز، خود را از بحران خارج و 

رقابت برای قهرمانی را همچنان پایدار می کنند.
حساســیت دیدار اســتقالل و ذوب آهن برای کورس نایب قهرمانی اســت. آبی ها 3 امتیاز کمتر از 
ذوب آهن دارند و برای جبران، هیچ فرصتی بهتر از بازی رودررو نیســت؛ اما بدون شک قلعه نویی و 

شاگردانش نیز به این سادگی ها کوتاه نخواهند آمد.
نکته جالب این دو دیدار، تساوی در بازی رفت اســت. پرسپولیس و سپاهان در نقش جهان به نتیجه 
۲-۲ رسیدند و اســتقالل و ذوب آهن نیز در تهران به تساوی 1-1 بسنده کردند تا پیروز دوئل تهران 
و اصفهان در این دیدار مشخص شود. در لیگ شانزدهم، ســرخابی ها در هر دو دیدار رفت و برگشت 
اصفهانی ها را شکســت دادند و پیروز این رقابت ها شــدند و حال بار دیگر به دنبال تکرار برد مقابل 

سپاهان و ذوب آهن هستند.

مهاجم سابق تراکتور به االهلی پیوست
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هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر؛ 

جدال پایتخت نشینان و اصفهانی ها

توضیح بانک مرکزی :
 قرار داد کی روش

 با بانک سامان منعی ندارد
روزنامــه خراســان ورزشــی بــرای 
دومین روز متوالی ماجــرای قرارداد 
تبلیغاتی کارلوس کی روش با بانک ســامان 
را منتشــر کــرده و توانســته از روابــط عمومی 
 بانک مرکــزی دربــاره ایــن موضــوع توضیح

 بگیرد. بانک مرکزی درباره همــکاری تبلیغاتی 
سرمربی تیم ملی با بانک سامان این جوابیه را تنظیم 
کرده اســت: »در قوانین بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران منع قانونی برای همــکاری با فرد 
خارجی که صالحیت آن تایید شــده وجود ندارد 
و بانک مرکزی در این امور بیشتر روی مقوله های 
بانکی و رعایــت قوانین و مقــررات بانکی و طبق 
موازین بودن پیام صادرشده متمرکز می شود؛ اما 
اگر در تبلیغی مشکلی شکلی و صوری وجود داشته 
باشد مثال بحث پوشش مطرح باشد یا از تبلیغ بانکی 
اینگونه استنباط شــود که تجمل گرایی را تبلیغ 

می کند وزارت فرهنگ و ارشاد ورود می کند.«

در حاشیه

یخ نورد اصفهانی تاریخ ساز شد
در جریان دومیــن مرحله از جام هــای جهانی 
یخ نوردی که در رابینســتن ایتالیا برگزار شــد، 
محمدرضا صفدریان، یخ نــورد اصفهانی پس از 
کسب مدال برنز جام جهانی ســوییس، در این 
مسابقات نیز خوش درخشــید و نخستین مدال 
طالی ایران از جام های جهانی را ازآن خود کرد.

صفدریان توانست باالتر از قهرمانان روسیه و کره 
جنوبی به مدال طالی ماده »لید« مردان دست 
یابد. هم چنین محسن بهشتی دیگر یخ نورد خوب 
و شایسته ماده »سرعت« کشورمان نیز، موفق به 
کسب عنوان چهارم جام جهانی رابنستین ایتالیا 
شد.با کسب مدال طالی جام جهانی رابنستین در 
بخش مردان توسط محمدرضا صفدریان از ایران 
و همچنین کسب عنوان نخست این رقابت ها در 
بخش زنان توسط ورزشــکار کره ای، یخ نوردان 

آسیایی شگفتی ساز جام جهانی ایتالیا شدند.

منهای فوتبال

مسعود شجاعی:
 فرصت پوشیدن تیم ملی را 

به دست می آورم
تیم آاک آتن، در هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان 
برابر المیا قــرار گرفت و 
با دو گل میهمانش 
را شکست داد. در 
این بازی مســعود 
شجاعی در ترکیب 
تیمش قرار داشت و 
9۰ دقیقــه بازی کرد. 
خبرنگاران بعد از اینکه سواالتشان را درباره بازی 
از شجاعی پرسیدند، درباره تیم ملی ایران هم با 
او صحبت کردند. شجاعی در این باره گفت: »یک 
روز کامل زمان می خواهم تا درباره این سوال شما 
و حسی که دارم صحبت کنم ولی به خاطر این 
که سوال شما را بی پاسخ نگذارم این را می گویم 
که تمام تالش خود را در تمرینات و بازی های 
تیمم به کار خواهم بســت. همچنان مطمئن 
هستم در آینده فرصت پوشــیدن پیراهن تیم 

ملی ایران را به دست می آورم.«

نقل قول روز

پیشخوان

پاسخ ضمنی علی دایی به 
منتقدان رفتــن طارمی : 
 یادتان باشد من هم از قطر

 به اروپا رفتم

از شروع بازی پرســپولیس و پیکان مشخص بود منشا و 
محرمی بسیار سرحال و آماده هستند و تقریبا تمام حرکات 
تهاجمی شان درســت و منطقی اســت.محرمی که فعال 
شانس آورده ماهینی وسط زمین بازی می کند، باز هم در 

ترکیب اصلی قرار گرفت و انصافا نمایش خوبی ارائه داد.او بارها با فرارها و پاس های خوبش نقش تاثیرگذاری 
در حمالت تیمش داشت و در نهایت موفق شد پاس گل اول را برای منشــا پایه گذاری کند. تا قبل از این از 
محرمی به خاطر پاس های نهایی یا ارسال های عجوالنه اش ایراد گرفته می شد؛ اما این بار او منشا را خوب دید .

در این بازی علیپور دو گل زد و درخشش اش را استمرار بخشید؛ اما شاید محرمی در مجموع مرد برتر تیمش 
و مسابقه بود؛ البته محرمی هم در نیمی از دقایق نیمه دوم افت کرد که ناشی از شرایط تیم بود و در لحظات 

آخر باز هم راه افتاد.

طلسم ستاره نوظهور 
پرسپولیس شکسته شد

الخور بــا پاس گل ســروش رفیعی موفق بــه پیروزی 
در مقابــل حریفش شــد. در هفته جــاری لیگ قطر، 
دو تیــم الخور و خریطیــات که در جــدول نزدیک به 
هم هســتند دیداری حســاس را برگــزار کردند که 

در نهایت بــا پیروزی تیم آبی پــوش یعنی الخور به پایان رســید. پس از این مســابقه ســرمربی تیم 
 خریطیات اخراج شــد تا به نوعی ســروش رفیعی نیز در این اخراج نقش داشته باشــد.الخور در جدول

 رده بندی لیگ قطر با 1۴ امتیاز در رده هشتم قراردارد و با فاصله 3 امتیازی نسبت به تیم الغرافه، امیدوار 
به صعود به رده های باالیی جدول هستند. آنها همچنین با منطقه سقوط فاصله 5 امتیازی دارند و حاشیه 
امنیت مناسبی از این لحاظ احساس می کنند. کسب 9 امتیاز از 1۴ بازی سبب شد تا سرانجام مدیران 

باشگاه خریطیات که وضعیت خوبی ندارند به فکر تغییر مربی بیفتند.

سروش، عامل اخراج 
سرمربی خریطیات!

امتیازبازی هاتیمردیف
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است؟
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فتح اله معین افزود: کاهش بارندگی و کمبود آب، نیازمند صرفه جویی 
جدی در مصرف آب است؛  بنابراین درحالت کلی با وجود اینکه سرانه 
مصرف آب در کشور نســبت به میانگین دیگر کشورها بیشتر است اما 
شــهر و اســتان اصفهان باالترین صرفه جویی را در مصرف آب شرب 
 کشور داشــته و این موضوع، نشــانگر همکاری شــهروندان اصفهانی 

است.

رییس شورای اســامی شــهر اصفهان بابیان اینکه امسال با کاهش 
بارندگی در اســتان مواجه هســتیم، تصریــح کرد: مقابلــه و گذر از 
 ایــن بحــران، نیازمند همکاری بیشــتری بیــن مردم و مســئوالن

 است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی الیحه بودجه دولت در مجلس 
شورای اسامی، امکان ارائه پیشــنهاداتی برای بودجه وجود دارد که 

شورای اسامی شهر اصفهان نیز اعام می کند ادامه حیات شهر اصفهان 
منوط بر احیا و زنده نگه داشتن زاینده رود است و باید چاره ای برای این 

معضل اندیشیده شود.
معین با بیان اینکه زاینده رود عامل اصلی ایجاد حیات، شهرنشــینی 
و تمدن در اصفهان اســت، گفت: اینکه به دلیل نبود مدیریت مناسب 
زاینده رود خشک شده و حتی از شــکل یک رودخانه فصلی هم خارج 
شــود، برای هیچکس قابــل قبول نیســت و نظــام و مجموعه دولت 
 برای حفــظ حیات در ایــن منطقه از کشــور، باید آب زاینــده رود را 

تامین کند.
وی تصریح کرد: قطعا مطالعاتی که در دولت های گذشته درخصوص 
انتقال آب به حوضه زاینده رود انجام شــده، راه حل های مناسبی است 
که عدول از آنها، کشور را دچار مشــکل خواهد کرد؛ به طور مثال تونل 
کوهرنگ که از زمان برنامه ریزی برای ســاخت آن گذشته است، حتی 
به شــکل پمپاژ از پایین تونل باید به بهره برداری برسد تا بخشی از نیاز 
 آب اصفهان را تامین کنــد و زندگی مردم بیش از این دچار مشــکل

 نشود.
رییس شورای اسامی شــهر اصفهان با بیان اینکه تا تامین دستیابی 
به حقابه شــرعی و قانونی مــردم اصفهان فاصله زیــادی وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: قطعا دولت نیز کارهایی انجام داده، اما مردم باز هم 
انتظــار دارند تا حقابه تاریخی شــان با توجه به خشکســالی و کاهش 
بارندگی آنان پرداخت شــود. وی بابیان اینکه امیدواریم همان طور که 
اخبار خوشــی از مســئوالن برای احیای زاینده رود به گوش می رسد، 
شاهد اراده حکومت برای احیای مجدد این رودخانه باشیم، خاطرنشان 
کرد: حق استان اصفهان طی سال های گذشته تامین نشده و امیدوارم 
اکنون که فصل بودجه بندی دولت است با همت نمایندگان مردم استان 
 اصفهان در مجلس شورای اســامی حق اصفهان در زمینه آب تامین

 شود.
معین در ادامه گفــت: تحقق این امــر، باعث رعایت بیشــتر عدالت 
 و توزیــع عادالنه اعتبــارات و تامین آب مــورد نیاز اســتان اصفهان 

خواهد بود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

حق استان اصفهان در سال های گذشته تامین نشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در بیست و یکمین جلسه علنی شورا، بابیان اینکه برابر آنچه که آب منطقه ای اصفهان اعالم کرده، 
میزان ذخایر موجود در سد زاینده رود پایین تر از حد مجاز است، اظهار کرد: اگر نگوییم در وضعیت بحرانی هستیم، اما در حالت کلی در 

وضعیت نامناسبی قرار داریم.

آغاز پیش ثبت نام حج تمتع 97

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان 
خبر داد:

آغاز پیش ثبت نام حج تمتع 97
مدیرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهان در 
خصوص پیش ثبت نــام حج تمتع ســال 97 
اظهار کرد: کســانی که تا 30 آبــان 1385 در 
بانک ودیعه گذاری کردنــد، از 4 بهمن ماه آغاز 
به پیش ثبت نام کرده اند، این پیش ثبت نام فعا 
ادامه خواهد داشــت و تاریخ انتهایی مشخصی 
برای آن اعام نشــده اســت. غامعلی زاهدی  
 افزود: افراد برای پیش ثبت نام باید به ســایت
reserve.haj.ir مراجعــه کنند، ســپس در 
مرحله بعد زمان ثبت نام قطعی مشخص می شود 
و باید ثبت نام نهایی را انجام دهند. پیش ثبت نام 
به منظور اعام آمادگی متقاضیان است. سهمیه 
استان اصفهان هنوز مشخص نیست و نمی توان 
گفت برای حج آینده افزایش یا کاهش ظرفیت 
داریم. مدیرکل ســازمان حج و زیارت اســتان 
اصفهان گفت: حجاج یــک مبلغ اولیه پرداخت 
کرده اند و زمانی که کاروانشــان مشخص شد 
باید ما به التفاوت آن را پرداخت کنند؛ همچنین 
افرادی که قصد انتقال فیش خود به دیگری را 
دارند می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی، مراحل 
آن را ســپری کنند. برای انتقال این فیش نیز 

قیمت ها بین دو طرف توافقی است. 

مسئول دبیرخانه برنامه ملی ثبت 
سرطان دانشگاه علوم پزشکی: 

 ساالنه ۳۰۰ کودک اصفهانی 
به سرطان مبتال می شوند

مســئول دبیرخانه برنامه ملی ثبت ســرطان 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر سرطان پســتان رایج ترین نوع 
سرطان بین زنان اصفهانی اســت، اظهار کرد:  
سرطان های شــایع زنان در استان اصفهان، به 
ترتیب سرطان های سینه، پوســت، تیروئید، 
روده بزرگ و خون است. زهرا روانخواه همچنین 
درخصوص وضعیت شیوع سرطان بین کودکان 
استان اصفهان تصریح کرد: 60 درصد از کودکان 
سرطانی در اســتان اصفهان، مبتا به سرطان 
خون هستند. طبق آمارها پس از سرطان خون 
شایع ترین سرطان کودکان تا سن 14 سال در 
استان اصفهان به ترتیب سرطان مغز و اعصاب و 
لنفوم است.وی اضافه کرد: به صورت میانگین، 
ساالنه 300 کودک در استان اصفهان به بیماری 

سرطان مبتا می شوند.

جزئیات برگزاری انتخابات 
شورای هماهنگی مجمع 

اصولگرایان  تشریح شد
دبیــر مجمــع اصولگرایــان اســتان اصفهان 
گفت: جمعه نخســت اســفندماه، بــه منظور 
برگــزاری انتخابات مجمــع و انتخاب اعضای 
شورای هماهنگی تعیین شده است تا سومین 
شــورای هماهنگی مجمــع کار خــود را آغاز 
کند.حجت االســام علیرضا باطنی ادامه داد: 
اعضایی که انتخاب می شوند شامل نمایندگان 
تشکل های اصولگرا و اشــخاص حقیقی فعال 
در مجمع هستند. باطنی گفت: در این راستا به 
دنبال به میدان آوردن توان مجموعه هستیم تا 
زبان گویایی برای نظام، دفاع از ارزش های اسام 
و انقاب و جامه عمل پوشــاندن به تدابیر رهبر 
معظم انقاب و برطرف کــردن مطالبات مردم 
باشد. وی با اشاره به روند برگزاری این انتخابات 
گفت:  با توجه به اینکه تعداد اعضای مجمع تغییر 
پیدا کرده و تقریبا دو برابر شده است، برخی از 
اشــخاص حقیقی و نماینده اشخاص حقوقی 
حاضر در این مجمع مطالباتی را داشــتند که با 
توجه به عضویت  جدید نیمی از اعضای مجمع، 
مقرر شد شورای هماهنگی نیز مجددا انتخاب 
شود.باطنی  با بیان اینکه شورای عالی این نظر 
را پذیرفت و قرار شــد بعد از انتخابات این اقدام 
صورت گیرد، افزود: برخی از اشخاص سواالتی 
را مطرح می کردند که در این راســتا با حضور 
نمایندگان چند گروه از تشــکل ها جلساتی را 
برگزار کردیم. در این جلســات افــرادی که در 
مسیر انتخابات لیست جدا داده و به توزیع بخشی 
از آرا پرداختند، اعام کردند که مطالباتی دارند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
نیروهای انتظامی باید مسیر تقوا 

را بهتر از دیگران دنبال کنند
فرمانده انتظامی استان اصفهان در آیین افتتاحیه 
هفته دوم از مرحله ششــم دوره بصیرت مدیران 
میانــی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان، 
اظهار کــرد: خداوند در ســوره اســرا می فرماید 
ما فرزنــد آدم را گرامی داشــتیم، او را بر خیلی 
مخلوقات برتــری دادیــم و بر دریا و خشــکی 
مســلط کردیم؛ اما نامه عمل بعضی از این افراد 
 را به دســت راســت و بعضی را به دست چپشان

 می دهیم.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود: فلسفه وجودی 
خلقت انسان نیز همین بوده که بتواند مسیر کمال 
را طی کند و به مرحله »عند ربهم یرزقون« دست 
یابد و این کار با داشتن بصیرت کامل و خیرخواهی 
و خدمت به مردم و مجاهــدت در راه خدا محقق 

می شود.
 وی با بیان اینکه بسیاری از افراد عادی جامعه از 
بصیرت باالیی برخوردارند، تاکید کرد: بی بصیرتی، 
انســان عادی و غیرعادی و مسئول و غیرمسئول 
نمی شناســد؛ به طوری کــه از صدر اســام تا 
 کنون بی بصیرتی، بســیاری از خواص را گرفتار 

کرده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه نیروی 
انتظامی به بصیرت بیشتر نیاز دارد، تصریح کرد: از 
آنجا که ذاتا در ماموریت های این نیرو آسیب وجود 
دارد، بایستی مرتب از خودمان مراقبت کنیم، تقوا 
داشته باشیم و بر نفس خود غلبه کنیم و رفتار ما 

نیز باید متفاوت از دیگران باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نیروهای انتظامی 
باید مسیر تقوا را بهتر از دیگران دنبال کنند چرا که 
فقط در سایه تقوای الهی، توکل و توسل و داشتن 
بصیرت، می توانند از ســختی ها و شــدائد انجام 

ماموریت عبور کنند.

معاون حفاظت و بهره  برداری شرکت 
آب منطقه ای:

ذخیره سد زاینده  رود به 1۳1 
میلیون مترمکعب کاهش یافت

معاون حفاظــت و بهره  بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان، میزان آب ذخیره شده در سد 
زاینده رود، مهم ترین منبع تامین آب این منطقه 
را، 131میلیون متر مکعب و تنها حدود 9 درصد از 

حجم کلی این مخزن اعام کرد.
روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان به 
نقل از علی بصیرپور افزود: این میزان نسبت به سال 
گذشته حدود 50 درصد کاهش یافته است، یعنی 
پارسال در چنین روزهایی افزون بر 260 میلیون 

متر مکعب آب در سد زاینده رود وجود داشت. 
وی همچنیــن اضافه کرد: این میزان نســبت به 
متوســط بلند مدت حوضه آبی زاینــده  رود نیز 
80درصد افت داشته است. به گفته معاون حفاظت 
و بهره  برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان، 
گزارش ها حاکی است که حجم آب ورودی به سد 
نیز حدود 65 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 

داشته است.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکز کشــور و منبع تامین کننده آب شــرب و 
کشاورزی شهر اصفهان و مناطق اطراف، در سال 
1349 بــا ظرفیت یک 1/4میلیــارد متر مکعب 

بهره برداری شد.
 این سد قوسی شــکل در 110 کیلومتری غرب 
اصفهان روی رودخانه زاینده رود قرار دارد. ســد 
قوسی، سد تنظیمی، نیروگاه، ایستگاه، پمپاژ اصلی، 
ایســتگاه پمپاژ تکمیلی و حوضه آبریز، ازجمله 

تاسیسات این مجموعه به شمار می رود. 
براساس آخرین آمارهای ثبت شده در ایستگاه های 
باران ســنجی، میزان بارش های کشور در چهار 
ماه نخســت ســال آبی جــاری در مقایســه با 
 مدت مشــابه سال گذشــته 28/6درصد کاهش 

داشته است.

سفیر و سرکنسول جدید روسیه، شامگاه شنبه با 
قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان دیدار و گفت وگو 

کردند.
شــهردار اصفهان در این دیدار بااشــاره تعامات 
خوب دو کشــور ایران و روســیه بعــد از انقاب 
اســامی اظهار کرد: عقد خواهرخواندگی شــهر 
ســن پترزبورگ روســیه با اصفهان در سال 78 
توسط شــهردار وقت اصفهان امضا شــد و بر این 
اساس قراردادهایی در زمینه توسعه همکاری های 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بین دو شهر منعقد 

شده است.
وی با بیــان اینکــه ممکن اســت برنامــه ها و 
سیاســت های دو شــهر خواهرخوانده اصفهان و 
ســن پترزبورگ به طور کامل اجرایی نشده باشد، 
اظهار امیدواری کرد که سیاســت های مدیریت 
جدید شهر اصفهان در زمینه های مختلف منجر به 
توسعه فعالیت های اقتصادی و رفت و آمد توریسم 
به دو شهر شود؛ زیرا هر دو شهر، ظرفیت و پتانسیل 

باالیی در زمینه جذب گردشگر دارند.

شــهردار اصفهان با اشــاره به ضرورت توســعه 
گردشــگری افزود: دیدگاه مدیریت جدید شــهر 
اصفهان توسعه گردشگری اســت، در این راه اگر 
نیاز به انعقاد تفاهم نامه باشد، شهرداری اصفهان 
آمادگی خود را اعــام می کند تا شــاهد حضور 
هرچه بیشــتر مردم روســیه و شــهروندان شهر 

سن پترزبورگ در اصفهان باشیم.
 نوروزی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور سفیر 
و سرکنسولگری روسیه، شاهد افزایش همکاری ها 
میان این دو شهر باشــیم. گردشگری و کشاورزی 
از جمله راه هایی اســت که می توان از این طریق 
ارتباط بین دو شهر اصفهان و ســن پترزبورگ را 
افزایش داد؛ البته بایــد از مرحله حرف زدن عبور 
کرده و وارد عمل شــویم. عاقه بســیاری داریم 
که میدان امام)ره( مملو از مردم روســیه شــود و 

برای تحقق این مهم آمادگی داریم که جاذبه های 
گردشگری خود را معرفی کنیم.

وی افزود: اصفهان می تواند با ســایر شــهرهای 
روســیه نیز تعامات خوبی داشته باشد؛ حتی در 
زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فرصت خوبی 
برای حضور مردم ایران در ســن پترزبورگ است. 
باید زمینه های همکاری بین دو شهر افزایش یابد 
تا شاهد دســتاوردهای این عقد خواهرخواندگی 
باشــیم، البته تا به امروز از این دریچه دستاوردی 
حاصل نشده است. نوروزی با بیان اینکه 20 درصد 
از مردم روسیه مســلمان هستند، تصریح کرد: در 
این راســتا می توان در جذب توریسم مسلمان به 

شهر اصفهان از این ویژگی استفاده کرد.
توســعه فعالیت های اقتصادی بین دو شهر 

اصفهان و سن پترزبورگ

لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، در دیدار با 
شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از دیدن این 
کانشــهر تاریخی اظهار کرد: در زمینه اقتصادی 
و گردشگری ظرفیت های زیادی داریم، بنابراین 
امید است با فعالیت سرکنسولی جدید روسیه در 
ایران، صفحات جدیدی در خصوص فعالیت های 
اقتصادی بین دو شــهر اصفهان و سن پترزبورگ 

گشوده شود. 
جاگاریان با اشاره به دیدار خود با استاندار اصفهان 
در مورد توسعه فعالیت های گردشگری گفت: مردم 
روسیه بیشــتر ترجیح می دهند به دلیل امکانات 
ترکیه به این کشور سفر کنند؛ البته هر دو سفارت 
ایران و روسیه باید در جهت جذب گردشگر بین این 
دو شهر بیشتر اقدام کنند. وی با اشاره به افزایش 
دو برابری مردم ایران در روســیه ادامه داد: تعداد 
مسافران ایرانی در روسیه سال به سال رو به افزایش 
است، البته طی برنامه ای قرار است گروه های دسته 
جمعی ایرانیان بتوانند بدون ویزا در کشور روسیه 

حضور یابند.

نوروزی در دیدار با سفیر روسیه:

همکاری های اصفهان و سن پترزبورگ باید افزایش یابد

عضو شــورای آموزش حوزه علمیه اصفهان، با اشاره به 
ضرورت تدوین متون مورد نیاز حوزه علمیه، اظهار کرد: 
حوزه علمیه، متناســب با نیازهای امروز جامعه، به روز 

شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد.
حجت االسام محمود نم نبات با تاکید بر ایجاد تحول در 

نظام آموزشی حوزه علمیه افزود: حوزه علمیه باید متحول شود؛ به این معنا که به روز شود و بداند نیازهای 
جامعه در سطح کشور و بین الملل چیست؛ همچنین با بهره گیری از متون قوی و قدر، مجهز به ابزار روز 
باشد.عضو شورای آموزش حوزه علمیه اصفهان با اشاره به دستور رهبر معظم انقاب مبنی بر ایجاد تحول 
در دروس حوزه علمیه عنوان کرد: ایشان فرموده اند که بروید متون را به روز کنید و از زیاده گویی ها پرهیز 
شود؛ بنابراین محتوا و مطلب، همان محتوا و مطالب قبلی و اصلی است اما قالب به گونه ای باشد که یک 

طلبه وقت خود را صرف فهمیدن مطلب کند نه اینکه تاش کند منظور نویسنده را دریابد.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: همزمان با 
ایام مبارک دهه فجر، 29 پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر 

یکهزار و 100 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
ایرج مظفر اظهارکرد: سیاست شهرداری اصفهان در دوره 
جدید، تکمیل پروژه هــای نیمه تمام بخصوص پروژه های 

شاخص از جمله مرکز همایش های بین المللی، پروژه نمایشگاه، رینگ چهارم حفاظتی و از همه مهم تر قطار 
شهری اســت. وی افزود: در حال حاضر 380 میلیارد تومان پروژه فعال در قالب 63 پروژه باالی یک میلیارد 
تومان در ســطح مناطق 15 گانه شهر اصفهان در دست اقدام اســت.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه پروژه هایی از جمله سالن های ورزشی، فرهنگســراها، پیاده روسازی ها و آسفالت معابر در مناطق 
15گانه شهرداری اصفهان در دست اجراست، تصریح کرد: در حال حاضر هشت سالن ورزشی و استخر در سطح 
مناطق، 16 پروژه در مرکز همایش های بین المللی، پروژه هایی در محل جدید نمایشگاه و... در دستور کار است.

مدیر مدرسه دارالحکمه اصفهان:
حوزه علمیه متناسب با 
نیازهای جامعه به روز شود

معاون عمران شهری شهردار 
خبرداد: 
بهره برداری از ۲9 پروژه 
عمرانی در دهه فجر

 رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان با بیان اینکه در جلســات بین 
شــهرداری و اتاق بازرگانی، درخصوص عمران، آبادانی و توسعه 
شهر و مسائل اقتصادی بحث و تبادل نظر می شود، اذعان داشت: 
یکی از طرح هایی که در جلســات بین اتاق بازرگانی و شهرداری 
بررسی و پیگیری می شــود، احداث بندر خشک در اصفهان به 
صورت مشارکتی است؛ اما متاسفانه در مرحله کاغذبازی است و 
باید وزارت راه و مسکن و استانداری مجوزات الزم را صادر کنند.

ســید عبدالوهاب ســهل آبادی تاکید کرد: گروهــی را در اتاق 
بازرگانی برای پیگیری و به نتیجه رساندن طرح بندر خشک در 
اصفهان مشخص و موظف کردیم که تمام مقدمات آن با پیگیری 
اســتاندار فراهم شده اســت. وی با اشــاره به احداث نمایشگاه 
بین المللی اصفهان که 64 درصد آن سهم شهرداری و 24درصد 
آن مربوط به اتاق بازرگانی اســت، تصریح کرد: این نمایشــگاه 
پیشانی شهر اصفهان محسوب می شــود و به طور حتم در رونق 

اقتصادی شهر بسیار تاثیرگذار است که امیدواریم هر چه زودتر 
به نتیجه برسد.

سهل آبادی مهم ترین موضوع گردشگری را برند شهری اصفهان 
دانست و بیان کرد: برند شهری با پیگیری های مستمر در سطح 
استانی و ملی و تشکیل شورایی در این زمینه، به زودی رونمایی 
می شود. وی اضافه کرد: این برند می تواند نقش مهمی در جذب 

گردشگران داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
برند شهری اصفهان، ضمانت نامه حوزه گردشگری است

مدیربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان بیان کرد: 
تاکنون 20 میلیارد تومان برای مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اصفهان 

هزینه شده است و برای تکمیل آن نیز به همین اعتبار نیاز داریم.
سردار مجتبی شیروانیان با اشاره به اینکه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان 
اصفهان در ضلع غربی باغ غدیر شهر اصفهان قرار دارد، بیان کرد: کار ساخت 
این مرکز فرهنگی از سال 1376 آغاز شده است اما به دلیل اینکه در برهه ای 
با کسر بودجه مواجه بود در برخی از مواقع کار به کلی متوقف شد؛ اما با این 
وجود در چهار سال اخیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اصفهان با سرعت 

بیشتری در حال تکمیل است. این مرکز فرهنگی 22 هزار مترمربع زیر بنا 
دارد و قرار است در سه فاز از آن بهره برداری شود.

وی گفت: فاز نخست این مرکز فرهنگی 90 درصد پیشرفت داشته است. این 
بخش 8هزار مترمربع زیربنا دارد و شامل سالن های چند منظوره، سالن های 
نمایش، کتابخانه، مرکز اســناد، مرکز تولید محتوا، گالــری آثار حجمی و 
نمایشی است. مرحله نخســت از فاز اول در دهه فجر امسال افتتاح خواهد 
شد که شامل محوطه، طبقه همکف و ســالن اجتماعات و نمایش و یادمان 

شهدای گمنام است.

سردار شــیروانیان با اشــاره به مرحله دوم بهره برداری از فاز نخست مرکز 
فرهنگی دفاع مقدس استان اصفهان توضیح داد: بخشی از فضاها و گالری های 
موضوعی در سوم خردادماه به بهره برداری می رسد و در هفته دفاع مقدس 
سال 97 نیز کل فاز اول به پایان خواهد رســید. فاز دوم این مرکز فرهنگی 
تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. سالن شبیه سازها، عروج و 
بخشی از فضاها این فاز را تشکیل داده اند. در فاز سوم نیز پارکینگ طبقاتی 
با ظرفیت 500 خودرو، نمایشگاه موضوعی و تعدادی سالن نمایش درنظر 
گرفته شــده اســت. تکمیل این پروژه بســتگی به اعتباری دارد که به آن 

اختصاص می دهند. تاکنون 20 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شــده 
است و برای تکمیل آن نیز به همین مبلغ نیاز داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همان سال های نخست که مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس اســتان اصفهان توســط پدر شــهید خرازی کلنگ زنی شد 
تفاهم نامه ای میان بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس و آقای 
جهانگیری که آن زمان اســتاندار اصفهان بودند، منعقد شد. در آن زمان و 
پس از آن مبالغ مختلفی به پروژه اختصاص یافت؛ اما اکنون نیز ما نیازمند 

مساعدت دولت هستیم.

مدیربنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:
برای تکمیل مرکزفرهنگی دفاع مقدس اصفهان بودجه نیاز داریم
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با همسایه ها و افراد محله آشنا شوید
همسایه ها و مغازه دارهای اطراف را بشناسید؛ 
این مهم است که از خانه خارج شوید و هم افراد 
و هم محله جدیدتان را بشناســید. حتی اگر با 
دیگران دوست صمیمی هم نشده باشید همین 
که به ســوپرمارکت بروید و چهره آشنا ببینید 
 هم می توانــد حس بودن در خانه را در شــما

 به وجود بیاورد.
سوپرمارکت نزدیک خانه را پیدا کنید

خانه ای کــه در کابینت هایــش چیزی برای 
خوردن پیدا نمی شــود هیچ وقت شبیه خانه 
نیست. همین که وارد یک خانه جدید می شود 
اولیــن کاری که بایــد بکنید این اســت که 
آشپزخانه را پر از خوراکی و مواد غذایی کنید. 
حتی اگر قرار نیســت که خودتان هم آشپزی 
کنید باز هم اســنک ها و خوراکی های زیادی 
بخرید تا آشپزخانه پر شود. هیچ چیز مثل رفتن 
به یک ســوپرمارکت و یا بازار محلی نمی تواند 
حس تعلق به این محله را در شــما بیدار کند.
افرادی را پیدا کنید که عالیقی مثل شما دارند

با افرادی که در همســایگی تان هستند آشنا 
شــود و مخصوصا افرادی را ببینید که عالیق 
مشــترکی با شــما دارند. اگر ورزش دوست 
دارید به باشــگاه بروید یا به عضویت یک تیم 
ورزشــی در بیایید. اگر به صنایع دستی عالقه 
دارید تحقیق کنید ببینید چــه کالس ها و یا 
کارگاه هایی در محله تان اســت که بتوانید به 
آنها محلق شوید. از این سرگرمی استفاده کنید 
تا با افراد جدید در تماس باشــید و موضوعی 
 برای بحث داشته باشــید همه این کارها باعث 
می شود تا در شهر جدید احساس غریبی نکنید 

و حالتان بهتر باشد.
توصیه های دیگران را گوش کنید

قبل از اینکه به جای جدید بروید درباره امکانات 
آن محله تحقیق کنید. اینکــه قبل از رفتن به 
محله جدید بدانید که ایستگاه های اتوبوس در 
کجا قرار دارد و یا نانوایی و داروخانه کجاســت 
می تواند خیلی کمک کننده باشد. کار دیگری 
که اصال نباید آن را دست کم بگیرید پرسیدن از 
دیگران و شنیدن نظرات و پیشنهادات آنهاست. 
چه با همکارتان در محل کار مشــورت کنید و 
چه با همسایه تان، بیشــتر آدم ها از اینکه به 

دیگران کمک کنند خوشحال می شوند.

مهارت زندگی

 چگونه به شهر جدید 
عادت کنیم؟)2(

وبا
 مردی از اصحــاب امام صادق)ع( بــه حضرت عرض کــرد: برادران و 
پسرعموهایم فشار زیادی بر خانه ام وارد کرده اند تا جایی که در یک اتاق 
زندگی می کنم، اگر در این باره  به آنها شکایت و گله کنم، آنچه اموال دارم 
را می گیرند. امام فرمود: صبر کن، همانا بعد از سختی فرج و گشایشی 
برایت می شود. آن شخص گفت: از اقدام علیه آنها منصرف شدم، چیزی 
نگذشت که بیماری »و با« همه آن اقوامی که او را اذیت می کردند، از بین 
برد. بعد از مدتی خدمت امام رسید، فرمودند: حال اقوامت چطور است؟ 
گفت: همه مردند! فرمود: آنها به خاطر اذیت به تو که خویش آنها بودی 
و به عقوبت قطع رحم نسبت به تو مردند، آیا تو دوست داشتی آنان زنده 

بمانند و به فشار و اذیت بر تو وارد کنند؟ 
 صله رحم امام 

حسن بن علی پســر عموی امام صادق علیه الســالم از افرادشجاع و 
پرصالبت بود به طوری که به او رمح آل ابوطالب )نیزه خاندان ابوطالب( 
می گفتند. از آنجایی که بینی پهنی داشت به )حسن افطش( معروف شد. 
او در ماجرای قیام عبدا...محض ) نواده امام حسن( بر ضد منصور دوانیقی 
خلیفه عباسی پرچمدار بود و بر ســر همین موضوع با امام صادق)ع( 
کدورتی داشت، به حدی که یک بار با کارد پهن به امام حمله کرد تا آن 
حضرت را بکشد. سالمه یکی ازکنیزهای امام می گوید: در آن هنگام که 
امام دربسترشهادت قرار گرفت، در بالینش بودم و پرستاری می کردم، 
بی هوش شد، وقتی که به هوش آمد به من فرمود: هفتاد دینار به حسن 
افطس بدهید و فالن مقدار و فالن مقدار به افراد دیگر بپردازید.عرض 
کردم: آیا به مردی که با کارد پهن و تیز به شما حمله کرد و می خواست 
شما را بکشد هفتاد دینار بدهیم؟ فرمود: آیا نمی خواهی مشمول این 
آیه باشم که خداوند می فرماید: آنها که پیوندهایی که خداوند به آنها امر 
کرده است برقرار می دارند و از  پرودگارش می ترسند و از بدی حساب 
بیم دارند، دارای عاقبت نیک درسرای آخرت خواهند بود. سپس فرمود: 
آری ای ســالمه خداوند بهشــت را آفرید و پاکیزه و خوشبو ساخت به 
طوری که بوی خوش آن فاصله مسیر دو هزار سال راه به مشام  می رسد 
ولی این بوی خوش به مشــام قطع کننده پیوند و خویشاوندی و عاق 

والدین نمی رسد.

باغ 
کاغذی

رمان» بــی کتابی« اثر محمدرضا شــرفی خبوشــان که در               
دهمین دوره جایزه جالل احمد در بخش رمان برگزیده شده 
بود، به چاپ سوم رســید. این کتاب شخصیت هایی را نشان 
می دهد که کتاب باز هســتند، کتاب بازهایی که فقط ظاهر 
کتاب برایشــان اهمیت دارد، از کتاب تنها به جلد و عطف و 
 کاغذ توجه نشــان می دهند و از محتوا و بطــن کتاب غافل 

هستند.
 میرزا یعقوب آنیتکه فروش، شخصیت اصلی رمان بی کتابی 

است که عالقه زیادی به نسخ خطی و چاپ سنگی کتاب دارد 
و برای دستیابی به کتاب به نظاره نشســته است. این کتاب 
خواننده خود را دعوت به تفکر می کند و از او می خواهد که به 
رفتارهای خود بیندیشید. خواننده بی کتابی با پرسش هایی 
روبه رو می شود که باید جوابش را خودش بدهد و در واقع این 
کتاب خواننده را در موقعیت پرسش قرار می دهد.چاپ سوم 
رمان بی کتابی ر ا انتشارات شهرستان ادب در 260صفحه با 

قیمت 20 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.

بی کتابی صله رحم

نوشت افزارهای تاریخی!
مدادتراش ها با اشکال هندســی جالب و دوست داشتنی 
بهانه خوبــی بود برای جدا شــدن از میزهــای چوبی و 
قدیمی و رفتن به گوشه کالس برای تراشیدن مداد.در هر 
کالس تعداد کامال محدودی از دانش آموزهایی بودند که 
مدادتراش های بزرگی داشتند و با آنها نوک مداد را مانند 
نیزه تیز و دراز می کردند که خارج از توان مدادتراش های 

کوچک و قلبی یا دایره ای شکل بودند.
مدادتراش های دایره ای وسیله مناســبی برای کشیدن 
خورشید در نقاشــی های بســیاری از ما بود. مدادهای 
نوکی که مانند فشنگ پر می شــد هم وجود داشتند که 
مقاوم تر از مداد نوکی های مرسوم بودند و برای انداختن 
نوک جدید دیگر نیازی به مهارت نبود.پاکن هایی که به 
خاطر بو و رایحه بسیار دلنشینی که داشتن اشتباه نوشتن 
را لذت بخش می کردنــد و هم به عنــوان دارایی لوکس 
دانش آموزان به حســاب می آمد. برای دانش آموزانی که 

کمتر برخوردار بودند، داشــتن برخی نوشت افزارها رویا 
به حســاب می آمد.خط کش هایی که با تغییر زاویه طرح 
متفاوتی را نشان می دادند و پرگارهایی که با اتصال مداد 
به آنها تحولی در کشیدن دایره ایجاد می کرد و مشکالت 
پرگارهای مرسوم را نداشت، همگی جزو خاطراتی است 

که در مدارس رقم خوردند.
تزئین دوچرخه ها را یادتان هست؟!

دوچرخه ســواری یکی از تفریحاتی بود که در تابســتان 
طرفداران زیادی پیدا می کرد. تزئین کردن این دوچرخه ها 
یکی از هیجانات فراموش نشــدنی بود که اتفاق می افتاد. 
استفاده از گلپرها در پرک های چرخ یکی از انتخاب هایی 
بود که در سرعت های پایین صدای خاصی تولید می کرد و 
البته به دلیل تنوع رنگ و طرح های متنوع، زیبایی خاصی 
به چرخ های دوچرخه می داد.نوار پیچ کردن بدنه دوچرخه 
با نوارهای رنگی و شفاف از دیگر کارهایی بود که عالوه بر 

حفظ بدنه دوچرخه باعث زیباتر شدنش هم می شد.

نوستالژی های دوست داشتنی فراموش شده!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

خواستن توانستن نیست
 خواستن فقط نقطه شــروع است، همین و بس، 
از آن به بعد باید بدانید که از چــه  راهی و با چه 
ابزارهایی می توانید به خواســته خود برســید؛ 
اما آنچه که بــه ویژه اهمیت دارد این اســت که 
شــما بتوانید موانع رســیدن به خواسته خود را 

بشناسیدو برطرف کنید.
»زندگی کن چون الگو« 
عقیل ملکی فر

پادشاه شکر و شیرینی جهان

اکثر کودکان عالقه فراوانی به خوراکی های شیرین دارند، اما در برخی 
از آنها این عالقه به حدی زیاد است که در بزرگسالی هم شغلی انتخاب 

می کنند که مدام با کیک و شیرینی سر و کار داشته باشند.
یک پسر 30 ساله چینی که از 10 ســال گذشته وارد این حرفه شده 
است به دلیل مهارتی که در کار خود دارد، شهرت فراوانی در این زمینه 
کسب کرده و از آغاز فعالیت های خود تاکنون جوایز بسیاری نصیبش 
شده است.این شخص به واسطه مدال های طال و جوایزی که به خاطر 
چیره دســتی در تزئینات کیک به دســت آورده، به پادشــاه شکر و 
شیرینی شهرت یافته است.او کارش را از شرکت در یک مسابقه محلی 
شروع کرد و از آنجا بود که برای خود اسم و رسمی بر هم زد، اکنون 3 
مدال طال و 2 نقره را از آن خود کرده و رکوردی منحصر به فرد را با نام 

خود به ثبت رسانده است.

جدول شماره 2344

 افقی
1- حفاظ ضربه گیر جلو و عقب خودرو - نوعي 

پارچه از مواد ترکیبي - پندار
2- فنا - کمان چهره - کامل نشده
3- حمام خودروها - ظالم و زورگو

 4- غذایــي از گوشــت چــرخ کــرده و آرد 
نخود چي - فعالیت - پرنده اي با نوک دراز

5- اشاره به دور - خریدن - عارضه گشاد شدن 
سرخرگ

6- شــکر گزار - از الفباي یوناني - شــهري در 
فرانسه

7- مجراي اصلي عبور هوا در دســتگاه تنفس - 
میوه عربي - سخن یاوه و بي معني

8- مربي دروازه بان هاي تیم فوتبال پیروزي
9- موقر - »مقبرة الشــعرا« را در این شهر مي 

بینید - اندیشه
10- ضمیــر مونث عربي - از بــرادران حضرت 

یوسف )ع( - مسیر یک جرم آسماني
11- فرمان ها - انتقال بیماري از یکي به دیگري 

- آغوش

12- بخشش - قاضي تحقیق - اجرا کننده
13- عقاب سیاه - مجنون

14- رقم اول از ســمت راســت عدد - زاپاس - 
قطعه آوازي پر احساس

15- کیســه پول قدیمي - شــهري در استان 
همدان - اشتباه

عمودی
1- طول عمر - اثــر فنا ناپذیر »فردوســي« - 

شگفت انگیز
2- فلــش - بــه کاربــردن تدابیــر الزم براي 

پیشگیري از زیان احتمالي - پیش شماره
3- نقاش - علم کیمیا گري - واداشته شده

4- افیون - مزرعه آخرت است - پول خرد هند
5- چو بیرون رود فرشته در آید - راننده - متفق 

و صمیمي
6- واخواهي - شهر کفن پوشان انقالب

7- آرامگاه شــهید مدرس در این شــهر است 
- الکترود متصل بــه قطب منفــي - هریک از 

استخوان هاي قفسه سینه
8- پروردگار - گلي در رنگ هــاي مختلف که 

در اوایل شب شکفته مي شود - ویتامین خوني
9- پل پیروزي - به پارچه مي زنند تا براق شود 

- رسانه شنیداري
10- ذره اي بدون بار الکتریکي - مرض

11- از نوشت افزار - سرقت - دعاي زیر لب
12- نا مفهوم - رجز خوان - تمام کردن

13- بندري در فرانســه - گرانمایه - از صنایع 
ادبي

14-سفید آذري - فاتح مقدوني - عریان
15- یاري دهنده - محافظت - جهت
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رکورد ازدواج یک زن طی 9 سال

»ماریا یون« زن کره ای-آمریکایی هنگامی که فشارهای پدرش برای 
پیدا کردن و ازدواج با یک مرد کره ای همه چیز تمام را دید، دست به 
کاری غیر عادی زد.او به 50 ایالت آمریکا رفت و در طول 9 سال با 54 
نفر به صورت رسمی ازدواج کرد.آخرین ازدواج او در سال 2011 بود.
این حرکت او در حقیقت اعتراضی به تصمیمات سنتی پدرش برای 
ازدواج بود.ماریا اگرچه که در آمریکا بزرگ شــده بود اما خانواده اش 
برای اجرای رسوم های سنتی خانوادگیشان ،تعصب خاصی داشتند.
ماریا با پوشیدن لباس سنتی کره ای در مراسم حاضر می شد. نخستین 
همسر او پیشخدمت یک رستوران بود که ماریا از او خواستگاری کرد.او 
در هر ایالت بر اساس قوانین آنجا ازدواج می کرد و هر ازدواج با مراسم 
متفاوتی برگزار می شــد.پدر ماریا هنوز نتوانسته این کار دخترش را 

باور کند.

  قاب روز

نقاشی های که با واقعیت مو نمی زنند

سیره بزرگان
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