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خط و نشان استاندار اصفهان برای پایان خط و خط بازی؛
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داربست های همیشگی!
مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد از راه های نگهداری بقعه مادرشاه سخن می گوید؛
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کاهش ۲هزار و ۳۰۸ تولد در اصفهان
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باند دالل و کارچاق کن در اصفهان دستگیر شدند
رییس کل دادگستری استان:
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مدیرعامل فوالد مبارکه:

3 سهام ذوب آهن را نمی خواهیم

روزهای بهتری در انتظار 
زرد پوشان است
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 برگزاری جشنواره بین المللی 
قرآنی »المصطفی« در اصفهان
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مسئول رسیدگی به مشکالت 
کارگری اصفهان مشخص شد
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رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان:
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فرمانده انتظامی اصفهان   خبر داد:

تهیه سند راهبردي مشاركت دستگاه هاي 
دولتي در تولید امنیت

فرمانده انتظامی اصفهان  در همایش بزرگ معاونان اجتماعي     
و رابطان سازمان هاي دولتي، ضمن تبریك دهه فجر و سالگرد 
چهلمین بهار انقالب اســالمي گفت: حفظ امنیت که ماموریت مهم و 

رسالت اصلي نیروي انتظامي به شمار مي آید، بدون ...

ارائه خدمات غیر حضوری از طریق بســتر تلفن همــراه )USSD( با کد 
دســتوری#۱۴۲ * گامی موثر در جهت افزایش رضایتمندی مخاطبین و 

آشنایی بیمه شدگان از خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی

 روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران گرامی باد . افزایش دیوانه وار قیمت ارز

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانــی تهران گفــت: دغدغه های 
اقتصــادی دولت باید حل مشــکل بیکاری و کنترل قیمت ارز باشــد. 
اسدا... عســگراوالدی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران 
 را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند، گفت: باید به آنها اهمیت داده 

شود.
  عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با تاکیــد بر اینکه دولت 
دوازدهم باید دو دغدغه اقتصادی داشته باشد، گفت: حل معضل بیکاری 
و قیمت ارز دو مسئله اقتصادی است که دولت تدبیر و امید هنوز نتوانسته 
آن دو را حل کند. وی افزود: نسل جوان ما از بیکاری رنج می برد، در حالی 
که دولت باید ساالنه برای یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کند که در این 
مسئله هنوز توفیق نیافته ایم. وی به افزایش نرخ دیوانه وار ارز اشاره کرد و 
گفت: در دو سال گذشته قیمت ارز کنترل نشد و در ماه های اخیر قیمت 
ارز از جمله دالر و یورو به شدت افزایش یافت، دولت دوازدهم باید تمام 

توان خود را برای حل این مسئله بگذارد. عسگراوالدی بیان داشت: 
این دولت، دولت تدبیر و امید است، تدبیرها جواب 

داده اســت؛ اما امید هنــوز در مردم 
ایجاد نشده است.

در صورتی کــه رییس 
کل بانــک مرکــزی قبال 

اعالم کرده بود دالر در بهمن و 
اسفند ارزان می شود؛ اما این پیش بینی 

ها درســت از آب درنیامد و همچنان ارز سردرگم و در 
حال افزایش قیمت است که این مسئله اصال به نفع اقتصاد 

ایران نیست. به هر حال در این شرایط برخی، صرافی ها و دالالن را مقصر 
اصلی وضعیت فعلی بازار معرفی می کنند و می گویند واســطه گری ها 
بازار را برهم زده اســت؛ البته این اتهام از طرف این افراد رد می شود و 
می گویند:»میزان دالری که خرید و فروش می کنند بسیار کمتر از آن 

است که بخواهد بازار را به هم بزند« .
لذا باید به انتظار نشست و دید که بازار چه سمت و سویی را در روزهای 

آینده در پیش خواهد گرفت.

دالر گران،  به زیان مردم است و دالر ارزان به زیان 
تولیدکنندگان

محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران  نیز می گوید: وضعیت 
ارزی ما وابسته به دالر است و قیمت سایر ارزهای دنیا با نسبت آنها به دالر 
تعیین می شود.به طور مثال اگر قیمت دالر 4000 تومان و نسبت دالر به 
یورو 1/2 باشد قیمت یورو در بازار 4800 تومان خواهد بود؛یعنی وابستگی 
ما به دالر است نه ســایر ارزها. وی ادامه داد: اکنون سیاست آمریکا بر این 
استوار شده که نسبت یورو به دالر باال برود تا از این طریق بتواند بازارهای 
صادراتی خود را تقویت کند. با این کار، هزینــه واردات از اروپا به آمریکا 
افزایش یافته و به عکس، صادرات آمریکا به اروپا تســهیل می یابد. نجفی 
منش افزود: ارزش یورو در ســال های ابتدایی، پایین تر از دالر بود اما کم 
کم این نسبت تغییر کرد و بر عکس شد. اکنون نیز نسبت دالر به یورو به 

حدود 1/23 رسیده است. 
بازرگانی تهران در پاسخ به ســوالی درباره پیش بینی عضــو اتاق 

نرخ دالر و اینکه تا کجــا باال خواهد 
رفت، گفت: قیمــت دالر هنوز 
به جایگاه واقعی خود نرسیده و 
در بازار تالطم وجود دارد. قبال 
در اتاق بازرگانــی پیش بینی 
کرده بودیم که ایــن رقم بین 
4500 تا 5000 تومان اســت. 
وی ادامه داد: مسئله مهم این 
اســت که دولت، قیمت ارز را 
تک نرخی کند، اگــر این اتفاق صورت 
بگیرد تکلیف اقتصاد مشخص می شود. از طرفی، 
در حال حاضر ســالی حدود 30 میلیارد دالر واردات رسمی 
داریم و مابقی واردات غیررسمی است. اگر به سمت واردات رسمی برویم، 
بخشی از مشکل حل می شود.نجفی منش افزود: تالطم بازار ارز باعث می 
شود برخی رشته های صنعتی مانند خودرو دچار مشکل شوند، زیرا هزینه 
های آنها باال می رود؛ اما  معلوم نیست قیمت خودرو افزایش یابد و در این 
خصوص باید شورای رقابت تصمیم بگیرد مگر اینکه تعیین قیمت را به بازار 
بســپاریم. وی ادامه داد: ارز باید به قیمت واقعی خود برسد یعنی نه گران 
باشد نه ارزان. با این وجود نباید اجازه دهیم در بازار ارز، شوک ایجاد شود. 
این موضوع به نفع همه است. زیرا دالر گران  به زیان مردم است و دالر ارزان 

به زیان تولیدکنندگان.

هرچند در هفته های اخیر قیمت دالر اندکی رو به نزول گذاشت؛ اما کارشناسان دالیلی هم چون سخنرانی  فرزانه مستاجران 
رییس جمهور در تلویزیون در مورد ارزان شدن دالر و پایان یافتن کریسمس را گذرا می دانستند و اتفاقا هم 
این کارشناسی ها به نتیجه رسید و دالر دوباره دیوانه وار در حال گران شدن است. شاید یکی از دالیل گران شدن دالر، پول های سرگردانی است که مردم 
از بانک ها به دلیل کاهش سود بانکی خارج کرده اند و در بازار دالر سرازیر کرده و تعادل آن را بر هم زده اند و شاید هم نزدیک شدن به عید نوروز باعث گران 

شدن دالر شده است؛ اما هرچه هست مردم و برخی مسئولین از این اوضاع بیم دارند.

بررسی روند افزایش قیمت دالر در روزهای آتی؛
پله پله تا ناکجا آباد!

 دالالن؛ برهم زننده
 اوضاع
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بیش از 3 ماه از نابودی داعش در عراق و مناطقی از سوریه می گذرد؛ اما 
هنوز پیکر شهدای مدافع حرم به کشور وارد می شود. باید توجه داشت که 

نابودی گروهک داعش به معنای پایان تفکرات داعشی نیست.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در تاریــخ 10 بهمــن 96 فرمودند: »همان 
دست هایی که با ایجاد داعش، آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم 
در سوریه و عراق قرار داد، امروز پس از شکســت در آن مناطق به دنبال 
انتقال داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز همین 
نقشه است. آمریکا به دنبال آن اســت که این منطقه روی خوش نبیند و 

دولت ها و ملت های منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل 
خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند.«

به طور حتم کشــورهایی مانند آمریکا، رژیم صهیونیســتی و حامیان 
منطقه ای آنها نظیر آل سعود بعد از شکست های داعش به دنبال هدایت 
تروریســت ها به دیگر کشــورها برای نا امن کردن منطقه خواهند بود. 
حامیان داعش خواهان اســتمرار این نوع تفکرات تکفیری تروریستی و 
خشونت بار در منطقه هستند تا با ناامن کردن منطقه به اهداف خود برسند 

و می کوشند تا دیگر کشورها نیز تروریست ها را تجهیز و تقویت کنند.

حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما در سوریه در گفت و گو با زاینده رود 
درباره باقی ماندن تفکر تکفیری و داعشــی گفت: آن چیزی که چند ماه 
پیش سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان پایان داعش مطرح کردند، پایان 
حکومت خودخوانده داعش بود. داعش در سال 2011 شکل گرفت؛ اما در  

سال 2017 دیگر در نقشه عراق و سوریه جایی نداشت.
وی افزود: پس از آن دولت داعش از هم پاشید، وزارت خانه هایی را که خود 
آنها هم تشکیل داده بودند متالشی شد و در حال حاضر هم از حضور آنها 
در عراق و سوریه هیچ خبری نیست. اینکه گروهک های زیرمجموعه ای 
به این نام در عراق و سوریه در مناطق مختلف به صورت نقطه ای حضور 
دارند و حمالتی را انجام می دهند درست است، اما حکومت داعش از بین 

رفته است.
شمشــادی ادامه داد:  تفکر داعش از بین نرفته و این تفکر همچنان در 
کشورها وجود دارد و  از بین بردن باوری که از داعش برای بسیاری از افراد 
پیش آمده، کاری بسیار سخت و زمان بر است که کار یک کشور و نظام و 

سپاه نیست.
خبرنگار صدا و سیما در سوریه تاکید کرد: باور غلطی که در خصوص پایان 
داعش مخصوصا در کشور سوریه وجود دارد، شــهادت شمار دیگری از 
مدافعان حرم در سوریه است. خیلی ها نتوانستند این مسئله را به خوبی 
برای مردم جا بیندازند که اگر داعش در سوریه نابود شده است، 99 گروه 
تروریستی دیگر هنوز وجود دارند و با نظام این کشور در نبرد هستند. وی 
تاکید کرد: بســیاری  از این گروه های تروریستی، دشمنان قسم خورده 
نظام ایران اسالمی هستند که به درخواست ســوریه، در کنار این کشور 
برای مقابله با این گروه ها آماده هســتیم و متاسفانه این مسئله ای است 

که جا نیفتاده است.
شمشادی در پایان ابراز کرد: داعش جا به جایی هایی را در نیروهای خود 
در کشورهای منطقه صورت داده است که بســیاری از آنها با مشارکت و 
همراهی آشــکار و پنهان  آمریکایی ها صورت می گیرد؛ بخش عمده ای 
از این نیروها در حال حاضر در لیبی، مصر و بخش کوچکی از تونس و به 
طور ویژه و چشمگیر در افغانستان و بعد در پاکستان متمرکز شده اند که 
حمالت آنها در این مناطق نشــان از تقویت نیروهای خود در منطقه در 

کشورهای دیگر به جز عراق و سوریه است.

دفاع جانانه ارتش سوریه علیه 
حمله جنگنده های صهیونیستی

سامانه های دفاع هوایی ارتش سوریه، حمالت جدید 
رژیم صهیونیستی به مواضعی در ریف دمشق را دفع 
کردند. سامانه های پدافند هوایی ارتش سوریه،  سه 
حمله متوالی رژیم صهیونیستی به مواضعی در ریف 
دمشــق را دفع کردند که در یک مورد به جنگنده  
اسراییلی برخورد کرد. جزئیات زیادی از این حمله 
منتشر نشده؛ اما شبکه الحدث، اخباری را از حمالت 
رژیم صهیونیســتی به مرکز پژوهش های علمی در 

جمرایا در ریف دمشق منتشر کرده است.

قساوت های جنسی 
تروریست های داعش

قساوت های جنسی تروریست های داعش در میان 
زنان و دختران بــی گناه عراقی و ســوری، هر روز 
ابعاد فجیع تری پیدا می کند.  یک زن ایزدی به نام 
»شیرین« که به دست داعشی ها ربوده شده و حدود 
دو سال و نیم به عنوان برده جنسی در موصل عراق 
زندگی کرده، به همراه »استیسی دلی«، تهیه کننده 
شبکه بی بی سی برای تهیه یک مستند راهی شهری 
شد که عذاب زیادی را تحمل کرده بود.شیرین هنگام 
بازدید از خانه ای که در آنجا اسیر بود، خاطرات تلخ 
روزهای اسارت خود را شرح داد و گفت که به مدت 
دو ســال و نیم برده جنســی یک تروریست به نام 
»سیف« بوده و به قدری ناامید شده که حتی چهار بار 
برای خودکشی تالش می کند و در نهایت پس از به 
هالکت رسیدن تروریستی که او را اسیر کرده بود، در 
عملیات بازپس گیری موصل، موفق به فرار می شود.

واکنش علیه اسراییل، گریبان 
مدل محجبه انگلیسی را گرفت

یک مدل محجبه انگلیســی که از ســوی شرکتی 
فرانســوی برای تبلیغات در انگلیس انتخاب شده 
بود، به دلیل متهم شــدن به اظهار نظر علیه رژیم 
صهیونیســتی در چند توئیت قدیمی، از همکاری 
با این کمپانــی صرف نظر کرد. به گــزارش فارس؛ 
»آمنه خــان« مــدل محجبــه انگلیســی که به 
تازگی قرار بــود به عنوان مدل کمپانی آرایشــی- 
بهداشــتی »اورئال«، در این کمپانی فعالیت کند، 
 بــه دلیــل توئیت هایی کــه در ســال 2014 ضد 
سیاست های رژیم صهیونیستی منتشر کرده بود، از 
فعالیت در این کمپانی استعفا داد. به دنبال اتهام های 
وارد شده بر این مدل محجبه، مبنی بر مخالفت وی 
با رژیم صهیونیستی، این مدل انگلیسی ضمن حذف 
توییت های خود از توییتــر، عمیقا از اختالفاتی که 
ایجاد شــده عذر  خواهی و از فعالیت در این کمپانی 
کناره گیری کــرد. وی علت کناره گیــری خود را 
منحرف شدن افکار عمومی و از بین رفتن احساسات 

مثبت خوانده است.

 ابوبکر البغدادی 
تحت پیگرد قرار گرفت

لیست جدید چهره های تحت تعقیب دستگاه قضائی 
عراق شــامل 14 تن از جمله رهبر گروه تروریستی 
داعش است.سایت شــبکه تلویزیونی سومریه نیوز 
عراق لیســت جدیدی از چهره هــای تحت تعقیب 
دستگاه قضائی عراق شــامل 14 تن از جمله ابوبکر 
بغدادی، رهبر گروه تروریستی داعش را منتشر کرد. 
دولت عراق پیش از این نیز لیستی شامل 60 نفر تحت 
پیگرد دولت این کشــور وابسته به گروه تروریستی 
داعش و اشخاص وابسته به حزب بعث عراق از جمله 
دختر صدام دیکتاتور سابق عراق را منتشر کرده بود.

خبرنگار صدا و سیما در سوریه در گفت و گو با »زاینده رود« :

مبارزه با تفکر داعشی کار یک نظام و سپاه نیست!

 حسن شمشادی ، خبرنگار صدا و سیما در سوریه  در گفت و گو  با  زاینده رود  اظهار کرد: تفکر داعش از بین نرفته و این تفکر همچنان در 
کشورها وجود دارد و  از بین بردن باوری که از داعش برای بسیاری از افراد پیش آمده، کاری بسیار سخت و زمان بر است .

رییس جمهور:
 انقالب اسالمی به هویت 
دینی و ملی ما عزت بخشید

حجت االسالم حسن روحانی در سی و پنجمین 
دوره جایزه کتاب سال با بیان اینکه زمانی  ورود 
به دانشــگاه به معنای بی دینی بود،یادآور شد: 
وقتی می گفتند فالنی به دانشــگاه رفت، انگار 
از بهشــت به جهنم رفته است. انقالب اسالمی 
یک انسجام ایجاد کرد و اقشــار مردم را به هم 
متصل کرد. انقالب اسالمی ایران به آرا ، اندیشه، 
تفکرات و همچنین به هویــت دینی و ملی ما 
عزت بخشید. روحانی ادامه داد: ما می گوییم چرا 
کتاب نمی خرند و چرا نمی خوانند. بخشی از این 
مشکل تقصیر ماست؛ باید به گونه ای بنویسیم 
و چیزی بنویسیم که مردم تشنه آن هستند. هر 
چیزی فصلی دارد. ما باید آن را در نظر بگیریم و 

بر مبنای آن بنویسیم.
وی بــا بیان اینکــه دولت در ایــن زمینه باید 
تسهیل گر و کمک کننده باشد، اظهار داشت: 
اگر از من بپرســند می گویم وزارت کشور باید 
ممیزی اش را بــه انجمن های اندیشــمندان، 
نویســندگان، فرهیختگان و ناشــران بزرگ 
واگذار کنــد. حاال می خواهد به اســم خودش 
هم باشد،چون از لحاظ قانونی اذیتش می کنند 
اشــکالی ندارد؛ اما ممیزی را به آنها بدهد که 
دقیق تر انجام می دهند. این را به اهلش واگذار 
کنیم. هر چیزی را به اهلش واگذار کنیم موفق 

تر خواهیم بود.

اظهارات مداخله جویانه 
آمریکایی ها درباره ایران

»هثر نوئرت« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار آزادی اتباع 
آمریکایی )که به جرائم امنیتی در ایران به حبس 
محکوم هستند(،  شد. نوئرت طی نشست خبری 
در پاسخ به ســوالی درباره اینکه »باقر نمازی« 
پس از پایان مرخصی درمانی اش، به زندان اوین 
بازگردانده شــده، گفت: »از شنیدن این خبر 

بسیار مأیوس و متاسف هستیم.«
وی در ادامه با ادعــای اینکه چندین آمریکایی 
برای مدت زیــادی در ایران زندانی هســتند، 
افزود: »ایران باید ایــن آمریکایی ها را آزاد کند 
اگر می خواهد به عنوان بخشی از جامعه جهانی 

شناخته و مورد احترام قرار گیرد.«

اظهارات تهدیدآمیز نتانیاهو 
علیه ایران از جوالن اشغالی

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی طی بازدید از 
ارتفاعات جوالن اشغالی، اظهاراتی تهدید آمیز 

علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
طی بازدید از ارتفاعات جوالن اشــغالی، درباره 
آنچه که موجب تقویت پایگاه های نظامی این 
کشور در سوریه می شــود، به ایران هشدار داد. 
نتانیاهو گفت: ما برای صلــح تالش می کنیم؛ 
اما آماده هرگونه ســناریویی هستیم و توصیه 

می کنیم که ما را آزمایش نکنید.

 رؤسای 9 دانشگاه 
انتخاب شدند

در جلســه شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
ریاست حجت االسالم حسن روحانی، رؤسای 
9 دانشگاه انتخاب شدند. در این جلسه، یعقوب 
محمدی فر به ریاست دانشگاه بوعلی سینای 
همدان، ابراهیم صالحی عمران به ریاســت 
دانشــگاه فنی و حرفه ای، علی اصغر مولوی 
به ریاست دانشگاه حکیم ســبزواری، مهناز 
مالنظری به ریاست دانشــگاه الزهرا، حمید 
نادگران به ریاست دانشگاه شیراز، محمدرضا 
زمانی به ریاست دانشگاه پیام نور، سید محسن 
نجفیان به ریاست دانشگاه زنجان، علی بهادر 
به ریاست دانشگاه شیراز و ارسالن خالدی فرد 
به ریاســت دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 

انتخاب شدند.

عالءالدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی:

سیاست خارجی

صادق زیباکالم، فعال سیاســی اصالح طلب و استاد 
دانشگاه تهران اظهار کرد: ســخن گزافی نیست اگر 
گفته شــود هر گفت وگویی که دکتر روحانی از زمان 
انتخاب در دور دوم تاکنون انجــام داده باعث ریزش 
شمار بیشــتری از آرای او شده اســت.وی افزود: در 
خوش بینانه ترین حالت می توان گفت دست کم هیچ 
گفت وگویی باعث باالرفتن محبوبیت رییس جمهور 
نشده است. اشکال از جایی شــروع می شود که کسر 
درخور توجهی از شهروندان که بسیاری از آنها ممکن 
اســت به او رای داده باشند، با اشــتیاق و انتظار پای 
تلویزیون می نشینند تا ســخنان او درباره مشکالت 
زندگی را بشنوند. بسیاری از مخاطبان رییس جمهور با 
معضالت فراوانی روبه رو هستند؛ بیکاری، آلودگی هوا، 
ترافیک، باالرفتن قیمت دالر، آلودگی محیط زیست، 
گردوغبار در خوزســتان تا افزایش خط فقر، کاهش 
قدرت خرید طبقه متوسط و فرودستان و  خواسته ها 
و انتظارات سیاســی و اجتماعی؛ از سیاست خارجی 
ایران گرفته تا دشواری رابطه با ایاالت متحده، تنش با 

همسایگان و سایر معضالت.

 گفت وگوهای روحانی
 باعث ریزش آرای او می شود

فعال سیاسی اصالح طلب:

 دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

لحظه رویارویی یک فلسطینی 
با نظامی اسراییلی

فرد مهاجم، وابستگی سیاسی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گفت: در حال حاضر آمریکایی ها نقش کمک 
به تروریســت ها در منطقه را بازی می کنند؛ 
بنابراین خبر خروجشــان از عراق، خبر بسیار 
خوبی برای ملت منطقه خواهد بود. عالءالدین 
بروجردی، حضور نظامی آمریکایی ها در منطقه 
را غیرمشروع دانســت و اظهار داشت: ایاالت 
متحده در پشت سر این حضور، اهداف خود را 
دنبال می کند. وی با بیان اینکه آمریکایی ها در 
عراق و سوریه به داعش کمک کرده اند، افزود: 
در حال حاضر این کشــور در حال تسلیح 30 
هزار نفر از نیرو های کرد  بــا هدف ایجاد یک 
اتفاق امنیتی دیگر در سوریه هستند. بروجردی 
یادآور شــد: اگر آمریکایی ها می توانستند در 
افغانستان کار مستطیع انجام دهند باید امروز 

با یک افغانستان آرام در منطقه مواجه  بودیم.

حضور نظامی آمریکایی ها 
در منطقه غیرمشروع است

امیر حاتمی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

 نیروهای مسلح

محسن رضایی با اشاره به اینکه برجام، یک مسئله 
سیاسی است؛ اما قرار بود اثر اقتصادی داشته باشد، 
ادامه داد: ترامپ با زیر ســوال بــردن برجام اجازه 
نمی دهد ما از امتیازات آن استفاده کنیم؛بنابراین 
برجام به ســند سیاســی بدون خاصیت اقتصادی 

تبدیل شده است.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام عنوان کرد: 
ترامپ با ایجاد تردید و شک و شبهه در طرف های 
اروپایی اجــازه نمی دهد ایــران از امتیازات برجام 
اســتفاده کند و دولت باید فکری برای این موضوع 

کند.
وی با بیان اینکه برای ترامپ خیلی سخت است که 
توافق بین المللی را زیر پــا بگذارد، گفت: ترامپ با 
تهدید به دنبال این است که از تنهایی بیرون بیاید و 

اروپاییان را با خود همراه کند. 
رضایی با اشــاره به اینکه موضع ایران در رابطه با 
برجام جدی است، اظهار کرد: دولت طرفدار برجام 
است و زحمات زیادی برای آن کشیده، اما اشکاالتی 

در خود برجام وجود دارد.

برجام، سندی سیاسی بدون 
خاصیت اقتصادی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

برجام

سرتیپ امیر حاتمی با اشاره به دستاوردهای 
علمی کشور در حوزه پزشکی گفت: ملت ایران 
در موضوع تولید علم، مشارکت گسترده ای دارد 
و حرکت علمی امروز ما در اســتمرار پیشینه 
تاریخی آن اســت. ما بیش از 2 هزار مجموعه 
درمانی در نیروهای مسلح داریم که 150 نوع 
تخصص را ارائه می دهند. باید بیش از گذشته 
به پیشگیری توجه کرد زیرا توجه به پیشگیری 
موجب ارتقای سطح درمان و بهداشت نیروها 
می شــود.وی افزود: امروز نیروهای مسلح در 
حوزه درمانی بدون هیچ گونه سقفی پشتیبانی 
می شوند و این حداقل کاری است که می توان 
برای کســانی که جانشــان را در کف اخالص 
گذاشــته اند، انجام داد. نیروهای مســلح باید 
خدمات درمانی خوبی دریافت کنند و امروز هم 

این امر تحقق پیدا کرده است.

نیروهای مسلح باید خدمات 
درمانی بی منت دریافت کنند

پیشخوان

بین الملل

جانشین فرمانده قرارگاه ثارا... )ع( با بیان اینکه فرد مهاجم به نهاد 
ریاست جمهوری در بازداشت و تحت درمان است، گفت: »طبق 
تحقیقات اولیه فرد مهاجم به نهاد ریاســت جمهوری، سیاسی 

نبوده و وابستگی سیاسی ندارد.«
 ساعت 11 روزدوشــنبه، فردی کفن پوش در تالش بود تا با قمه 
از گیت های نهاد ریاســت جمهوری بگذرد؛ اما با اخطار نیروهای 
حفاظت نهاد مواجه شــد و با تیراندازی ماموران، از ادامه مسیر 

بازماند. 
دراین باره ســردار اســماعیل کوثری اعالم کرد: فردی که کفن 
پوشیده و مسلح به قمه هم بوده به زور و با فریاد قصد ورود به نهاد 
ریاست جمهوری را داشته است. در مرحله اول ماموران به گمان 
اینکه او انتحاری است،پاهای فرد مهاجم را هدف قرار می دهند و 

فرد مهاجم از دو پا مجروح می شود. 
ســردار کوثری افزود: وقتی ماموران باالی ســر فرد مهاجم قرار 

می گیرند، پس از بازرسی بدنی متوجه می شوند که او به چندین 
 چاقو و قمه های بزرگ مســلح است. جانشــین فرمانده قرارگاه 
ثارا...)ع( در ادامه اضافه کرد: فرد مهاجم هم اکنون در بازداشت 
و در حال مداواست و به همین دلیل امکان بازجویی دقیق پیش 
نیامده اســت؛ اما در بازجویی های مقدماتی مشــخص شده که 
این اقدام جنبه سیاسی نداشته و او به هیچ گروه سیاسی وابسته 

نیست. 

جزئیات جدید از حمله به نهاد ریاست جمهوری:
فرد مهاجم، وابستگی سیاسی ندارد

 به وقت زمانه

رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان مرودشت گفت: 
امامزاده ابراهیم )ع( که مقبره او در کنار تخت جمشید قرار 
دارد، از نوادگان امام موسی کاظم)ع( بوده و آستان مقدس 
او از قدیم االیام در همین مکان بوده است. وی ادامه داد: این 
مطلب که برخی اظهار کردند امامزاده جدید احداث شده و 

تابلوی آن در عرض سه روزنصب شده، کذب محض است.صمد آرایش، عضو هیئت امنای امامزاده ابراهیم)ع( 
گفت: »از سال 1381 عضو هیئت امنای این امامزاده هستم، به دلیل اینکه ساختمان امامزاده فرسوده شده بود 
مجبور شدیم آن را بازسازی کنیم«. با توجه به اینکه بارگاه امامزاده ابراهیم)ع( در حریم درجه یک مجموعه 
جهانی تخت جمشید قرار دارد در شــبکه های اجتماعی مطالب زیادی پیرامون اصولی نبودن بازسازی این 
 امامزاده و نقض حریم تخت جمشید مطرح شد که مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس در 

گفت و گو با ایرنا اعالم کرد که حریم تخت جمشید نقض نشده است.

به گزارش کیهان؛ قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی 
گفت: اســالم، حجاب اجباری را قبول ندارد و اجبار برای 

حجاب، ریشه در احکام اولیه اسالم ندارد!
رسول منتجب نیا در دانشــکده ادبیات دانشگاه فردوسی 
مشــهد افزود: بنا به دالیلی و با این تفکر که جامعه سالم 

بماند و فساد دامن گیر جامعه نشود، در سال های نخســت انقالب حجاب را بر اساس حکم حکومتی اجباری 
کردند ولی این اجبار ریشه در احکام اولیه اسالم ندارد.وی گفت: حضرت امام علی)ع( فرمودند، تضییع اصول، 
کمک به فروع، روی کار آوردن اراذل و افراد پست و به حاشیه راندن افراد الیق از عالئم سقوط حکومت است.

باید از قائم مقام حزب اعتماد ملی پرســید آیا آیات قرآنی درباره الزام حجاب را خوانده است یا نه؟ و اگر این 
آیات الهی را نمی داند یا باور ندارد، چرا لباس پیامبر)ص( را بر تن کرده اســت؟ چرا اصرار دارند جامعه را به 
بی بندوباری بکشانند و چه فرقی با امثال بهائیت و سلطنت طلبان و صهیونیست ها در ترویج بی حجابی دارند؟!

ماجرای همسایگی 
 امامزاده ابراهیم)ع(
 و تخت جمشید

واکنش کیهان به 
اظهارات منتجب نیا 
درباره حجاب

 نجومــی بگیران زیر 
تیغ عدالت

 ما چقدر خوبیم!

 پرسش های بی پاسخ

شناســایی 220 هزار 
بدهکار کالن مالیاتی

 اعتــراض مردم فقط 
اقتصادی نیست

 نوبخــت: بنزین قطعا 
گران نمی شود

حمید   وکیلی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2353 | February  08,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



افغانستان واردات گوشت مرغ از ایران را 
ممنوع کرد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

هر ایرانی، چند کارت بانکی 
دارد؟

تازه تریــن آمــار بانــک مرکــزی از صدور 
کارت های بانکی، نشــان می دهد که به ازای 
 هر شهروند ایرانی ۴.۶ فقره کارت بانکی وجود 

دارد.
در پایان نیمه نخست امســال کل کارت های 
صادر شده شــبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۷۵.۴ 
میلیون عدد بود؛ در حالی که در همین مدت 
جمعیت ایران به ۸۰ میلیــون و ۹۰۰ هزار نفر 
رسیده است. در این دوره، تعداد دستگاه های 
خودپــرداز به ۵۱.۹ هــزار دســتگاه و تعداد 
پایانه های شــعب و فروش نیز بــه ترتیب به 

۷۷.۵هزار و ۵.۵ میلیون دستگاه رسید.

جریمه شدن آژانس های 
هواپیمایی گران فروش

وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گزارش داد 
دو آژانــس هواپیمایی کــه در روزهای اخیر 
و بارش برف و ســرما به گران فروشــی بلیت 
اقدام کرده بودند، از ســوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جریمه شده 

و تذکر دریافت کردند.
این اقدام به دنبال اخبار روزهای اخیر مبنی بر 
افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما 
در مسیر پروازهای داخلی به دلیل تغییرات آب 
و هوایی و بارش برف توسط برخی از آژانس های 

هواپیمایی سطح شهر تهران انجام شد.
ســازمان حمایت با قرار دادن این موضوع در 
دســتور کار و هماهنگی با ســازمان تعزیرات 
حکومتی در قالب گشت مشترک، به بازرسی 
از تعدادی آژانس اصلــی و چارترکننده بلیت 
هواپیمــا و واحدهــای صنفــی مســتقر در 
ترمینال های یک و ۲ فرودگاه مهرآباد مبادرت 

کرد.

بازار

فلش مموري

استاندار:
سرمایه گذاری صادرات محور 

رمز موفقیت اصفهان است
استاندار اصفهان در مراسم افتتاحیه همزمان۲۰۶ 
طرح و پروژه بخش کشاورزی استان در شرکت 
فرآوری محصوالت کشاورزی سنجابک شهرک 
صنعتی مورچه خورت شهرســتان شاهین شهر 
و میمه،  فعالیت هایی همچــون صنایع تبدیلی 
و صنایع بسته بندی را مهم دانست و گفت: باید 
به سمت فعالیت هایی حرکت کنیم که با شرایط 
کم آبی ســازگاری داشته باشــد و براساس آن 

برنامه ریزی کنیم.
محسن مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه باید نگاهی 
صادرات محور به تولید محصوالت داشته باشیم 
افزود: افزایــش اشــتغال و ارزآوری از نیازهای 
امروز اســتان و کشور به شــمار می رود و با این 
اقدامات، بخشی از نیازهای ارزی کشور نیز تامین 

خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه باید از ســرمایه گذاری 
در اســتان حمایــت شــود، اظهــار کــرد: 
ســرمایه گذاری های معطوف به صــادرات، رمز 

موفقیت ما خواهد بود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
سهام ذوب آهن را نمی خواهیم

بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه، درباره 
اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر 
برنامه فوالد مبارکه برای خرید سهام ذوب آهن 
با وجــود تکذیب چند بــاره وی گفــت: حتی 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت نیــز در این باره 
صحبت هایی داشــتند مبنی بر اینکه ما در این 
زمینه ورود داشته باشیم. در حال حاضر در این 
باره برنامه ای نداریم و در حال بررســی هستیم. 
البته بنــده بارها گفته ام اگر شــرکت ذوب آهن 
کمک بخواهد ما کمک خواهیم کرد تا مســائل 
آن حل شــود و این کمک صرفا به معنای خرید 

سهام نیست.

افغانستان واردات گوشت مرغ 
از ایران را ممنوع کرد

نیروهای امنیتی افغانستان ۲۵ تن گوشت مرغ 
را که از ایران به اســتان هرات قاچاق شــده بود 

توقیف کردند.
یک مقام آگاه گفت: نیروهای امنیتی افغانستان 
روز سه شنبه ۲۵ تن گوشــت مرغ را که از ایران 
به استان هرات قاچاق شــده بود توقیف کردند. 
سخنگوی فراماندار هرات گفت: راننده خودرویی 
که حامل حدود ۲/۳میلیون افغانی گوشت قاچاق 
بوده، در شهر هرات بازداشت شده است. جیالنی 
فرهاد گفت: این گوشــت بر خــالف ممنوعیت 
اعالم شده از سوی دولت در زمینه واردات گوشت 
و بدون پرداخــت عوارض گمرکــی وارد خاک 
افغانستان شده است. بر اســاس گزارش ها طی 
۳ هفته گذشــته، ویروس آنفلوآنزای پرندگان از 
ایران به افغانستان سرایت کرده و واردات گوشت 

مرغ از ایران به این کشور ممنوع شده است.

500معدن متروکه در کشور 
فعال می شود

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت و رییس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
گفت: ۵۰۰ معدن متروکه در کشور فعال می شود.

 راضیه لک اظهــار کرد: از ابتــدای دولت تدبیر 
و امید، موضوع صنایع در دســتور کار وزیر قرار 
گرفته اســت و امکان توســعه معــادن فلزی و 

غیرفلزی وجود دارد.
 لــک اضافــه کــرد:  امســال وزارت صنعت و 
هلدینگ هــای ســرمایه گذاری اش بــه دنبال 
این هســتند که ۵۰۰ واحد معدن غیرفعال را با 

سرمایه گذاری فعال کنند.

به گفته علــی فاضلی رییس  فاطمه جبلی
اتاق اصناف، براساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار در دی ماه امســال، هیچ کاال و خدماتی تا پایان 
فروردین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت. این مصوبه حتی 
شــامل کامیون داران و وانت بارها نیز می شــود تا محصوالت آنها 
افزایش قیمــت پیدا نکند. یک بخش از ایــن محصوالت، کاالهای 
اساسی به شمار می رود که قســمتی از آن تولید داخلی و بخشی از 

آن نیز وارداتی است. 
این اظهارات در شــرایطی عنوان می شــود که به روزهای پایانی 
سال نزدیک می شویم و تقاضا در بازار به باالترین حد خود خواهد 
 رســید و طبق معمول بــا افزایش تقاضا، شــاهد رشــد قیمت ها 

خواهیم بود.
 موضوعی که در این میان مطرح است این است که اظهارات رییس 
اتاق اصناف در حد یک ادعا خواهد ماند یا بــه صورت عملی قابل 

لمس خواهد بود؟
اما رییس اتــاق اصناف اصفهان در گفت وگو بــا زاینده رود در این 
خصوص می گوید: بــرای تحقق این موضوع بدون شــک باید دو 
راهکار و دلیل اقتصادی و قابل استناد وجود داشته باشد: بحث اول 
اینکه رکود ماه های اخیر، خود باعث می شــود شاهد رونق در شب 

عید باشیم و عرضه بیشتر از تقاضا هم یکی از دالیلی است که مانع 
از افزایش قیمت های احتمالی خواهد شد.

رســول جهانگیری ادامه می دهد: کمیسیون نظارت و هیئت عالی 
نظارت در شهرســتان ها تشکیل شده است و دســتورالعمل هایی 
برای سوء استفاده های احتمالی برای آنها ابالغ شده که بر تعرفه ها 

نظارت کرده و نرخ گذاری را تعیین و رصد می کند.
وی با بیان اینکه شاید به صورت موردی نوساناتی در بازار ایجاد شود 
تصریح کرد: توانایی بازار در ارائه محصوالت به صورت فراوان و بدون 
هیچ کمبودی، بی شک مانع خواهد شــد که این نوسان و افزایش 

قیمت احتمالی ادامه دار باشد.
جهانگیری در ادامه بیان کرد: تمام سعی و تالش اصناف و سازمان 
ها و ارگان های مرتبط در راستای پیشــگیری از هر گونه افزایش 
قیمتی ادامه خواهد داشت تا شــهروندان شب عید با گرانی مواجه 

نشوند.
باید توجه داشت که اصناف و کسبه نیز از بدنه همین شهر هستند 
و با مشــکالت اقتصادی به صورت ملموس تری در ارتباط  هستند؛ 
بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشــور وضعیت چندان به سامانی 
نــدارد، حداقل تا حد توان در کاهش فشــارهای مالــی بر مردم و 

همچنین رونق کسب و کار خود بکوشند.

عید امسال گرانی را تجربه نخواهیم کرد؛

از ادعا تا واقعیت

بررسی ها از بازار میوه و تره بار نشان می دهد که شــیب قیمت ها نسبت به ماه گذشته و با نزدیک شدن به ماه 
پایانی سال با روند افزایشی روبه رو شده اســت و اقالمی مثل موز، پرتقال، لیموترش، خیار، آناناس و انگور در 
بازار گران شــده اند. به غیر از موز، قیمت برخی اقالم دیگر در بازار میوه  از جمله خیار بوته ای، آناناس، انگور و 
پرتقال هم افزایش یافته و پرتقال شمال به طور متوسط به کیلویی ۷هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل 
حدود هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. البته قیمت برخی اقالم از جمله سیب زرد و قرمز ثبات داشته  

است. به گفته برخی فروشندگان، نارنگی، سیب قرمز و خیار از جمله پرتقاضاترین میوه ها در بازار  هستند.

موز گران شده است 

 افزایش قیمت برخی میوه ها 
در بازار؛

بار
ره 

 و ت
وه

می

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،526،000
تومان

758،000نیم سکه
تومان

449،700ربع سکه
تومان

298،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،140
تومان

      قیمت سکه و طال

فلش مموري سن ديسک 
 Cruzer Fit CZ33 مدل

ظرفيت 16 گيگابايت

 28,000
تومان

فلش مموري سن ديسک 
 Ultra Dual USB Drive مدل

3.0 ظرفيت 16 گيگابايت

 32,900
تومان

فلش مموري سن ديسک 
 Cruzer Blade CZ50 مدل

ظرفيت 16 گيگابايت

 23,000
تومان

صف خرید دالر!

عکس روز

ذره بین

استاندار اصفهان با صدور حکمی، مسئولیت رسیدگی و 
پیگیری رفع مشکالت تامین مواد اولیه، مسائل کارگری 
کارخانجات تولیدی فعال اســتان اصفهان با استفاده از 
ظرفیت های اداری، قانونی و کارشناسی موجود استانداری 

را به امیر کریمی دستیار ویژه خود سپرد.
در این حکم چنین آمده اســت: »از آنجا که بعضا شــرکت ها و کارخانجات تولیدی فعال استان دچار برخی 
مشکالت اعم از تامین مواد اولیه، مسائل کارگری، امور اداری مرتبط با دستگاه های دولتی، بانک ها و... می شوند 
که عدم رسیدگی به موقع موجب بروز مشکالت بعدی بیشتری می شود، بدین وسیله مسئولیت رصد، رسیدگی، 
پیگیری و رفع مشکالت مربوطه با اســتفاده از ظرفیت های اداری، قانونی و کارشناسی موجود استانداری به 
عهده جناب عالی واگذار می شود.  هماهنگی با هر ۳ حوزه معاونت های استانداری و همکاری متقابل معاونان 

جهت بهره برداری از ظرفیت های ضروری مد نظر است. 

مسئول رسیدگی به 
مشکالت کارگری 
اصفهان مشخص شد

همزمان با دهه مبارک فجر، بهره برداری از ۱۸طرح آبرســانی 
روستایی در استان اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل آبفای روستایی استان اصفهان گفت: با بهره برداری از 
این طرح های آبرسانی در ۴۳ روستای این شهرستان، ۱۸ هزار نفر 

از اهالی این روستاها از مزایای آب پایدار بهره مند شدند.
محمدحسین قرائتی هزینه اجرای این طرح ها را ۸۰ میلیارد ریال 
بیان کرد و افزود: بهره برداری از دو طرح آب رسانی در اردستان، 

آبرسانی به روستای چاه ریسه و خاصه تراش شامل احداث مخزن 
بتنی به حجم ۵۰ مترمکعب، ساخت ایستگاه پمپاژ و اجرای خط 

انتقال آب به طول ۱۱ کیلومتر است.
وی گفت: همچنین تعویض شبکه آب روستای ظفرقند به طول 
هفت کیلومتر و تعویض ۳۲۰ انشعاب مشترکان، از دیگر طرح های 

آبرسانی در دهه مبارک فجر است.
مدیرعامل آبفای روســتایی اســتان اصفهان افزود: اکنون برای 

۲۷۰ روســتا در این اســتان با حجم ۶۰۰ مترمکعب آب رسانی 
سیار صورت می گیرد که درمقایسه با تابستان ۷۰ درصد کاهش 

یافته است.
محمدحســین قرائتی گفت: همچنین همزمــان با فجر انقالب 
اســالمی،  عملیــات اجرایــي پنج طرح آبرســانی روســتایی 
 با ۳۵ میلیــارد ریال اعتبــار در روســتاهای این اســتان آغاز 

شد.

همزمان با دهه مبارک فجر صورت می گیرد؛
بهره برداری از 18 طرح آبرسانی روستایی

مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: 
توافق نامه  همــکاری ما بین فرودگاه هــای بین المللی 
 مهرآباد، اصفهــان و شــیراز در مواقــع بحرانی امضا 

شد.
حســن امجدی با اشــاره به معین بودن فرودگاه های بین المللی مهرآباد، اصفهان و شــیراز نسبت به 
یکدیگر اظهار کرد: در حاشیه نشســت تخصصی مدیران ایمنی و نمایندگان دفتر مقررات فرودگاهی، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت فــرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایــران، تفاهم نامه ای میان 
مدیران کل فرودگاه هــای مهرآباد تهران و اصفهــان و همچنین فرودگاه های اصفهان و شــیراز برای 
 همکاری در حوزه های هوانوردی، راداری، سیستم ناوبری، تجهیزات و پذیرش پروازها در مواقع بحران 

منعقد شد.

امضا توافق نامه ۳ جانبه 
فرودگاه های اصفهان، 
مهرآباد و شیراز

 بودجه ۹۷ به بازار سرخاب و سفیداب رسید! نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در ادامه رســیدگی به الیحه بودجه ۹۷، با افزایش۱۰درصدی 

عوارض گمرکی برای واردات لوازم آرایشی موافقت کردند.
این افزایش ۱۰ درصدی بدون شک تاثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت 
محصوالت آرایشی و بهداشتی خواهد داشت؛ بازاری که در ایران بسیار 
پر رونق و به عبارت بهتر پر رنگ و لعاب تر است. در حالی که بزرگ ترین 
کارخانه های تولیدی این محصوالت در آمریکا و اروپای غربی اســت اما 
طبق آمار، بیشترین میزان مصرف به کشورهای اروپای شرقی و پس از آن 
به خاورمیانه تعلق دارد که در میان کشورهای خاورمیانه نیز ایران پس از 

عربستان، دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی است که باعث شده 
یکی از بازارهای اصلی محصوالت آرایشی و بهداشتی را به خود اختصاص 
دهد و شرکت های بزرگ تولید کننده، از ایران به عنوان یک بازار هدف 
استفاده کنند. موج عجیب استفاده از لوازم آرایشی سبب شده سن استفاده 

از لوازم آرایشی در جامعه ایران به ۱۴ سال نیز کاهش پیدا کند. 
امروزه مصرف روزافزون این نوع محصوالت، صنعت فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی را به یکی از پرســودترین و جذاب ترین صنایع در دنیا تبدیل 
کرده است. اما با توجه به سهم عمده ای که فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
از بازار دارد، سهم تولیدکنندگان داخلی در این صنعت بسیار ناچیز است 

و از طرفی، گرایش روزافزون به مصرف این فرآورده ها در کشــور، معضل 
قاچاق و برندهای تقلبی را پیش روی فروشندگان و مصرف کنندگان این 

فرآورده ها قرار داده است. 
حجم بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران در حدود ۲/ ۲ میلیارد دالر 
است که از این میزان، ۳۰ درصد توســط تولید کنندگان داخلی تامین و 
عرضه می شود. این درصورتی است که تولید کنندگان داخلی توان تولید 
بیش از ۱۰۰ درصد نیاز داخلی را دارند. ۷۰ درصــد باقی مانده نیاز بازار 
نیز توسط کاالهای خارجی تامین می شود. در این میان نکته قابل توجه 
این است که تا سال ۱۳۹۶ فقط ۱۰درصد از ۷۰ درصد واردات کاالهای 
خارجی به صورت قانونی به کشور صورت گرفته و بقیه آن توسط قاچاق 
تامین شده است و ســاالنه ۸۵۰ میلیون دالر لوازم آرایشی قاچاق وارد 
کشور می شود.این اعداد و ارقام نشــان می دهد بازار تولید لوازم آرایشی 
بازاری است قابل رقابت برای تولیدکنندگان این محصوالت؛ اما باید دید 
در این رقابت ایران تا چه حد توانسته است سهمی داشته باشد؟با توجه 

به سود بانکی حدود  ۱۲درصد )البته به 
صورت اسمی(، در مقابل سایر کشورهای 
تولیدکننده که سودهای بانکی به مراتب 
پایین تر و حتی دریافت تســهیالت و 
مشوق های صادراتی و تولیدی به دور از 
هر گونه تحریم دارند، چگونه می توانند 

رقابتی داشته باشند؟
خوب یا بــد، مصــرف مواد آرایشــی 
و بهداشــتی در ایــران چندیــن برابر 
کشــورهایی اســت کــه بزرگ ترین 
کارخانه های تولیدی این محصوالت را 
دارند؛ پس چه بهتر که به جای تکذیب 
یا تایید جایگاه ایران از منظر مصرف این 
تولیدات در جهان و خاورمیانه و آسیا، به 
اهمیت بررسی این موضوع بپردازیم که 
از این بازار برای پیشــرفت اقتصاد خود 

کمک بگیریم.

عوارض گمرکی برای واردات لوازم آرایشی 10 درصد افزایش یافت؛

آرایش بودجه!

فاطمه کاویانی
 گرایش روزافزون 

به مصرف 
فرآورده های 

آرایشی در کشور، 
معضل قاچاق و 
برندهای تقلبی 

را پیش روی 
فروشندگان و 

مصرف کنندگان 
قرار داده است
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از آثار تاریخی تخت فوالد اصفهان، تکیه ای است که یک زن گرجی به 
نام مریم، همسر فتحعلی شاه و دایه ســیف الدوله حاکم اصفهان برای 
مدفن خویش بنا نهاده  اســت. اصل بنای تکیه و سبک و ساختمان آن 

از عهد صفوی است.
در وســط این تکیه، بقعه زیبایی قرار دارد و در آن بقعه چندین سنگ 
مرمر نفیس با خطوط عالی به چشم می خورد که روی آرامگاه چند تن 

از علما و فضال و بزرگان نصب شده است.
از جمله مدفون شدگان مشهور این بقعه، شــیخ محمد تقی از علمای 
بزرگ و معروف آن عصر در اصفهان که در ســال ۱۲۴۸ق فوت کرده و 

چند تن دیگر از علمای آن زمان هستند.
 تکیه مادر شاهزاده، در شمال تکیه آقا حســین خوانساری واقع شده 
و به آن وصل است و در سمت شــرقی تکیه آقا حسین، بقعه آقا محمد 

بید آبادی قرار دارد.
این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۰۷۶ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ازجمله تکایاي ارزشمند و تاریخي تخت فوالد، می توان به تکیه شیخ 

محمد تقي رازي یا مادر شاهزاده اشاره کرد که در بخش جنوب غربي 
تخت فوالد و شمال تکیه خوانساري قرار گرفته است.

اصل تکیه به پیش از دوره قاجار مي رســد که اسباب مرمت و تزئین و 
ساخت بقعه، توسط آقا شــیخ محمد تقي رازي فقیه و مجتهد عالیقدر 
متوفي ۱۲۴۸ق، به خواست و وصیت مریم بیگم دایه سیف الدوله قاجار 

متوفي ۱۲۴۶ق انجام گرفت.
معماري تکیه به ســبک دوره صفوي بوده که مشتمل بر صحني مربع 
شکل چهار ایوانه است و جبهه شمالي که ســردر زیباي ورودي را نیز 

شامل مي شود مهم ترین جبهه بنا را تشکیل می دهد.
ســر در که به صورت نیم هشــتي به طرف  بیرون کشــیده شده، به 
مقرنس هاي زیبا و ظریف گچي و گره هاي آجري و  معقلي زیبا مزین 
است. در جبهه غربي، تنها ایواني عنصر معماري محسوب می شود که 
در زیر آن فضایي است ســرداب گونه که به »چله خانه« معروف بوده و 
آقا میرزا جواد حســین آبادي فقیه و محقق متوفي ۱۳۱۲ق نیز در آن 

مدفون است.
بقعه در مرکز صحن با پالن هشت ضلعي و  هشت ستون سنگي حجاري 

شده و ســقف آن گنبدي است مقرنس کاري شــده.پیرامون بقعه نیز 
مشبک هاي آجري به کار رفته که نور از این مشبک ها به وجهي نیکو بر 

سنگ هاي زیباي قبور مي تابد.
وجود الواح ارزشمند قبور به خط اســتادان بنام خوشنویسي، از دیگر 

جاذبه هاي این تکیه است.
پایان مرمت ورودی تکیه مادرشاهزاده تا چند روز آینده 

مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد، با اشاره به اینکه مرمت آثار باستانی 
مجموعه تخت فوالد توســط سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
و با همــکاری اداره کل میراث انجام می شــود، درتوضیح دلیل نصب 
و برنداشــتن داربست های بقعه مادرشــاهزاده اظهارداشت: به منظور 
نگهداری و جلوگیری از تخریب بقعه مادرشاهزاده در اثر فشارهای ناشی 
از تغییرات آب و هوایی و انقباض و انبساط ناشی از آن در فصول تابستان 

و زمستان، سیم های نامرئی و نگهدارنده اطراف آن بسته می شود.
ســیدعلی معرک نژاد تصریح کرد: همزمان با تغییر فصل، ســیم های 
مذکور نیاز به تنظیم پیدا می کند و افرادی مسئولیت تنظیم آنها را به 

عهده دارند تا مشکلی پیش نیاید.
به گفته مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد، با هماهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری و سازمان بهسازی و نوسازی در 
کنار نگهداری این بقعه، مرمت هایی روی فضــای داخلی بناها انجام 

می شود.
وی از جمله این اقدامات، به مرمت ورودی تکیه مادرشاهزاده، از سمت 
داخل آن اشاره و اذعان کرد: مرمت پایه ها و قسمت کف داخلی بقعه و 
پاک سازی دیوار نوشــته ها، از اوایل بهمن ماه سال جاری شروع شده 

است.
رییس مجموعه فرهنگی تخت فوالد با بیان اینکه با انجام اقدامات مذکور 
از ریزش دیوار بقعه مادرشاهزاده بر اثر نم گرفتگی جلوگیری شد، از اتمام 

کار مرمت این قسمت  از بقعه تا چند روز آینده خبر داد.
رییس مجموعه فرهنگی تخت فوالد در ادامه، از قســمت های دیگری 
که مورد مرمت و بازســازی قرار گرفته، به تکیه کازرونی اشاره کرد و 
گفت: عمده فعالیت های مربوط به مرمت مجموعه تخت فوالد، مربوط 

به این تکیه است.
اولویت های بعدی، ساماندهی و مرمت تکیه میر است

 وی ادامه داد: تکیه کازرونی نیاز به ساماندهی و مرمت ورودی و تعویض 
درب دارد.

به گفته این مقام مسئول، مرمت تکیه بانو امین نیز به اتمام رسیده است 
و از نظر رنگ آمیزی داخل بقعه و روشنایی مشکلی ندارد.

 رییس مجموعه فرهنگی تخت فوالد اذعان داشت: ساماندهی و مرمت 
تکیه میر نیز از اولویت های بعدی ما بوده و در تالشیم که طی چند ماه 

آینده، کار احداث موزه بزرگ تخت فوالد را به اتمام برسانیم.
معرک نژاد دلیل مرمت تکیه مذکور را تجمیــع مجموعه تخت فوالد 
عنوان و خاطرنشان کرد: با این اقدام موزه های عکس و مفاخر نیز احیا 

می شود.

دستاوردهای انقالب را در 
نمایشگاه بین المللی تماشا کنید

نمایشــگاه دســتاوردهای انقالب اسالمی که از 
روز گذشته شــروع شــده، تا فردا ادامه دارد و 
عالقه منــدان می توانند از ســاعت ۱5 تا ۲۱ در 
محل برگزاری نمایشــگاه های اصفهــان از این 
دستاوردها بازدید کنند.نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب اســالمی با حضور ۲۹ مشــارکت کننده 
در ۲ هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برگزار 
می شــود و شــرکت ها، ادارات، ســازمان ها و 
ارگان های مختلف، دســتاوردهای خود در ۳۹ 
سال سپری شده از انقالب اسالمی را به نمایش 
عمومی می گذارند.اداره کل فرودگاه های استان 
اصفهان، دانشگاه علوم پزشــکی، دانشگاه آزاد 
خوراسگان، شــرکت فوالد مبارکه، شرکت برق 
منطقه ای، شرکت آب و فاضالب استان، شرکت 
آب منطقه ای، اداره کل آموزش و پرورش، اداره 
کل ثبت اســناد و امالک، اداره کل بهزیســتی، 
اداره کل هواشناســی، اداره  کل پست، اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، سازمان زندان ها و اقدامات 
تامینی، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان عمران 
زاینده رود در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مدرسه علمیه ناصریه رونمایی کرد؛
 نرم افزار آموزش نماز شیعی 

به زبان انگلیسی
در ایام دهه فجر نخستین نرم افزار آموزش نماز 
شیعی به زبان انگلیسی توســط مدرسه علمیه 
ناصریه رونمایی شــد. پیش از این نســخه زبان 
فرانسه این نرم افزار در گوگل پلی قرار گرفته بود.

حجت االسالم زمانی، مبلغ مسلط به زبان فرانسه و 
انگلیسی مدرسه ناصریه گفت: انگیزه اصلی تولید 
نرم افزار آموزش نماز، نبودن اثری شیعی و مناسب 
برای آموزش نماز و مخصوصــا در پلتفورم تلفن 
همراه و مهم بودن این مســئله برای گردشگران 
خارجی بود. گردشــگران معموال نماز را عملی 
معنوی لحاظ می کنند، حتی اگر به اسالم اعتقاد 
نداشته باشند؛ از این رو این نرم افزار در آشنایی و 

یادگیری نماز، کمک زیادی به آنها خواهد کرد.
از ایــن نرم افــزار در ایــام دهه  فجــر رونمایی 
 شــده و بــرای مخاطــب جهانــی از طریــق
GooglePlay قابل دانلود و اســتفاده است و 
طبق منطقه جغرافیایی، زبان موردنظر کاربر را 

برای او نمایش می دهد.

به میزبانی سالن های تئاتر انجام می شود؛
 اجرای سه نمایش در اصفهان 

تا پایان بهمن ماه
نمایش »ایلیا و اتاق ســحرآمیز«، » سیندرال و 
منیژه « و »دام« تا آخر بهمن ماه سال جاری در 

سالن های تئاتر اصفهان روی صحنه است.
نمایش عروســکی شــاد و موزیکال ایلیا و اتاق 
ســحرآمیز بــه نویســندگی و کارگردانی صابر 
شوفریان، تا ۲۹ بهمن ماه هر شب از ساعت ۱۸ 
در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای کوثر وابسته به 
شهرداری منطقه ۱5 اصفهان روی صحنه است. 

این نمایش داستان پســربچه ای دبستانی است 
که به اشــیای پیرامون خود مثل اسباب بازی ها 
و نوشــت افزار بی توجه اســت و بی نظمی ها و 
رفتارهای خشن او سبب می شود اشیای اتاقش 
در اندازه های چندین برابری خود زنده شوند و به 

مقابله با او برآیند.
همچنین سیندرال و منیژه به کارگردانی فرانک 
کیانی، تا ۲۹ بهمن ماه هر شب از ساعت ۱۸ در 

هنرسرای خورشید اجرا می شود. 
دام به رخدادهای شــخصی زندگی و اجتماعی 
می پــردازد و تا ۳۰ بهمن هر شــب از ســاعت 
 ۱۸:۴5 در تــاالر هنر واقع در میــدان الله اجرا 

می شود.

به میزبانی موسسه فرهنگی هنری 
رویش مهر؛

 »روال عادی« 
خوانش می شود

نمایشــنامه »روال عــادی« نوشــته ژان 
کلود کری یر بــه کارگردانی مســعود والهی 
 فردا در موسســه رویــش مهــر اجراخوانی 

می شود.
مســعود والهی، کارگــردان این نمایشــنامه 
خوانی، »روال عــادی« را حکایت روال عادی 
حکومت هــای تمامیت خواهی مــی داند که 
با اســتخدام عــده ای از افراد، مــردم را تحت 
کنترل دارند.مســعود والهی و سعید رضوانی 
نقش خوانان این نمایشــنامه خوانی هستند و 
اصغر نوری، ترجمه متن آن را برعهده داشــته 
اســت. عالقه مندان بــرای دیدن و شــنیدن 
»روال عــادی« می تواننــد با تهیــه بلیت از 
سایت پارتاک تیکت در دو ســانس ۱۷ و ۱۹ 
به موسســه فرهنگی هنری رویش مهر واقع 
در خیابان چهارباغ باال، چهــارراه نظر، کوچه 
 شهید پورمعراج، شماره ۱۶، پالک ۱۰ مراجعه 

کنند.

معاون هنري ارشاد اصفهان:
مشکل »به وقت شام« رفع شد

معاون هنري اداره کل ارشــاد اصفهان گفت: 
مشکالتي که در ارتباط با اکران فیلم »به وقت 
شــام« در اصفهان وجود داشــت، رفع شد و 
این فیلم از شــب گذشته در ســینما سپاهان 
اصفهان روي پــرده رفت.پرویز طاهري اظهار 
داشــت: این فیلم همچنین در سانس ۱۶:۳۰ 
 روز شنبه در سینما سپاهان اصفهان روي پرده 

مي رود.
معاون هنري اداره کل ارشــاد اصفهان یادآور 
شد: در فیلم به وقت شام تعدادي بازیگر ایراني 
و جمعي از بازیگران مطرح سوري و لبناني نیز 
ایفاي نقش مي کنند.وی همچنین ابراز داشت: 
دو خلبان ایــران مامور مي شــوند تا تعدادي 
از مردم شــهر تدمر را کــه در محاصره داعش 
 هســتند، با یک هواپیمایي ایلوشــین نجات 

دهند.

خانم مجری: 
هیچ وقت ممنوع التصویر 

نبوده ام
مجری برنامه های تلویزیــون گفت: هیچ وقت 
در تلویزیــون ممنوع التصویــر نبــوده ام؛ 
فقط در یــک مقطع زمانــی به خاطــر نظر 
 شــخصی یکی از مدیــران وقــت از آنتن دور

 ماندم.
»نجمه جودکی« مجری برنامه های تلویزیونی، 
درباره فعالیت های ایــن روزهایش گفت: این 
روزها طــرح جدیدی در شــبکه شــما دارم 
که هنوز جزئیات آن مشــخص نشــده است 
 و بــه زودی محوریــت کامل آن مشــخص 

می شود. 
وی ادامه داد: این روزها حاشــیه هایی بعد از 
مصاحبه ام با یک شبکه اینترنتی به وجود آمده 
و ســوءتفاهم هایی ایجاد شــده است. فضایی 
که این روزها در جامعه مجــازی به راه افتاده، 
متاسفانه منجر به ضرر عده ای و از جمله خود 

من شده است. 
ایــن مجــری ادامــه داد: در ایــن مصاحبه 
اشــاره ای بــه ممنوع التصویری من شــد که 
من هم گفتم ســال ها پیش یکــی از مدیران 
در رســانه اجرای من را دوســت نداشــت و 
من در آن مصاحبــه فقط به عملکــرد او نقد 
 داشــتم و منظــورم به هیــچ فــرد دیگری

 نبود.

 آخرین اخبار
 از سریال نوروزی شبکه یک؛
 ملودی های جدید 

در »پایتخت۵«
در سریال »پایتخت5« به کارگردانی سیروس 
مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری، قرار است 
ملودی های جدیدی در متن سریال گنجانده 
شــود و در کنار ملودی های فصل های پیشین 

قرار گیرد. 
همچنین تیتراژ ابتدا و انتها را خواننده جدیدی 
نمی خواند و در فصل جدید از همان تیتراژهای 

قبلی استفاده می شود.
این ســریال در مراحل پایانی فنی قرار دارد و 
هم اکنون در حال صداگــذاری و تدوین نهایی 

است. 
گفتنــی اســت پایتخــت 5 بــا مشــارکت 
ســازمان هنری اوج، اواســط اردیبهشت در 
 منطقــه شــیرگاه اســتان مازنــدران کلید

خورد.

نمایشنامه

اخبار

داربست های همیشگی!

پیشنهاد سردبیر:

نمایشگاه

 نرم افزار

تئاتر

رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام)ره(، والیت 
فقیه و انقالب اسالمی گفت: امروز هر چه داریم 
از شعاع انوار قرآن اســت و انقالب اسالمی نیز 
پرتوی از انوار قرآن اســت. سید محمد هاشمی 
تروجنی  در همایش طریــق جاوید اظهار کرد: 
هدف ما این اســت که بتوانیم ظرفیت هایی را 
برای کارهای فرهنگی کشور فراهم کنیم و بعد 
از ائمه معصوم)ع( و پیامبران، شخصی را مانند 
امام راحل)ره( سراغ نداریم که توانسته باشد به 

کمال انسانی نزدیک شود.
وی با بیان اینکه امام خمینی)ره(، پیامبر)ص( 
را نمونه یک انســان کامل می داند، گفت: امروز 
هر چه داریم از شــعاع انوار قرآن است و انقالب 
اسالمی نیز پرتوی از انوار قرآن است و اگر امروز 
حقیقت قرآن در جامعه حضور داشــته باشــد، 

 کشور همیشه در مسیر رشد و تکامل قرار خواهد
داشت.

وی افزود: قرآن توانســت مــا را از عالم تاریک 
طاغوت به عالم روشن الهی رهنمون کند. 

رییس مرکز فرهنگی دانشجویی امام)ره(:
امروز هر چه داریم، از شعاع انوار قرآن است

جشنوارهدیدگاه

ریشــه شــکل گیری حوزه هنری را می توان در نخستین سال های 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی جســت وجو کرد؛ زمانی که با پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی زیرساخت های سیاسی و فرهنگی و هنری 
نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد. اینک در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، در گفت و گویی با مهدی احمدی فر، رییس 
حوزه هنری اصفهان، دســتاوردهای این نهاد فرهنگی پس از حدود 

چهار دهه فعالیت مستمر  بررسی شده است.
ارزیابی شما از فعالیت این نهاد در این سال ها چیست؟

وظیفه حوزه هنری از همان ســال های ابتدایی انقالب در دو شاخه 
کلی تعریف شــد: یکی تالش در جهت تربیت هنرمندان ارزشــی و 
دیگری سعی در تولید آثار فاخر هنری و ارزشی. اگرچه توجه به جامعه 

هنرمندان در همه رشته ها جزو دســتورالعمل های حوزه است، اما 
رویکرد اصلی آن در راســتای حمایت از هنرمندان ارزشی است و به 

گمانم در این حوزه تاکنون به درجات خوبی رسیده است.
کمبودهای حوزه هنری از نظر شما چیست؟

اصلی ترین نقطه آسیب پذیری حوزه هنری، کم بودن بودجه فرهنگی 
آن است. در بحث فیلم سازی هزینه های بسیاری صرف می شود، اما نه 
در تهران و نه در دفاتر استان ها، توان مالی حوزه هنری برای ساخت 
فیلم های کوتاه و بلند حرفه ای مناسب نیست. تعداد زیادی فیلم نامه 
ارزشی با موضوع ســبک زندگی ایرانی اســالمی و دفاع مقدس در 
دسترس ما قرار دارد، اما چون وضعیت اعتبار مالی مناسب نیست قادر 
به ساختن آنها نیستیم. در حوزه انیمیشن نیز حوزه هنری انیمیشن 

»شکرستان« را تولید کرد و استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفت. 
در اصفهان نیز تخصص هنرمندان حوزه انیمیشن بسیار باالست، اما 
چون هزینه ساخت زیاد است نتوانســته ایم تولیدات چندانی در این 
زمینه داشته باشیم.یکی از ویژگی های حوزه هنری این است که همه 
فعالیت های آن توأم با تولید است، اما باید توجه داشت که هر فرایند 
آموزشی جشنواره ای یا کارگاهی که منجر به تولید شود هزینه های 
خاصی را می طلبد. وقتی نتوانیم در زمینه تولید هزینه کنیم فرایند 
کاری ما ابتر می ماند و این مسئله مهمی اســت که باید به آن توجه 
ویژه ای کرد. امروز هنرمندان کشــور، حوزه هنری را امید و پناهگاه 
خود می دانند و اگر توان اقتصــادی آن باال برود، قطعا می تواند بیش 

از این اثرگذار باشد.

دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج:

»تا مرز بی نهایت« به جشنواره اضافه شد
نوزدهمین جشــنواره تئاتر اســتانی بســیج، با 
همکاری بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس، سازمان بســیج هنرمندان و حوزه هنری 
استان که از ۱۷بهمن شروع شده، تا امروز در سالن 
سوره برگزار می شــود. دبیر نوزدهمین جشنواره 
تئاتر استانی بسیج اظهار کرد: نوزدهمین دوره این 
جشنواره در سالن سوره حوزه هنری برگزار شده 
که هیئت داوران جشنواره را نیز عبدالحی شماسی، 

ایوب آقاخانی و مجید صدیقی تشکیل می دهند.
جواد ایزددوست گفت: نمایش »تا مرز بی نهایت« 
به کارگردانی ســید یدا... موسوی به لیست هفت 
نمایش صحنه ای راه یافته به جشنواره افزوده شده 
و در کنار ســه نمایش خیابانی دیگر، در محوطه 
بیرونی و داخلی سالن سوره حوزه هنری به رقابت 
می پردازد. وی خاطرنشــان کرد: در حاشیه این 

جشنواره، کارگاه آموزشــی کارگردانی، امروز از 
ساعت ۹ تا ۱۲ در خانه هنرمندان برگزار می شود  
 و اســتاد ایوب آقاخانــی آمــوزش آن را برعهده 

دارند.

رییس حوزه هنری اصفهان اظهارداشت:

ویژگی های حوزه هنری عالیت توأم با تولید است

مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد از راه های نگهداری بقعه مادرشاه سخن می گوید؛

داربست های همیشگی!

تخت فوالد نام قبرستان قدیمی شهر اصفهان است که به »لسان االرض« و »بابا رکن الدین« نیز معروف بوده و قدمت آن به قرن چهارم 
هجری برمی گردد.

اعظم حاجی رضازاده

هادی حجازی فر در اینســتاگرامش نوشت:از 
مهدویان به شدت ناراحتم که چرا با پشت دست 
نزد توی دهن مجرِی که داشــت داستاِن کامل 
و ریِز فیلِم اکران نشــده را الِی خواهش هاِی 

حسین تعریف می کرد.

انتقاد تند عوامل فیلم »التاری« 
از رضا رشیدپور

ســتاره پســیانی در حاشــیه اکران »مغز های 
کوچک زنگ زده« ســاخته هومن ســیدی که 
در پردیــس آزادی اکــران شــد، عکســی در 
 صفحه اجتماعی خــود گذاشــت و آن را به روز

 کرد.

ستاره پسیانی؛ در حاشیه اکران 
»مغز های کوچک زنگ زده« 
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ویروس ها به نرم افزار word هم رحم نکردند

پیشنهاد سردبیر:

 پیش از عکاسی موبایل 
تنظیمات دوربین گوشی خود را وارسی کنید

اگر پیش از آغاز کردن عکاسی موبایل با گوشی خود و تمام 
تنظیمات دوربین آن آشنا شــوید هنگام عکاسی احساس 
راحتی بسیار بیشتری خواهید داشــت. عکاسی با تنظیمات 
خودکار اپلیکیشن دوربین گوشــی موبایل، به ویژه اگر یکی از 
جدیدترین گوشی های سامسونگ، LG یا HTC را خریده باشید، 
در بسیاری از شرایط نتیجه  خوبی خواهد داشت؛ ولی امتحان کردن 
حالت ها و تنظیمات مختلف می تواند امکانات بهتری را در اختیار شما 

قرار دهد تا خالقیت بیشتری در عکاسی موبایل داشته باشید.

از تمیز بودن لنز دوربین گوشی مطمئن شوید
پاک کــردن لنز دوربین گوشــی پیــش از آغاز کردن 
عکاســی، به نظر نیازی به یادآوری ندارد؛ ولی ازآنجاکه 

ممکن اســت به راحتــی آن را فراموش کنیــد ما ترجیح 
می دهیم بار دیگــر آن را گوشــزد کنیم. پاک کــردن لنز 

دوربین گوشی موبایل پیش از عکاسی حتی از پاک کردن لنز 
دوربین های DSLR هم مهم تر اســت. هر چه باشد لنز دوربین 

گوشــی های اندرویدی ما برخالف لنز دوربین های حرفه ای، اغلب 
درپوشی برای محافظت از کثیفی و گردوغبار ندارد.

داخل اتاق، تمرکز را روی شما که سوژه  اصلی عکس هستید قرار دهد.روز ابری می تواند با روشــن کردن چهره در برابر پس زمینه  تیره تر بهتر است در برابر یک پنجره  بزرگ بایستید. این کار حتی در یک جزئیات را به شما بدهد. اگر می خواهید عکس سلفی بگیرید نزدیکی پنجره انتخاب کنید تا نور طبیعی امکان ثبت تمام دارید از غذای خود عکس بگیرید سعی کنید میز خود را در منبع نور طبیعی بگردید. اگر در رستوران هستید و قصد همیشه بهتر است برای عکاســی موبایل به دنبال یک به جای فلش، از نور محیطی استفاده کنید

به جای زوم کردن، از برش تصویر استفاده کنید
زوم دیجیتال نه تنها کیفیت تصویر را به شکل قابل توجهی پایین 
می آورد بلکه ممکن است با استفاده از آن، چیزی را از کادر حذف 

کنید که هنگام عکاسی متوجه آن نبودید؛ ولی هنگام بازبینی عکس 
در مراحل ویرایش به نظرتان بســیار جذاب باشد. بسیاری از عکاسان 

حرفه ای ترجیح می دهند هنگام عکاســی موبایل زوم را به کلی فراموش 
کرده و به جای آن در صورت لزوم از بــرش دادن عکس )کراپ( در مراحل 

ویرایش استفاده کنند.
البته کراپ کردن هم محدودیت هایی دارد و اســتفاده  بیش ازحد آن به ویژه اگر 

قصد چاپ کردن عکس را داشته باشید مجاز نیست. بنابراین اگر واقعا الزم است در 
عکس به سوژه نزدیک شوید بهتر است به صورت فیزیکی جلو رفته و از فاصله  کمتری 

عکاسی کنید. این کار بهترین روش برای کنترل خالقانه بیشتر روی سوژه است؛ بدون 
اینکه با استفاده از زوم دیجیتال کیفیت کلی عکس را خراب کرده باشید.

از عکاسی پی در پی استفاده کنید
استفاده از عکاسی پی درپی یا Burst Mode شاید به نظر 
روشی تنبل برای عکاسی موبایل باشد ولی احتماال موثرترین 
روش برای ثبت بهترین لحظه  ممکن اســت. فرقی نمی کند 
سوژه  شما چه چیزی باشــد؛ عکاسی پی درپی روشی عالی است 
برای اینکه بدون نگرانی تعداد زیادی عکس ثبت کنید. اگر گوشی 
اندرویدی شما به این قابلیت مجهز باشــد معموال کافی است دکمه  
شاتر را چند لحظه نگه دارید تا دوربین شروع به گرفتن عکس های پشت 
سر هم با سرعت بســیار باال بکند. پس از عکاســی می توانید عکس ها را 

بازبینی کرده و بی نقص ترین آنها را بیابید.

چگونه با گوشی اندرویدی خود عکس های بهتری بگیریم؟
بسیاری از گوشی های اندرویدی به دوربین های بسیار باکیفیتی مجهز هستند که می توانند سوژه ها را با جزئیات و کیفیتی باورنکردنی در قاب یک عکس ثبت 
کنند. درست است که این دوربین ها از نظر فنی در سطح دوربین های DSLR قرار ندارند ولی اگر شما نحوه  استفاده صحیح از آنها را بدانید می توانید عکس هایی 
بسیار عالی با گوشی موبایل خود بگیرید. حتی اگر در عکاسی موبایل تازه کار باشید می توانید به سرعت گرفتن عکس هایی زیبا با گوشی اندرویدی خود را بیاموزید.

نمایشگر الماسی ۲۰۱۹ به بازار می آید
یک تولیدکننده قطعات موبایل مشغول ساخت نمایشگری از الماس است که ترک نمی خورد. شرکت 
Akhan Semiconductor با همکاری تولیدکنندگان موبایل مشغول آزمایش این شیشه است. این 
فناوری احتماال در ۲۰۱۹ عرضه شود. شرکت مذکور اعالم نکرده با کدام تولید کننده همکاری می کند 
اما در بیانیه ای اعالم کرده با یک شرکت تولیدکننده محافظ نمایشگر نیز همکاری می کند و احتمال دارد 
 فناوری خود را در گجت های دیگر مانند دستبندهای سالمتی نیز به کار گیرد.شیشه الماسی این شرکت 

Miraj Diamond Glass نام گرفته است. در این 
شیشه الگوی چینش نانوکریستال ها تصادفی است 
و به همین دلیل احتمال ایجاد ترک های عمیق در 
 Akhan نمایشگر دستگاه کمتر می شــود. شرکت
نانوکریستال ها را در آزمایشگاه مخصوص خود پرورش 
می دهد. همچنین این شیشه از ضربه به مواد و قطعات 
زیر نمایشــگر مانند پنل های ال ای دی یا حسگرها 

جلوگیری می کند.

فرشته نجات، فروش نوکیا را افزایش داد
پس از آنکه حق فروش محصوالت غول تکنولوژی نوکیا توسط شرکت فنالندی HMD خریداری 
شد، حاال این شرکت توانسته است میزان فروش گوشی های هوشمند نوکیا را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش دهد و آن را از خطر ورشکستگی برهاند. شــرکت فنالندی اچ ام دی )HMD( که حدود 

و حق فروش محصوالت یک سال پیش برند نوکیا 
خریداری کرد، توانسته این غــول تکنولوژی را 
سال ۲۰۱۷ میالدی، حدود است در سه ماهه پایانی 
گوشی هوشــمند نوکیا ۴.۱۵ میلیون دســتگاه 
عرضه کند کــه این خود را به بازارهــای جهانی 
برای این غول تکنولوژی خبر بســیار خوشایندی 
چراکه برای مدت ها نوکیا قدیمی به شمار می آید؛ 
موفقیت آمیزی را به خود قادر نبــود میزان فروش 
رقابت تنگاتنگی که میان اختصاص داده و در عرصه 

سازندگان گوشی های اندروید و iOS در گرفته بود، به خوبی به رقابت بپردازد.

»نوقا« محبوب ترین سیستم عامل اندروید شد
سیستم عامل اندروید نوقا )نسخه ۷.۰( محبوب ترین و پرطرفدارترین نسخه سیستم عامل گوشی های 
هوشمند شناخته شده است. به گزارش وب سایت theverge، پورتال توسعه دهنده گوگل به تازگی 
گزارش و آماری از استقبال و دانلود نسخه های مختلف سیستم های عامل اندروید و گوشی های همراه 
منتشر کرده است که نشان می دهد نسخه اندروید نوقا )اندروید ۷.۰ ( در صدر فهرست پرطرفدارترین 
نسخه سیستم عامل گوشی های هوشــمند در جهان جای گرفته؛ چراکه نســخه های ۷.۰ و ۷.۱ نوقا، 
در ۲۸.۵درصد از دســتگاه ها دانلود، نصب و استفاده 

شده است.
این نسخه از اندروید برای نخستین بار در مارس ۲۰۱۶ 
میالدی معرفی و عرضه شــد. سیستم عامل اندروید 
مارشمالو )نســخه ۶.۰ ( که در سال ۲۰۱۵ معرفی و 
به روزرســانی شــد، در جایگاه دوم این فهرست قرار 
گرفته است و طبق آمار، ۲۸.۱ درصد از دستگاه های 
الکترونیکی و گوشی های هوشمند، این نسخه را دانلود 

و استفاده کرده اند.

ویروس ها به نرم افزار word هم رحم نکردند
 Microsoft Office محققان امنیتی دریافتند که یک کمپین بدافزاری جدید در جهان، باتنتی پیشرفته را گســترش داده اند که از حداقل سه نقص آشکار شده

استفاده می کنند.
بهترین راه برای محافظت از اطالعات خودتان و سازمانتان در برابر حمله های بدافزاری، همیشه مشکوک بودن به متن های ناخواسته از طریق یک ایمیل است و اینکه 
هرگز روی لینک های داخل متن کلیک نشود؛ مگر اینکه منبع به اندازه کافی تایید شده باشــد. مهم تر اینکه همواره نرم افزار و سیستم خود را به روز نگه  دارید چون 
 اغلب موارد تهدیدآمیز اخیرا کشف  شده اند اما آسیب پذیری ها در این نرم افزار محبوب به صورت ضمیمه  است که در این حالت توانایی برای ضربه های موفق را افزایش 

می دهد.
از ابتدای سال Zyklon ،۲۰۱۶ که یک بدافزار باتنتی HTTP است، با سرورهای دستوری و کنترلی از طریق شبکه ناشناس Tor ارتباط برقرار کرده است و به مهاجم ها 

اجازه می دهد که از راه دور اطالعات حساس مانند رمز عبور ذخیره شده در مرورگر و اطالعات ایمیل را سرقت کند.

تولید کاپشن ضدباد و آب که کوله پشتی هم دارد
چند شرکت تجاری با همکاری هم کاپشن منحصر به فردی تولید کرده اند که در پشت آن یک کوله پشتی هم به عنوان جزئی از کاپشن تعبیه شده است.

این کاپشن که ترا ۶۵ نام دارد با همکاری چند شرکت آمریکایی و ژاپنی تولید شده و البته قیمت باالی ۲۵۰۰ دالری آن باعث می شود به گزینه ای برای خریداران 
خاص مبدل شود.

برای تولید این کاپشن از سه الیه پارچه مقاوم ضدآب و ضد باد استفاده شده و با پوشیدن آن می توان سرمای شدید کوهستان ها و نقاط برفی را تحمل کرد. از جمله 
دیگر امکانات کاپشن یادشده می توان به کاله و لبه های آستین قابل تنظیم و یقه و آرنج های تقویت شده با استفاده از پارچه های بادوام اشاره کرد.

کاپشن مذکور دارای جیب های متعددی برای قرار دادن اقالم مختلف مانند گوشی، کلید خودرو و... است. کوله الصاق شده به این کاپشن به اندازه کوله های حرفه ای 
کوهنوردی بزرگ و جادار نیست، اما برای رفع نیازهای روزمره افراد کافی بوده و به گونه ای طراحی شده است که در صورت خالی بودن، مزاحمتی برای رفت و آمد 

و نشستن فرد ایجاد نمی کند.

تولید حسگر قابل چسباندن به پوست دست برای مدت طوالنی
محققان دانشگاه توکیو برای اولین بار موفق به تولید نوعی حســگر الکترونیک شده اند که بدون ایجاد مشکل برای 

پوست، تا هفته های متمادی قابل چسباندن به بدن است.
این حسگر الکترونیک ضدحساســیت، از الکترودهای منعطف، و شبکه ای از مواد مختلف در مقیاس نانو تولید شده 

است.
پژوهشــگران ژاپنی می گویند تولید چنین حسگری، تولید محصوالت برقی قابل چســباندن به پوست بدن انسان 

را ممکن خواهد کرد. از این نــوع محصوالت می توان برای 
کنترل و بررسی وضعیت سالمت انسان برای یک دوره 

طوالنی مدت استفاده کرد.
در ســال های اخیر شــرکت ها و موسســات 

تحقیقاتی فراوانی برای تولید حســگرهای قابل 
چسباندن به پوست دســت تالش کرده بودند تا از 

این طریق بتوان به طور آنی ضربان قلب و دیگر عالئم حیاتی بدن 
انسان را کنترل کرد. اما تا به حال نتوانسته بودند حسگرهایی تولید 

کنند که برای استفاده طوالنی مدت مناسب باشد. 
حسگر جدید جلوی تعرق پوست را نمی گیرد و خارش نیز ایجاد نمی کند؛ لذا به سالمت انسان آسیب نمی زند.

گوشی را به دوربین حرفه ای تبدیل کنید
شرکت »اســتیدی کم« برای 
تســهیل فیلم برداری حرفه 
ای با گوشــی هوشــمند ابزار 
تثبیت گــر حرفــه ای تولید 
کرده که با بســتن گوشی به 
آن مــی توانید بــدون لرزش 
 در خیابــان ها فیلــم برداری 

کنید. 
به گــزارش مهــر، بــا نصب 
 گوشی روی این تثبیت گر که

 Steadicam Volt نام دارد، حرکت نرم و آرام گوشی در خیابان ها و مکان های 
عمومی برای تهیه تصاویر سینمایی طبیعی ممکن خواهد شد. این ابزار با4۵۰ 
گرم وزن و ۳۰سانتی متر طول و انحنای ۲۲ سانتی متری، با بیشترگوشی های 
دارای قابلیت فیلم برداری فوق دقیق ســازگاری دارد و با فشار تنها یک دکمه 

فعال می شود.

هواپیمای ۷۲ نفره تا ۳ سال دیگر ساخته می شود
دبیر ستاد توســعه صنایع هوایی و هوانوردی در خصوص 
دستاورد شرکت های دانش بنیان که قرار است در آینده 
به ثمر بنشیند، گفت: در حال حاضر محققان شرکت های 
دانش بنیان در صدد هســتند یک هواپیمای ۷۲ نفره بر 

مبنای توانمندی هایشان طراحی کنند.
 دکتر منوچهر منطقی با بیان اینکه از سال گذشته طراحی 
هواپیمای ۷۲ نفره شــروع شده اســت، عنوان کرد: طبق 
برنامه ریزی ها قرار است تا ۳ ســال دیگر به جمع بندی 
برسد و ساخت هواپیما تمام شــود. وی بااشاره به حمایت 

های صورت گرفته از این پروژه گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و 
دفاع، از این پروژه حمایت می کنند.

منطقی تاکید داشت: در ساخت این پروژه حداکثر از متخصصان شرکت های دانش بنیان استفاده می شود تا محصول کامال 
بومی تحویل داده شود.

دبیر ستاد توسعه صنایع هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری خاطرنشان کرد: چنین پروژه هایی برای به نتیجه رسیدن 
هزینه زیادی نیاز دارند که این طرح جزو همین پروژه های هزینه بر  به شمار می رود.
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فرماندار نطنز:
تسهیالت میلیاردی به متقاضیان 

مشاغل خانگی پرداخت شد
فرماندار نطنز گفت: در راســتای  نطنز
حمایت از افراد با انگیزه و دارای ایده و طرح جهت 
اشــتغال زایی، مبلغ پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال در قالب طرح مشاغل خانگی به ۵۸۱ نفر در 

سطح شهرستان پرداخت شده است.
یوسف حسنی،با اشــاره به ثبت نام وام اشتغال 
روســتایی گفت: در قالب طرح های فراگیر نیز 
تسهیالت خوبی به متقاضیان پرداخت می شود 
که سقف این وام ها محدویت نداشته و متقاضیان 
با ارائه طرح و ثبت در سامانه »کارا« می توانند از 

این تسهیالت استفاده کنند.
وی گفت: در طرح تکاپو به عنوان بسته حمایتی 
دولت بر ای ایجاد اشــتغال، تاکنون ۱۰ پرونده 
مورد بررســی قرار گرفته است و برای طرح های 
توجیهی نیز تا ســقف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال در کارگروه مصوب و بــه بانک های عامل 

معرفی خواهند شد.
وی افزود: سود تسهیالت سالیانه ۱۸ درصد است 
 و برای متقاضیان در شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر
  ۲ درصــد و در روســتاها ۴ درصد بــه صورت 

یارانه ای اختصاص می یابد.

سرپرست فرمانداری گلپایگان خبرداد:
اختصاص بودجه 9 میلیاردی 

برای آبیاری تحت فشار
سرپرست فرمانداری گلپایگان  گلپایگان
گفت: برای اجرای طرح آبیاری تحت فشــار در 
شهرستان ۹ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت 

اختصاص یافته است.
محمدرضا توســلی اظهــار کرد: طــرح هادی 
روســتای فرج آباد با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان 
با همکاری بنیاد مســکن، بخشداری و دهیاری 
اجرا شد. وی با بیان اینکه ساختمان اتاق اصناف 
شهرســتان در زمینی به متراژ دو هزار متر مربع 
و با زیربنای ۶۰۰ متر مربع در پنج طبقه ساخته 
شده است، گفت: از ســوی اصناف گلپایگان دو 
میلیارد تومان هزینه برای احداث این ساختمان 
در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد:اتاق اصناف 
شهرستان دارای پنج  هزار واحد صنفی است که 
این تعداد توسط ۲۱ اتحادیه ساماندهی می شوند.

توسلی همچنین  به بهره برداری از طرح آبیاری 
نوین و تحت فشار در گلپایگان اشاره و تاکید کرد: 
در تالش برای مجهز شدن تمام اراضی کشاورزی 
شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار و نوین 
هستیم؛ از ســوی دولت نیز تا کنون ۹ میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای این طرح در شهرستان 
تخصیص داده شده اســت، امید داریم با اجرای 
این طرح آبیاری نوین، کشاورزی در روستاهای 

شهرستان رونق گیرد.

رییس جهادکشاورزی شهرضا خبرداد:
بهره برداری از ۲۵ پروژه 

کشاورزی و دامداری در شهرضا
رییس جهادکشاورزی شهرضا  شهرضا
از بهره برداری ۲۵ پروژه دامداری و کشاورزی در 

دهه فجر امسال در این شهرستان خبر داد.
رضا باقری تصریح کرد: پروژه های کشــاورزی و 
دامداری شهرســتان با اختصاص اعتباری بیش 
از ۶۳ میلیادر ریال ایجاد شــده و زمینه اشتغال 
۹۱ نفر را فراهم کــرده اســت.وی، اظهار کرد: 
برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۱۹۷۹۷ 

میلیون ریال اختصاص یافته است. 

دیدگاه

پژوهشگر سنگ نگاره ها:
گلپایگان دارای غنی ترین 
سنگ نگاره های ایران است

پژوهشگر سنگ نگاره ها گفت:  گلپایگان
شهرستان گلپایگان دارای بزرگ ترین و غنی ترین 
مجموعه سنگ نگاره های ایران است و نقش مایه 
این ســنگ نگاره ها موضوع هنرمنــدان صنایع 
دستی شهرستان قرار گرفته است.محسن جمالی  
اظهار کرد: پس از یک دهه پژوهش و چاپ کتاب 
»سنگ نگاره های گلپایگان، گذرگاه تاریخ« موفق 
به ساخت نخستین نمونه های تندیس های  سنگ 

با طرح این سنگ نگاره ها شدم. 
گفتنی است؛ این اثر هنری به عنوان یک صنایع 
دستی ابتکاری جدید است که به مناسبت دهه 
فجر توسط مسئوالن در ســالن اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی گلپایگان رونمایی شد.

رییس شورای اسالمی نطنز:
راه اندازی هتل در نطنز موجب 

رونق گردشگری می شود
رییــس شــورای اســالمی  نطنز
شهرستان نطنز گفت: راه اندازی هتلی دیگر در 
نطنز موجب رونق صنعت گردشگری این شهر 
مــی شــود و می توانیــم زمینه مانــدگاری 

گردشگران را فراهم کنیم.
علیرضــا عراقی اظهار کرد: نطنــز از هر لحاظ 
آماده استقبال از گردشگران داخلی و خارجی 
اســت وبا وجود هــزار و ۸۰۰ اثــر تاریخی و 
طبیعی، این شهرستان می تواند زمینه حضور 
گردشــگران را فراهم کند و به رونق اقتصادی 

شهرستان کمک شایانی داشته باشد.
رییس شــورای اســالمی نطنز گفت: یکی از 
مشکالت صنعت گردشــگری نطنز درگذشته 
عدم ماندگاری گردشگران نطنز به علت کمبود 
اســکان بوده که در آینده نزدیک با راه اندازی 
هتل قصر جهان نطنــز در ۷ طبقه می توانیم 

زمینه ماندگاری گردشگران را فراهم کنیم.

 دستگیری سارقان منازل 
نیمه ساز در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرستان  شاهین شهر
شاهین شهر از دســتگیری ۲ سارق حرفه ای 
اموال منازل نیمه ساز در این شهرستان و کشف 
بیش از ۲۰۰ میلیون ریال اموال مسروقه خبر 
داد. سرهنگ رجبعلي مختاري اظهار داشت: 
ماموران گشــت انتظامي کالنتري ۱۳ شــهر 
»گز« حین گشــت زني در این شهر ۲سارق را 
حین سرقت ســیم برق از یک منزل نیمه ساز 

مشاهده و دستگیر کردند.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در بازرسی از 
مخفیگاه ســارقان ۲۰۰ میلیــون ریال  اموال 

مسروقه از منازل شهروندان کشف شد.

 رییس شبکه بهداشت و درمان
 بویین  میاندشت:

 بهترین امکانات پزشکی 
در روستاها مستقر شده است

رییس شبکه بهداشت  بویین میاندشت
و درمان شهرستان بویین میاندشت گفت: در 
کل شهرســتان با همکاری مــردم و خیرین 
سالمت شهرستان، توانستیم بهترین امکانات 
را مســتقر کنیم تا پزشــک بتواند در روستا با 

خیال آسوده در کنار مردم باشد.
رضا ترکی، اظهــار داشــت: در حیطه کاری 
بهداشــت و ســالمت مردم در کل شهرستان 
خصوصــا روســتاهای دور افتــاده از مرکــز 
شهرستان با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی 
و مردم و خیرین سالمت شهرستان توانستیم 
بهترین امکانات را در روســتاها مستقر کرده و 
خانه بهداشت را بازســازی و تکمیل کنیم تا 
پزشک بتواند در روستا با خیال آسوده در کنار 
مردم باشد. ترکی خاطرنشــان کرد: در سال 
۸۲ بیمارستان شــهید مصطفی خمینی)ره( 
به مدت ۲ ســال به دانشــگاه پیام نور واگذار 
شــد که امیدواریم با پیگیری مسئوالن، این 
ساختمان برگشت داده شود و مردم از خدمات 

بیمارستانی بهره مند شوند.

فعالیت ۱۰۸ هنرمند عرصه 
صنایع دستی در آران و بیدگل

رییــس اداره میــراث   آران و بیدگل
فرهنگی شهرســتان آران و بیدگل با اشاره به 
فعالیت ۱۰۸ هنرمند در این شهرستان، گفت: 
فعاالن حوزه صنایــع دســتی آران و بیدگل 
شناسایی شده اند و برای آنها کارت صادر شده 

است.

جواد صدیقیان با اشاره به شناسایی ۲۱ رشته 
صنایع دستی در شهرســتان  آران و بیدگل، 
اظهار کرد: بالغ بر ۱۳۵ رشته صنایع دستی در 

کشور شناسایی و ثبت شده است.
وی با بیان اینکه از میان ۱۰۸ نفر از هنرمندان 
شهرستان در این عرصه ۹۲ نفر از آنها از بانوان 
هستند، تاکید کرد: فعاالن بخش صنایع دستی 
شهرستان امکان استفاده از تسهیالت اشتغال 

خانگی را دارا هستند.
صدیقیان تاکید کــرد: تعداد بیمه شــدگان 
هنرمندان صنایع دســتی شهرستان ۲۰ نفر 
شامل ۱۵ زن و ۵ مرد هستند؛ همچنین چهار 
کارگاه تولیدی صنایع دستی شامل دو کارگاه 
سراجی سنتی، یک کارگاه ســفالگری و یک 

کارگاه شعربافی در شهرستان فعال است.

معضل بیکاری اکنون به یکی از اصلی ترین مشکالت  شهرضا
جوانان و خانواده های آنها بدل شده است به طوری که شاید بتوان گفت 
دغدغه اصلی جوانان و به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی داشتن شغل 
منسب اســت.با نگاهی به دغدغه های فعلی در عرصه اقتصادی، بدون 
تردید، اشتغال و عارضه بیکاری در صدر مشکالت موجود قرار می گیرد. 
به واقع، رفع معضل بیکاری، برطرف کننده بسیاری از مشکالت جوانان 

در جامعه است.
افزایش 7 برابری اعتبارات مشاغل خانگی شهرضا

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا، اظهار داشت: اشتغال 
نقشی اساسی در زندگی یک فرد ایفا می کند و این معضل زمانی بیشتر 
آزار دهنده می شود که افراد تحصیل کرده و متخصص را درگیر می کند، 

چیزی که اکنون شاهد آن هستیم.
مصطفی اباذری با اشاره به اینکه ثبت اشتغال در سامانه رصد در سال 
گذشته سبب شد که اعتبارات مشــاغل خانگی شهرضا امسال ۷ برابر 
افزایش پیدا کند، بیان کرد: شهرضا ۱۷۶ ســهمیه کارورزی دارد؛ اما 
تاکنون تنها ۱۷ نفر کارورز ثبت نام کرده انــد و غیر از فنی و حرفه ای و 

اداره صنعت، معدن و تجارت اداره دیگری ثبت نام انجام نداده است.
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شــهرضا با بیان اینکه در طرح 
تکاپو ۱۳ رده شغلی برای کارورزی معرفی شده است، گفت: ۵۵ میلیارد 
تومان اعتبار بر اساس طرح تبصره ۱۸ به شــهرضا اختصاص یافته اما 

هنوز طرحی برای جذب این اعتبار به اداره کار ارسال نشده است.
اباذری بــا بیان اینکه برای ایجاد و حفظ اشــتغال موجود تســهیالت 

پرداخت می شــود، بیان کرد: تمام اداره های شهرســتان باید در طرح 
 کارورزی مشــارکت کنند، در این طرح فارغ التحصیالن دانشــگاهی

 با محیط کار به صورت عملی آشنا می شوند.
وی با بیان اینکه آمار متقاضیان ثبت نام شده نسبت به سهمیه کارورزی 
چندین برابر اســت، افزود: برای طرح کارورزی یک ماه فرصت داریم و 
در این مدت اداره ها و دستگاه های شهرســتان باید نسبت به ثبت نام 

کارورزان اقدام کنند.
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شــهرضا با بیان اینکه سهمیه 
اشتغال استان اصفهان در ســال ۹۶، ۹۰ هزار شغل است، گفت: تعهد 
اشتغال شهرستانی شده و سهمیه شــهرضا از ۹۰ هزار شغل ۴ هزار و 

۴۷ نفر است.
بیکاری یکی از عوامل مهم بروز آسیب های اجتماعی

سرپرست فرمانداری شهرضا با اشاره به معضل بیکاری در شهرضا، گفت: 
حل بیکاری به عنوان یکی از عوامل مهم بروز معضالت و آســیب های 

اجتماعی، سبب پیشرفت و تعالی جامعه می شود.
محمد حسین داراب با بیان اینکه حل معضل بیکاری مستلزم همت و 
تالش جدی و مضاعف مسئوالن و همکاری و مشارکت تمام دستگاه ها 
و نهادهاست، افزود: ریشــه کنی فقر و بسیاری از معضالت اجتماعی، با 

ریشه کنی بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه میسر می شود.
وی با اشاره به اینکه سهمیه اشتغال شهرستان مانند سال گذشته است، 
گفت: اگر اشتغالی در شهرستان ایجاد شود، نشان می دهد که مجموعه 

شهرستان برای رفع معضل بیکاری در شهرضا اقدام کرده اند.
سرپرســت فرمانداری شــهرضا با بیان اینکه بعضی مســائل کشوری 
است و در اختیار شهرســتان نیست، افزود: بیشــتر بودجه ۹۷ صرف 
هزینه های جاری کشــور می شــود، درآمد دولت پایین اســت. وی با 
تاکید بر اهمیت ورود سرمایه گذاران به شهرســتان و حمایت از آنها، 
 گفت: نباید ســرمایه گذاران را در شهرســتان با بروکراســی اداری از 

دست بدهیم.

سرپرست فرمانداری شهرضا:

بروکراسیاداریسببفرارسرمایهگذارانازشهرضامیشود

اخبار

دردسر۱۱هکتاریبرایشمالنجفآباد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فضل ا...بصیرت، رییــس اداره  اردستان
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اردستان پیرامون 
برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
به مناســبت دهه فجر اظهار داشــت: برنامه های 
متنوعی در سطح شهرستان و به مناسبت دهه فجر 

اجرا شده که پیشگامان انقالب، محفل انس با قرآن،  
شب های شعر شهرستان و یادواره شهدا بخشی از 

این برنامه ها هستند.
وی با بیان اینکه برنامه های ارشاد به مناسبت دهه 
فجر از  ابتــدای این دهه آغاز شــده، افزود: محفل 

انس با قرآن کریم و نیز یادواره شهدای اردستان از 
برنامه هایی بود که تاکنون اجرا شده است.

رییس اداره فرهنگ و ترشــاد اسالمی شهرستان 
اردستان پیرامون شب های شــعر این شهرستان 
افزود: ۳ برنامه شب شعر در شــهر های اردستان، 
زواره و مهاباد و با حضور شــاعران شهرســتان و با 
 دو موضوع ایام فاطمیه و دهــه فجربرگزار خواهد 
شــد. فضل ا...بصیرت، رییس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرســتان اردســتان حال و هوای این 
شهرستان را سرشار از معنویت توصیف کرد و ادامه 
داد: انقالب ما تداوم نهضتی بود که ریشه در نهضت 
حضرت زهرا )س( داشت و تقارن ایام دهه فجر و ایام 
فاطمیه معنویت دوچندانی را در سطح شهرستان 
ایجاد کرده که خوشــبختانه باعث استقبال بسیار 
ویژه مردم شهرســتان از برنامه های فرهنگی شده 

است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اردستان: 
شب های شعر انقالب اسالمی در اردستان برگزار می شود

نماینده مردم مبارکه در مجلس  مبارکه
شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه زنان ایران اسالمی 
مردانه و راســخ پای انقالب و آرمان های اصیل آن 
ایســتاده اند، گفت: باید از ارزش هــا و آرمان های 

انقالب، صیانت کنیم.
زهرا سعیدی  با بیان اینکه حجاب یک ارزش و اصل 
قانونی در نظام جمهوری اســالمی است، با اشاره به 
برخی تحرکات عده ای انگشت شمار که با تحریک  
معاندین و دشمنان نظام و انقالب با مقابله با حجاب 
برخاستند، اظهار کرد: همه ملتزم به قانون هستیم و 

بایدآن را فصل الخطاب بدانیم.
وی تصریح کرد: مردم مسلمان و معتقد ایران همواره 
برای تعالی و اعتالی نظام پای کار بوده اند و زنان نیز 
در این میان چه در دوران پیروزی و اوایل انقالب و چه 
در زمان دفاع مقدس و در سنگرها و عرصه های دیگر 
از جمله علم، ورزش و هنر پیشگام و پیشتاز بوده اند.

به گفته عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، برخی از سر احساس و به دلیل عدم آگاهی، 
ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند و رفتار های 

آنها بازتاب خارجی پیدا می کند و دشمنان نظام با 
بزرگنمایی به دنبال تخریب نظام مقدس جمهوری 
اسالمی هســتند. به گفته وی، هر چند این روزها 
تصویر گرفتن و فیلم گرفتن از هر صحنه ای با وجود 
شبکه های موبایلی و مجازی امری عادی شده اما باید 
دانست این مسائل چیزی از ارزش های یک زن ایرانی 
مسلمان در یک مملکت ۸۰ میلیونی کم نمی کند و 

این حرکت ها جایی در خاک پاک وطن ما ندارد.

 نماینده مبارکه:

زنان ایران اسالمی، مردانه پای انقالب ایستاده اند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس  نجف آباد
گفت: به دنبال طرح شــکایتی در محاکم قضائی، 
اخیرا حکم نهایی در خصوص خلع ید نزدیک به ۱۱۰ 
هزار متر مربع از زمین های شــمال نجف آباد صادر 
شــده که ایــن موضــوع چندیــن ارگان دولتی و 
زمین های نظامی این محدوده را درگیر خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی، با اشــاره به اعــالم چندین باره 
دســتگاه های مســئول در خصوص ملی بودن این 
زمین  اضافه کرد: این زمین ها، بخش هایی از فضای 
سبز نزدیک پارک کوهستان، درصدی از زمین های 
ورزشــی مجاور آموزش و پرورش، قسمتی از جاده 
کمربندی شمال شهر و حریم نزدیک آن به همراه 
قســمت قابل توجهی از اراضی نظامی شمال شهر 
شامل مجتمع مسکونی پرسنل لشکر هشت نجف، 
مقبره شــهدای گمنام و حســینیه حضرت فاطمه 

الزهرا)س( را در بر می گیرد.
وی صدور ســند معتبر برای زمین های نظامی این 
پرونده و وجود اسناد معارض با حکم صادر شده را به 
عنوان نقاط مبهم و سوال برانگیز این پرونده عنوان 

کرد و گفت: در حال حاضر پیگیر اعمال ماده ۴۷۷ 
در این خصوص هستیم تا بر طبق آن شخص رییس 
قوه قضائیه یک بار دیگر پرونده را با دقت بیشــتری 
بررسی کند که این روند احتماال طوالنی خواهد بود.

وی اظهار کرد: در صورت اجرایی شــدن حکم خلع 
ید، مجموعه هایی مانند آموزش و پرورش، وزارت راه 
و شهرسازی، وزارت نیرو و لشکر زرهی هشت نجف 

اشرف برای سال ها درگیر این موضوع خواهند شد.

 نماینده نجف آباد مطرح کرد :

دردسر۱۱هکتاری برای شمال نجف آباد

شهرداری و دانشگاه کاشان، عروس باغ های ایرانی را بر جلوه حسن تاالر شهر می آرایند. کاشان
شهردار کاشان با بیان اینکه این شهر از لحاظ موزه و نمایشــگاه فقیر و نیازمند این بناهاست گفت: سازمان 

زیباسازی شهرداری کاشان همراه با مشاورینی در حال بررسی برای مکان یابی تاالر شهر هستند.
سعید ابریشمی راد، با تاکید بر لزوم ایجاد پروژه هایی برای نسل آینده افزود: بنای شاخص معاصر در کاشان 
نداریم ولی برای میراث آینده به دنبال ایجاد بنایی در قالب موزه، گالری و سالن همایش های تخصصی هستیم 

که این پروژه ها در جهان به نام تاالرشهر شناخته می شوند.

 کاشان نیازمند موزه
 و نمایشگاه است

شهردار کاشان:

اث
میر

پارلمان

فرمانده انتظامی نایین از کشــف ۲ محموله  نایین
پارچه خارجی قاچــاق به ارزش ۸ میلیارد ریال توســط 
ماموران ایستگاه شهید »شرافت« این شهرستان خبر داد.

به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ ســرهنگ صادق کاظم زاد 
با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی ایستگاه 

ایست و بازرسی شهید »شــرافت« شهرســتان نایین هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه تریلر 
مشکوک شدند و آنها را به منظور بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: این ۲ خودرو حامل ۲ محموله ۴۰ فوتی پارچــه خارجی بدون مدارک گمرگی بودند که خودروها 
و محموله ها توقیف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به اینکه ارزش محموله های کشف شده 
توسط کارشناسان ۸ میلیارد ریال اعالم شده است، بیان کرد: در این مورد ۲ راننده دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به منظور اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

کشف پارچه های 
میلیاردی قاچاق در 
ایستگاه بازرسی نایین

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا  شهرضا
گفت: ماموران ایستگاه ایســت و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شهرضا در بازرســی از یک کامیون کشنده، 
محموله فیلتر هــوا به ارزش ۴ میلیارد ریال را کشــف 

کردند.
به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ محمدحسین باباکالنی اظهار کرد: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به مقصد 
تهران در حرکت بود مشکوک شــدند و آن را متوقف کردند.وی افزود: این خودرو حامل ۲۶ پالت فیلتر 

هوای خارجی فاقد مدارک گمرکی بود.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به دستگیری راننده در این زمینه بیان داشت: ارزش محموله 

کشف شده توسط کارشناسان ۴ میلیارد ریال اعالم شده است.   

زمین گیرشدن 
فیلترهای هوای 
میلیاردی در شهرضا

.
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احضارمتهم
9610460360400022 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /451
9609980360400462 شماره بایگانی شعبه: 960719  در پرونده کالسه 960719 ب 25 
این بازپرسی، در خصوص شکایت مجتبی عابدی علیه مهدی ذکری، به اتهام کالهبرداری 
از طریق تظاهر به وکالت تحت تعقیب می باشــد نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد و وقت رسیدگی پرونده یک ماه پس ازنشر آگهی تعیین گردیده است بدین وسیله به 
 تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت  مذکور 
) یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رســیدگی و دفاع از اتهام انتســابی در این بازپرسی 
حاضر شــوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. )آدرس: 
 اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان( 
 م الف: 35573  شعبه 25 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

) 132 کلمه،  2 کادر( 
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100361711788 ابالغنامــه:  شــماره   11 /452
9509980361700728 شــماره بایگانی شــعبه: 950843  آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای ســید مجتبی مطهرپور، تجدیدنظرخواه آقای علیرضا 
جنتی و مصطفی وعیدی دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای 
سید مجتبی مطهرپور نسبت به دادنامه شماره 960419 در پرونده کالسه 950843 شعبه 
28 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از 
انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. 
)آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 214( م الف: 35599  شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 167 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460362600020 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /453
9609980362600398 شــماره بایگانی شــعبه: 960404  نظر به اینکه آقای علیرضا 
خاشــعی  به اتهام تخریب عمدی خودرو، ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای 
محمدرضا توکل فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960404 د 7 تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوســیله در اجرای ماده 174  قانون آیین دادرســی کیفری  مراتب به نامبرده از این 
طریق اطالع داده می شــود تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار این آگهی در شعبه 7 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شماره 4 کهندژ( جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.  ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری 
می باشــد. م الف: 35782  شعبه 7 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره 4( ) 149 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460362600019 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /454
9609980362601447 شــماره بایگانی شــعبه: 961478  نظر به اینکــه آقای امید 
رضائی صالح بابری فرزند حســین  به اتهام  بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی حسب شکایت منیژه شــهامت نژاد فرزند امین اله، از طرف این 
دادسرا در پرونده کالســه 961478 د 7 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محــل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده 174  قانون 
آیین دادرســی کیفری  مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده می شود تا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)مجتمع شماره 4 کهندژ( جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی دادســرا تصمیم مقتضــی را اتخاذ خواهد 
نمود.  ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف: 35781  شعبه 7 
 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره 4( ) 158 کلمه،  

2 کادر( 

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9610106836309729 ابالغنامــه: شــماره   11 /455
9409986836300404 شــماره بایگانی شعبه:941146 ابالغ شــونده حقیقی: اقبال 
کاشــانتوئی فرزند نامــدار کدملی 3258720576 به نشــانی کرمانشــاه جــاده قدیم 
تهران خ اطلســی کوچه چهارم اطلســی 28 فرعی اول منزل آقای نامدار کاشــانتولی، 
مدارک پیوســت: به پیوست یک نســخه اجرائیه به شــماره 9610426836300226 
به حضور ارســال می گــردد. ضمنا بــه پیوســت اجراییه)مکانیزه( ارســال می گردد.  
توجه: پس از دریافــت این ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به صــورت الکترونیک انجام 
خواهد شــد و ابالغ به صــورت کاغذی در مــوارد محدود و اســتثناء انجام می شــود 
بنابراین ضروری اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده ایــن ابالغیــه و ابالغیه های 
 آتی از طریق ســامانه اقــدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:35789 شعبه 3  دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

) 149 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

11/456شماره ابالغنامه:9610106836310189 شماره پرونده:9409980351800525 
شماره بایگانی شعبه:940544 ابالغ شونده حقیقی: وحید روشن دل فرزند محمدرضا به 
نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد انتهای بلوار پیروزی حد فاصل صیادان و 
الدن سمت چپ بین پیروزی 72 و 73 پ 102 )فعال مجهول المکان(، مدارک پیوست: 
به پیوست یک نسخه اجرائیه به شــماره 9509976836300603 به حضور ارسال می 
گردد. ضمنا به پیوســت اجراییه)مکانیزه( ارســال می گردد.  توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک قضائــی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین 
واحد قضائی مراجعه نمایید.  شــماره دادنامه: 9509976836300603  شــماره پرونده 
ها: 9409980351800550 و 9409980351800525 شماره بایگانی شعبه: 940546 
و 940544  خواهان ها:  1- خانم محبوبه باقرصاد فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان 
رهنان خ مطهری ک شهید حسین مرادی ک 18 ک 12 پ 23 با کدپستی 1234567890 
و کدملــی 0493320504 و تلفــن همــراه 09363309243 ، 2- آقای امیر حســین 
 روشندل قرقی فرزند وحید به نشانی اصفهان رهنان خ مطهری ک شهید حسین مرادی  
ک 18 ک 12 پ 23 با کدپستی 1234567890 و کدملی 0025940708 و تلفن همراه 
 09130522520، 3- خانم محبوبه باقرصاد فرزند محمد علی به نشانی اصفهان رهنان 
خ مطهری  کوچه شــهید حســین مــرادی کوچه 18 کوچــه 12 پ 23 با کدپســتی 
8187954971 با کدملی 0493320504 و تلفن همــراه 09130522520 ، خواندگان: 
1- آقای وحید روشندل فرزند محمدرضا به نشانی اســتان خراسان رضوی شهر مشهد 
 انتهای بلوار پیروزی حد فاصل صیادان و الدن سمت چپ بین پیروزی 72 و 73 پ 102 
) فعال مجهول المکان( 2- آقای وحید روشــندل رو قرقی فرزند محمدرضا به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه نفقه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی 4- طالق به درخواســت زوجه، گردشکار: دادگاه پس ازبررسی اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواستهای خانم محبوبه باقرصاد فرزند محمد علی به طرفیت آقای 
وحید روشندل قرقی فرزند محمدرضا به خواسته طالق به لحاظ تحقق بعضی از شروط 
ضمن العقد و مطالبه نفقه خود و فرزند مشترک به نام امیر حسین از تاریخ 91/10/11 بدین 
توضیح که خواهان اظهار داشــته به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 
4460 مورخ 80/11/4 دفتر ازدواج شماره 66  اصفهان با خوانده ازدواج نموده ام و ثمره آن 
یک فرزند ده ساله به نام امیر حسین می باشد و به لحاظ ترک انفاق و ترک زندگی و اینکه 
خوانده همسر دیگری اختیار نموده و بعضی از شــروط ضمن العقد محقق شده تقاضای 
صدور حکم طالق و نفقه خود و فرزند مشترک را از دادگاه دارم علی هذا دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، اظهارات خواهان قرائن و شواهد موجود شهادت شهود که همگی دال 
بر ترک انفاق و ترک زندگی از ناحیه زوج به مدت هفت ســال و اختیار نمودن همسر دوم 
می باشد پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت احوال به شماره 101/1793 مورخ 94/8/23 

که حاکی از اختیار نمودن همسر دوم توسط خوانده به تاریخ 90/12/5 می باشد و دادنامه 
شماره 1234 مورخ 91/10/11 شــعبه 19 دادگاه تجدیدنظر متضمن محکومیت زوج به 
پرداخت نفقه از تاریخ 90/3/9 لغایت 91/10/10 در حق زوجه ماهانه به مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار ریال و اینکه خوانده با وصف ابالغ از طریق نشــر آگهی در جلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و دفاعی ننموده و اینکه مساعی دادگاه و واحد مشاوره و مددکاری  خانواده در 
جهت سازش و اصالح ذات البین موثر نبوده و مالحظه نظریه قاضی مشاور دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 1145 و 1146 و 1119 قانون مدنی و مواد 
26-27-28-29 قانون حمایت خانواده حکم بر احراز تحقق بندهای 1-8-12 از قسمت 
ب شروط ضمن العقد و حق اعمال وکالت در طالق برای خواهان صادر و اعالم می نماید و 
خواهان می تواند با حضور در یکی از دفاتر طالق با حق توکیل به غیر خود را به نوع طالقی 
که انتخاب می نماید مطلقه نماید عده زوجه پس از طالق ســه طهر می باشد و رعایت 
صحت شــرایط اجرای صیغه طالق برعهده مجری آن می باشد حضانت فرزند مشترک 
مذکور در اجرای ماده 1173 قانون مدنی با خواهان می باشــد و پدر مکلف است ماهانه 
مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال با افزایش ده درصد بعنوان تورم ساالنه بابت نفقه وی 
پرداخت نماید و هر دو هفته یک مرتبه بمدت 48 ساعت از عصر چهارشنبه ساعت 18 لغایت 
عصر جمعه همین ساعت حق مالقات با او را خواهد داشت و در خصوص مطالبه نفقه معوقه 
خواهان با توجه به محتویات پرونده و دالیل مارالذکر در حکم طالق و با عنایت به نظریه 
کارشناسی که با اوضاع و احوال مغایرت ندارد این دعوی از خواهان را نیز محمول بر صحت 
تلقی و مســتندا به مواد 1102 و 1106-1111-1999 قانون مدنــی خوانده آقای وحید 
روشندل را به پرداخت نفقه از تاریخ 91/10/11 تا پایان سال ماهانه به مبلغ 2/700/000 
ریال از تاریخ 92/1/1 تا پایان سال ماهانه به مبلغ 3/000/000 ریال از تاریخ 93/1/1 تا 
پایان سال ماهانه به مبلغ 3/300/000 ریال، از تاریخ 94/1/1 تا پایان سال ماهانه به مبلغ 
3/600/000 ریال و از تاریخ 95/1/1 تا 95/3/31 ماهانه به مبلغ 3/90/000 ریال و جمعا به 
مبلغ 139/390/000 ریال بابت نفقه خود خواهان و بابت نفقه فرزند مشترک از زمان تقدیم 
دادخواست به تاریخ 94/5/6 ماهانه به مبلغ 2/400/000 ریال تا پایان همان سال و از تاریخ 
95/1/1 لغایت 95/3/31 ماهانه به مبلغ 2/700/000 ریال و جمعا به مبلغ 36/500/000 
ریال در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مطالبه نفقه فرزند مشترک در خصوص 
زمان قبل از تقدیم دادخواست مستندا به ماده 1206 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان 
صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ و رویت قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس ازآن ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
 تجدیدنظرمی باشــد. م الف:35790 شــعبه 3  دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( ) 1011 کلمه، 10 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

11/457 شماره ابالغنامه: 961010035111446 شماره پرونده: 9609980351100803 
شماره بایگانی شعبه: 960903  آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به 
آقای خیراله ملکی چمگردانی ، تجدیدنظرخواه خانم نیلوفر میر زمانی مبارکه دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان حســن ترکی، حسین ترکی، خیراله 
ملکی چمگردانی نسبت به دادنامه شماره 9609970351101461 مورخ 96/10/12 در 
پرونده کالسه 960903 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
خیراله ملکی چمگردانی مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. )آدرس: 
اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 356( م الف: 35801  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 180 کلمه،  2 کادر( 
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106836310376 ابالغنامــه: شــماره   11 /458
9609986836301149 شــماره بایگانی شعبه:961273 ابالغ شــونده حقیقی: ایمان 
خدری غریب وند فرزند احمد کدملی 6639583224 به نشانی مجهول المکان، مدارک 
پیوســت: آگهی ابالغ داوری آقای ایمان خدری غریب وند فرزنــد احمد، خواهان خانم 
مرجان غریبوند دادخواستی به طرفیت آقای ایمان خدری فرزند احمد به خواسته طالق 

به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره بایگانی 961273 شعبه 3 
 دادگاه خانواده اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و قرار داوری صادر گردیده است تا 
داور واجــد الشــرایط خود )مســلمان، متاهل و اشــتهار به فســاد نداشــته باشــد( 
در مهلت مقــرر هفــت روز بــه ایــن دادگاه اعــالم نماید. حســب دســتور دادگاه 
طبق موضوع مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی بــه علت مجهول المــکان بودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می گــردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه 
 مراجعــه نماید.  م الــف:35791 شــعبه 3  دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( ) 158 کلمه، 2 کادر(
احضارمتهم 

11/510 باعنایت به جنبه عمومــي جرم ومجهول المکان بــودن متهم وعدم پیگیري 
ازناحیه شــاکي بدینوســیله به آقاي میالدحجتي فرزند نصراله وفق مــاده 344 قانون 
دادرسي کیفري ابالغ مي گردد درخصوص شــکایت آقاي جوادمحسني علیه شما مبني 
برسرقت مقرون به آزاردرپرونده کالســه 950220 شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهرضا 
الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخوددرتاریخ 20 / 12 / 96 راس ساعت 10 صبح پس 
ازانتشاراین آگهي دراین شعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. 
 م الف: 987 کرامت پارسافر رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفري دو شهرضا  ) 85 کلمه، 

1 کادر(
احضارمتهم 

11/481 باتوجه به عدم پیگیري ازناحیه شاکي وجنبه عمومي جرم ومجهول المکان بودن 
متهم بدینوسیله به آقاي مهدي خلیلي بي صفر فرزند تقي وفق ماده 115 قانون دادرسي 
کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد درخصوص شــکایت علیه شــمامبني برکالهبرداري 
اینترنتي درپرونده کالسه 960701 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم است جهت رسیدگي 
ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشارآگهي دراین شعبه حاضردرغیراینصورت وفق 
مقررات قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 985 فاضلي بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي 

وانقالب شهرضا ) 76 کلمه، 1 کادر(
ابالغ  ممنوع الخروجي

11/482 بدینوسیله به آقای کاوس شاهین پور فرزند محمود به شماره شناسنامه 5 وشماره 
ملي 5129815807 متولــد 15 / 04 / 1340 که طبق آدرس متن قــرارداد وتقاضانامه 
صدوراجرائیه ســاکن : شــهرضا میدان مرکزي خیابان ابوذر کوي شــهیدصفي سمت 
راست ذرب اول وآقاي محمدحسن هاشمي فرزندشهباز به شماره شناسنامه 59 وشماره 
ملي 1209574780 متولــد 09 / 02 / 1351 که طبق آدرس متن قــرارداد وتقاضانامه 
صدوراجرائیه ساکن : شهرضا : فتح آباد منزل شخصي که طبق اعالم اداره پست درآدرس 
هاي مذکورموردشناســائی واقع نگردیده ایدابالغ میگردددرموضــوع پرونده اجرائي به 
شماره بایگاني 9400096 له مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان و علیه شمابنابه 
درخواست بستانکارشماممنوع الخروج ازکشورگردیده اید. م الف: 990  یوسفیان مسئول 

واحداجراي اسنادرسمي شهرضا  ) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/512 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1531/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 روز دوشنبه مورخه 
1396/12/21، مشخصات خواهان: آقای سید شــهریار بنی هاشمی فرزند سید مرتضی 
به نشانی خمینی شهر خ ش دســتغیب ک ش زمانی پالک 51  ک پ 8413649193،  
مشخصات خوانده:حسین آســیابان زاده فرزند خداداد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه 
دو فقره چک به شماره 9121/178794-07 مورخ 95/7/15 و گواهینامه عدم پرداخت 
و 9121/178795-07 مــورخ 95/8/15 و گواهینامه عدم پرداخــت، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چکهــا و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6790 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )200 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/423 شــماره صادره : 964220221602948  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 4483/3878  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام علی اکبر احمدی فرزند احمدآقا در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 35853 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان) 141 کلمه،  2 کادر( 
ابالغ نظر کارشناس

11/438 بازگشت به ابالغیه 156/27704/00 مورخ 96/10/28 کانون کارشناسان رسمی 
دادگســتری اصفهان منضم به نامه موضوع پرونده 960722 مطروحه در آن شعبه راجع 
به دادخواست خانم مریم جعفرپیشه )خواهان( فرزند علی به طرفیت آقای عیسی صفری 
شکاکمی )خوانده( مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک به شرح ذیل نظریه کارشناسی به 
استحضار می رساند. شرح: اینجانب کارشناس منتخب پس از رویت ابالغ، در موعد مقرر، 
با مراجعه به دفتر شــعبه و مطالعه پرونده حاوی اوراق و مســتندات مضبوط در پرونده و 
مطالب ایراد شده در جلسه رسیدگی بیست و سوم دی ماه سال جاری شورا، در اجرای قرار 
کارشناسی صادره با خواهان پرونده مبادرت به صحبت و مذاکره بعمل آمد که وی اظهار 
داشته پس از چند سال زندگی مشترک با آقای صفری )خوانده( در تاریخ 87/8/29 با جاری 
شدن صیغه طالق از همدیگر جدا شدیم، حاصل این ازدواج بدنیا آمدن فرزند پسر بنام رهام 
که در حال حاضر ده ساله و کالس چهارم دبستان می باشد و به موجب وکالتنامه 29235 
ثبت در دفترخانه 118 شهرستان الهیجان از تاریخ 94/9/23 حضانت و نگهداری او بعهده 
من می باشد متاسفانه از این تاریخ تاکنون هیچگونه نفقه ای توسط پدرش )خوانده( پرداخت 
نشده است لذا برای برخورداری از حقوق قانونی فرزندم درخواست نفقه او را دارم. در این 
رابطه و به منظور صحبت با خوانده پرونده با شماره 09334481845 دریافتی از خواهان 
کرارا تالش شد که با وی تماس حاصل شــود که متاسفانه میسر نشد، اما با اطالع کسب 
شده، مشارالیه راننده خودرو ایسوزو بوده و در مسیر شمال به شهرستانهای مختلف حامل 
بار می باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن شرایط تعیین نفقه اقارب )در 
حد معمول( و نیازهای جاری و تحصیلی فرزند و هزینه های متعارف در زندگی و وسع مالی 
پدر و سایر عوامل موثر در قضیه و بررســی موضوع ازجهات مختلف کارشناسی و شرایط 
اقتصاد تورمی کشور، طبق جدول زیر نفقه فرزند مشترک محاسبه و اعالم می گردد.  نفقه 
رهام صفری شکاکمی )10 سال( : شرح: 96/8/24 لغایت 96/11/8، نفقه روزانه: 110000 
ریال، نفقه ماهانه: 3300000 ریال، جمــع: 8250000، جمع کل نفقه: 8250000 ریال 
)هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال( نتیجه: با توجه به جدول فوق میزان نفقه رهام 
صفری شکاکمی از تاریخ 96/8/24 )تســلیم دادخواست( لغایت 96/11/8 )ارایه نظریه( 
جمعا به مبلغ 8250000 ریال )هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و تعیین 
می گردد. همچنین به طور ماهانه و مستمر از تاریخ 96/11/9 مبلغ 3300000 ریال) سه 
میلیون و ســیصد هزار ریال )نفقه آتی فرزند( تعیین می شود که پس از احراز و تایید مقام 
محترم شورا تا پایان صدور حکم در حق فرزند از سوی پدرش قابل پرداخت می باشد. ضمنا 
هزینه های پزشکی و درمانی پیش بینی نشده شامل مبالغ فوق نبوده و جداگانه با مدرک 
معتبر قابل مطالبه می باشد. نظر به اینکه در پرونده کالسه 960722 بنا به درخواست مریم 
جعفرپیشه به طرفیت عیسی صفری شکاکمی با موضوع مطالبه نفقه با توجه به ارجاع امر 
به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول 
المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم 
نظر، به آدرس اصفهان خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شــوراهای حل اختالف اصفهان 
مراجعه نمایید. م الف: 35744  شعبه اول مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 539 کلمه،  6 کادر( 

احضارمتهم
9610460358400015 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /439
9609980358400437 شماره بایگانی شــعبه: 960441 در پرونده کالسه 960441  
شعبه پنجم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان خانم شیرین موری هرمزی 
شــکایتی علیه اصغر الهیجی دایر بر فروش مال غیر مطرح نموده که جهت رسیدگی به 
این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35821  شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( ) 128 کلمه،  2 کادر( 

احضارمتهم
9610460358400014 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /440
9609980358401069 شماره بایگانی شــعبه: 961086 در پرونده کالسه 961086  
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقایان مهدی و مجید محمودی 
و مهدی قاسمی شکایتی علیه آقایان شایان محفوظ پور فرزند شهاب و علی دهقانی پور 
فرزند شهابعلی و رضا و محسن خسرویان دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی قدرت 
نمایی با چاقو و توهین مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر 
به اینکه متهمین مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا نامبردگان از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35817  شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( ) 156 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460358400017 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /441
9609980358400644 شماره بایگانی شــعبه: 960654 در پرونده کالسه 960654  
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  آقای غالمرضا فرخی شکایتی 
علیه آقای محسن قاســمی دایر بر تهدید و قدرت نمایی با سالح  مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 174 آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35816  
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( 

) 131 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460358400016 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /442
9609980358400564 شماره بایگانی شــعبه: 960573 در پرونده کالسه 960573  
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم زهرا عنایتی شکایتی علیه 
آقای فرهاد آژ  دایر بر جعل و استفاده از ســند مجعول مطرح نموده که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین 
دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35815  شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( ) 131 کلمه،  2 کادر( 

احضارمتهم
9610460365300038 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /443

9609980365301167 شــماره بایگانی شــعبه: 961211  نظر به اینکه آقای کامران 
ثمری فرزند بهرام و ملک ســیما اخالقی فرزند محمد به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
به میزان 2/000/000 ریال حسب شکایت سید محمد رضا میراحمدی فرزند سید رجب از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961211 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 
دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 35524  شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شماره 2( ) 154 کلمه،  2 کادر( 
احضار متهم

9610460365300039 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /444
9609980365300623 شماره بایگانی شعبه: 960643  نظر به اینکه آقای محمد قدیری 
قلعه ناظری فرزند علی به اتهام تهدید،  حسب شکایت رضا ابراهیمی فرزند عبدالمومن از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 960643 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 
دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 35525  شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شماره 2( ) 141 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460362200035 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /445
9609980362201264 شــماره بایگانی شــعبه: 961289  نظر به اینکه آقای محمود 
لک به اتهام قدرت نمایی با سالح سرد، ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح سرد منتهی به 
جراحت مورد 4 نسبت به آقای حامد ترکان و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح 
سرد منتهی به جراحت 1  و 2 نسبت به آقای هادی ترکان از طرف این دادسرا  در پرونده 
کالسه 961289 د 3 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 3 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 35527  

شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) 170 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

9610460365300036 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /446
9609980365301174 شــماره بایگانی شــعبه: 961218  نظر بــه اینکه آقای علی 
زعفرانی فرزند وحید به اتهام کالهبرداری به میزان 30/000/000 ریال، حسب شکایت 
فخرالسادات دهقانی فرزند سید جواد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961218 د 34 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر 
کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 35528  
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره دو( ) 

141 کلمه،  2 کادر( 

احضارمتهم
9610460365300037 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /447
9609980365300932 شــماره بایگانــی شــعبه: 960967  نظــر به اینکــه آقایان 
عبدوالمســاعدی و رمضانعلی نیک بین فرزند صفر و مژگان امیــن رنجبر فرزند مهدی 
به اتهام مشارکت در کالهبرداری به میزان 29/890/021 ریال، حسب شکایت مرضیه 
وهابی فرزند مسعود از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 960967 د 34 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 174  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مصوب 
1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 34 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه 
نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 35529  شعبه 34 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع شماره دو( ) 151 کلمه،  2 کادر( 
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610106836509554 ابالغنامــه:  شــماره   11 /448
9609986836500926 شماره بایگانی شعبه: 961047  نظر به اینکه خانم رویا الشریف 
فرزند مهدی دادخواســتی به طرفیت آقای امید فروزش فرزند علــی مبنی بر طالق به 
درخواست زوجه به این دادگاه تقدیم نمودکه مقید به معرفی داور تعیین گردیده لذا مقتضی 
اســت در موعد یک هفته نســبت به معرفی داور اقدام و اال دادگاه تصمیم خود را خواهد 
گرفت ضمنا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم در دفتر دادگاه می باشد در صورت تمایل 
به دفتر شــعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. )آدرس: اصفهان خ میرفندرســکی)خ میر( حد 
فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 203( م الف: 
 35805  شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ) 119 کلمه، 

 1 کادر( 
احضارمتهم

11/449 آقای سید جالل حسینی فرزند سید یونس در پرونده شماره 921717 این شعبه 
به اتهام فک پلمپ تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شــما ابالغ می شود ظرف یک ماه ازتاریخ نشــر آگهی در این شعبه 
 حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 
می شود. م الف: 35546  شعبه 16بازپرسی مجتمع شماه دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 79 کلمه،  1 کادر( 
احضارمتهم

9610460359900001 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /450
9609980359901465 شماره بایگانی شــعبه: 961541  در پرونده کالسه 961541 
شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای سید کامبیز بهبهانی موسوی 
شکایتی علیه آقای قاسم رنجبر فرزند صولت دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 174  آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 35557  شعبه 

20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 127 کلمه،  2 کادر( 
احضارمتهم

11/480 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم آقاي هادي یوسفیان 
درپرونده  شماره 960320 این شــعبه به اتهام نگهداري سالح شکاري غیرمجاز تحت 
تعقیب قرارداریدبه این وسیله به شماابالغ میشود جهت دفاع ازاتهام انتسابي ظرف مدت 
ده روز پس ازانتشار در این شعبه حاضرشــوید0 درغیراین صورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهدشد .  م الف: 986   رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرضا 

) 65 کلمه، 1 کادر(
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 دستگیری 6 شکارچی غیر مجاز 
در زیستگاه های اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان، از دســتگیری 6 شکارچی غیر مجاز در 

زیستگاه های این استان خبر داد.
مرتضی جمشــیدیان افزود: متخلفان در هفته 
اخیــر در زیســتگاه های کاشــان، قمیشــلو و 
شهرســتان مبارکه دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند. 
وی اظهار کرد: از دستگیرشــدگان، ادوات شکار 
شامل سالح شکاری، دوربین، فشنگ و تجهیزات 

شکار کشف و ضبط شد.
طبق ماده 10 و 15 قانون »شکار و صید«، شکار 
و اقدام به شــکار در زیستگاه های حیات وحش، 

جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است. 
همچنین بر اســاس همین مواد قانونی، نداشتن 
پروانه و اقدام به شــکار در زیستگاه های حیات 
وحش جرم محسوب می شــود و قابل تعقیب و 

مجازات است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان:

نیازمند اصالح سیاست های 
زیست محیطی هستیم

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان با اشــاره به چالش های زیست محیطی 
و آلودگی هوا به ویژه در کالنشــهرهای کشور، 
اصالح رویکردها و سیاست های سازمان محیط 
زیســت را به منظور دســتیابی به توسعه پایدار 

ضروری دانست.
محمد جواد بگی اعالم کرد: آلودگی کالنشهرهای 
کشور در روزها و ســال های گذشته از یک سو 
ضرورت توجه ویژه و ساختاری به حفظ محیط 
زیست و ارتقای سطح کیفی فرآیندهای زیست 
محیطی و از سوی دیگر نا کارآمدی سیاست های 

زیست محیطی موجود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: بدون شک بخش های تولیدی 
و صنعتی کشور همانند ســایر بخش ها در این 
چالش سهیم هستند که باید به درستی سهم هر 
بخش در ایجاد آلودگی و تخریب محیط مشخص 
شــود و با مدیریت مطلوب و نظارت مناسب، به 

حداقل کاهش یابد. 
بگی با انتقاد از سیاســت های ســازمان محیط 
زیســت گفت: اینکه امروز مشــکالت زیســت 
محیطــی و آلودگــی هوا بــه مرحلــه بحرانی 
رســیده، گویای این نکته است که سیاست ها و 
رویکردهای گذشــته این سازمان مطلوب نبوده 

و نیازمند بازنگری است.

ویژه

 مدیر کل زندان های استان اصفهان 
خبر داد:

رشد ۳۹.۵ درصدی جرایم مالی 
استان اصفهان

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: آمار 
جرایم مالی در استان ۳۹ و نیم درصد رشد داشته 
اســت و در این زمینه نیازمند همراهی مردم و 

همکاری خیرین این استان هستیم.
اسدا... گرجی زاده با تبریک ایام دهه فجر اظهار 
کرد: حضور خیرین در اســتان اصفهان نعمتی 
اســت که با تشــکیل  ســازمان های مردم نهاد 
مختلت کمک های بســیاری به حوزه زندان ها 
داشــته و خیریه امام موســی کاظم)ع( در این 

زمینه فعالیت های قابل تقدیری داشته است.
وی  با اشاره به اینکه سال گذشته با کمک خیریه 
امام موسی کاظم )ع( 55 سری جهیزیه به خانواده 
مددجویان اصفهانی اهدا شده است، گفت: امسال 
نیز باکمک ایــن خیریه ۳5 ســری جهیزیه به 

خانواده های زندانیان اهدا شده است.
وی با اشاره به اینکه خیریه امام موسی کاظم)ع( 
در طول ســال های فعالیت های خــود به هزار 
زندانی در اســتان اصفهان کمک کرده اســت، 
گفت: این خیریه از سال ۸۹ تابه حال بیش از پنج  
میلیارد تومان کمک مستقیم و دو میلیارد تومان 

تخفیف از شکات داشته است.
وی با تاکید براینکه فعالیت های خیرین اســتان 
در جهــت آزادی زندانیــان باید توســط مردم 
الگوبرداری شود، گفت: ما نیازمند گسترش امور 
خیر توسط مردم و در پی آن کاهش آسیب های 
اجتماعی جامعه هســتیم. وی با تاکید براینکه 
آمار جرایم مالی در استان ۳۹ و نیم درصد رشد 
داشته است، افزود: اداره کل زندان های استان، از 
مردم و خیرین تقاضای کمک دارد؛ چرا که تامین 
تمام نیازها در این حوزه از طریق دولتی برای این 

دستگاه وجود ندارد.

سید اصغر فیاض با بیان اینکه استان اصفهان دارای پنج میلیون و دویست 
هزار نفر جمعیت اســت، اظهار کرد: این استان حدود 500 هزار  سالمند 

باالی 60 سال دارد.
وی افزایش جمعیت ســالمندی در کشور و به ویژه اســتان اصفهان را 
نگران کننده دانست و افزود: حدود ۲5 هزار سالمند در استان اصفهان وجود 
دارد که تحت پوشش هیچ دستگاهی نیستند و بهزیستی در حد توان خود 

خدماتی را به آنها ارائه می دهد.
معاون توان بخشی بهزیستی استان اصفهان در خصوص سرانه مستمری 
سالمندان گفت: سرانه این مســتمری برای معلوالن و سالمندان امسال 
1۴۸ هزار تومان بوده که این مبلغ در بهزیستی و کمیته امداد یکسان است.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دارای ۳۳ مجموعه اقامتی سالمندان 
به صورت خصوصی، خیریه ای و هیئت امنایی است، تصریح کرد: در این 
مراکز 1500 سالمند نگهداری می شوند و جمعیت موجود در آنها نیز از ۳0 

تا ۴00 نفر در نوسان است.
فیاض در خصوص خدماتی که به ســالمندان در مراکز بهزیســتی ارائه 
می شود، گفت: خدمات بهزیستی به این ســالمندان در قالب مستمری، 
خدمات بیمه ای، خدمات مددکاری، کمک های بالعوض، خدمات ویزیت 
در منزل و خدمات توان بخشی )واکر، عصا، ویلچر و...( و یارانه مراکز اقامتی 

است.
وی با تاکید بر اینکه در استان اصفهان 1۳00 سالمند از یارانه مراکز اقامتی 

برخوردار هستند، افزود: یارانه مراکز اقامتی سالمندان، امسال 560 هزار 
تومان بوده است.

این مقام مســئول در بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص سالمندان 
بی هویت این استان نیز گفت: این ســالمندان هویت دارند؛ اما به دلیل 
بیماری هایی نظیر آلزایمر، توســط شــهرداری، مراجع قضایی و نیروی 
انتظامی به بهزیستی معرفی شده و تا زمانی که خانواده آنها شناسایی شود  

در مراکز اقامتی بهزیستی نگهداری خواهند شد.
فیاض با بیان اینکه در کل مراکز شــبانه روزی اســتان ۸00 نفر معلول 
و سالمند مجهول الهویه اقامت دارند، خاطرنشــان کرد: ۳00 نفر از این 

سالمندان مجهول الهویه هستند.
وی درخصوص خدمات ویزیت در منزل که بهزیستی به سالمندان ارائه 
می دهد، گفت: در اســتان اصفهان جمعیتی نزدیک به یک هزار سالمند 

تحت پوشش این طرح هستند که اگر 
ســالمندی، توان مراجعه به پزشک را 
نداشته باشــد، به صورت ماهانه توسط 

تیم پزشکی بهزیستی ویزیت می شود.
معاون توان بخشــی بهزیستی اصفهان 
در مورد لــزوم ورود دیگر دســتگاه ها 
به مسئله ســالمندی گفت: با پیگیری 
شورای سالمندان به دبیری بهزیستی، 
ریاســت اســتاندار و معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری، رویکردهای خوبی 
در حال شکل گیری است که صدور کارت  
منزلت برای معلوالن و سالمندان از جمله 
اقدامات مثبت است. فیاض در خصوص 
تصویب سند راهبردی سالمندان افزود: 
این سند در فراز و نشــیب های فراوانی 
بوده که در برنامه ششم توسعه پیش بینی 

شد؛ اما هنوز به طور قطعی تصویب نشده است.

معاون بهزیستی استان اصفهان:

۳۰۰ سالمند مرکز بهزیستی اصفهان مجهول الهویه هستند

 معاون توان بخشی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: ۳۰۰ ســالمند مجهول الهویه در مراکز بهزیستی اســتان اصفهان نگهداری 
حدود ۲۵ هزار می شوند.

سالمند در 
استان اصفهان 
وجود دارد که 
تحت پوشش 

هیچ دستگاهی 
نیستند و 
بهزیستی 

خدماتی را به آنها 
ارائه می دهد

عکس  روز 

بی توجهی به جلو ،مرگ عابر پیاده را رقم زد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان گفت: کودک 
چهار ســاله ای که در نزدیکی بیمارستان اشرفی 
خمینی شهر پیدا شده، مدعی است که برادرش وی 

را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

مجتبی ناجی در خصوص آخرین وضعیت کودک 
رها شده در خمینی شــهر اظهار کرد: این کودک 
در بیمارستان اشرفی اصفهانی از ناحیه لگن مورد 
عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر در یکی از 

بخش های بیمارستان تحت مراقبت است.
وی با اشــاره به اینکه حکم قضایــی برای تحویل 
کودک چهار ساله رها شده در بهزیستی، دریافت 
شده است، تصریح کرد: در روزهای آینده با کاهش 
تنش های روانی کودک، اقدامات بیشتری در زمینه 

تشخیص هویت او انجام می شود.

وی با بیان اینکه کودک در مراحل ابتدایی ارجاع به 
بیمارستان، خود را با نام »زهرا« معرفی کرده است، 
گفت: این دختر چهار ســاله مدعی شده است که 
برادرش وی را مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

وی افزود: کودک مورد آزار جنســی قرار نگرفته 
است.

معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان:
»زهرا« توسط برادرش آسیب دیده است

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان از کاهش 
۲هزار و ۳0۸ تولد در 10 ماهه امســال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
حسین غفرانی کجانی با اشــاره به آمار زاد و ولد 
10 ماهه امســال اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
این بازه زمانی در استان اصفهان  6۸ هزار و 6۸0 
کودک به دنیا آمده که در مقایسه با آمار ۷0 هزار 
و ۹۸۸نفری تولد نوزادان در 10 ماهه سال ۹5، با 
کاهش دو هزار و ۳0۸ نفری تولد در استان اصفهان 
رو به رو هستیم. وی  با بیان اینکه در سطح کشور 
به صورت میانگین شاهد کاهش ۲.1۸درصدی زاد 
و ولد بوده ایم، گفت: میزان کاهش زاد و ولد استان 
اصفهان در سال جاری، از میانگین کشوری باالتر 

و ۳.۲5 درصد اعالم شده است.
وی افــزود: از جمله دالیل کاهــش تولد نوزادان 
تغییر ســبک زندگی خانواده ها، افزایش ســن 
ازدواج، اشتغال و تحصیل بانوان برآورد شده است.

وی در خصوص آمار فوتی های 10 ماهه امســال 
اســتان اضافه کرد: در این بازه زمانی 1۹ هزار و 
۴۳۲ فوتی در اســتان ثبت شده اســت.  غفرانی 
کجانی آمار فوتی های سال گذشته استان اصفهان 
را  1۹ هزار و ۲50 نفر اعالم کرد و افزود: افزایش 
امید به زندگی، رعایت موارد بهداشتی و پیشگیری  
در خصوص بیماری ها، از دالیل کاهش فوتی های 

استان اصفهان است. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبرداد:

کاهش ۲هزار و ۳۰۸ تولد در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان، از شناسایی 
و دســتگیری اعضای یک باند دالل و کارچاق کن 
توســط نیروهای حفاظت و اطالعات دادگستری 

استان خبر داد.
احمد خســروی وفا افزود: در پی وصول شــکایات 
متعدد مبنی بر اینکه افرادی با تردد در اماکن قضایی 
و محاکم عمومی و انقالب اســتان، اقدام به داللی و 
کارچاق کنی می کنند، موضوع در دستور کار ویژه 

حفاظت و اطالعات دادگستری استان قرار گرفت.
وی اظهار کــرد: پس از انجــام اقدامات تخصصی و 
فنی و رصد فعالیت های این افراد، اعضای اصلی این 
باند که یک زوج هستند شناسایی و دستگیر شدند.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان افزود: این 
زوج با تردد در اماکن قضایی اعم از محاکم عمومی و 
انقالب و اطراف زندان مرکزی اصفهان، با شناسایی 
و ارتباط گیری با افــراد و خانواده هــای زندانیان 
اعزامی بــه مجتمع های قضایی، خــود را به عنوان 

وکیل دادگستری، مامور مجرب پلیس و ذی نفوذ در 
دستگاه قضایی معرفی می کردند.

خســروی وفا تصریح کرد: ایــن زوج دالل با دادن 
وعده های واهی مبنی بر آزاد کــردن زندانی ظرف 
چنــد روز، مبالغ کالنی از مراجعان بــه اماکن اخذ 
کرده اند. وی یــادآوری کرد: متهمان با تشــکیل 
پرونده و ارجاع به مرجع قضایی راهی زندان شدند و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

رییس کل دادگستری استان:

باند دالل و کار چاق کن در اصفهان دستگیر شدند

انتشار مونوکسیدکربن در استان اصفهان، یک کشته وچهار مسموم برجاگذاشت

تصویری زیبا در تقدیر از مردان بی ادعا 
در حاشیه اطفای حریق ساختمان برق 

حرارتی میدان ولیعصر

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در پی انتشارگاز سمی مونوکسیدکربن ناشی از به کار گیری گاز پیک نیک و زغال 
برای گرمایش، یک نفر در مبارکه جان خود را از دست داد و چهار تن دیگر در حسن آباد اصفهان و سمیرم، مسموم و راهی بیمارستان شدند.

دکتر غفور راستین افزود: یک مرد ۳۴ ساله در مبارکه به دلیل استفاده از گاز پیک نیک برای گرمایش جان خود را از دست داد. 
وی درباره حادثه ای که در سمیرم رخ داد افزود: در این حادثه دو مرد و یک زن به دلیل انتشار گاز مونوکسیدکربن ناشی از روشن کردن پیک نیک برای گرمایش 

دچار مسمومیت تنفسی شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل، به بیمارستان سمیرم منتقل شدند. 
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، همچنین در توضیح حادثه دیگری در حسن آباد اصفهان افزود: در روزهای اخیر یک زن حدودا ۳5 ساله 

براثر استفاده از زغال برای گرم کردن خود دچار مسمومیت تنفسی شد که پس از اکسیژن درمانی در محل، به مرکز درمانی حسن آباد منتقل شد.

حادثه

آزمون ورودی مدارس نمونه 
دولتی و تیزهوشان حذف شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از حذف آزمون ورودی مــدارس نمونه دولتی 
و تیزهوشــان براساس تصمیم شــورای عالی 

آموزش و پرورش خبر داد.

رضوان حکیم زاده، جزئیات ممنوعیت برگزاری 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان 
در پایه هفتم را تبیین و اظهار کرد: با توجه به 
مفاد ســند تحول بنیادین و اهــداف مبنی بر 
محور بودن جریان تربیت که برای دوره ابتدایی 
در همه فعالیت های آموزش و پرورش مشخص 
شده، در شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم 
گرفته شد در دوره ابتدایی مجالی فراهم شود 
که این جریان مهــم تحت الشــعاع هیچ امر 

دیگری قرار نگیرد.
وی افزود: از این جهت قرار شد کلیه عواملی که 
باعث می شود تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی 
تغییر جهت دهــد و به یکســری آزمون های 
تستی تقلیل یابد و محورهای اساسی یادشده 
از جمله مهارت آموزی، شادابی و نشاط داشتن 
دانش آموزان را مورد توجه جدی قرار داده و بر 

آنها تمرکز کنیم.

 بی توجهی به جلو 
مرگ عابر پیاده را رقم زد

رییس مرکز اطالع رســانی پلیس اســتان از 
برخورد یک دســتگاه ســواری پراید با عابری 
پیاده در محور »زرین شــهر« و فوت عابر خبر 
داد. سرهنگ جواد درســتکار گفت: متاسفانه 
در اثر ایــن حادثــه رانندگی عابر پیــاده به 
 علت شــدت جراحــات وارده جان خــود را 

از دست داد.
سرهنگ درستکار بیان داشت: علت وقوع این 
حادثه رانندگی توســط کارشناسان تصادفات 
جاده ای، بی توجهی به جلو توسط راننده پراید 

اعالم شده است.

اخاذ ۸۰۰ میلیون ریالی فضای 
مجازی، گرفتار پلیس فتا شد

فردی که با به دست آوردن اطالعات خصوصی 
یکی از شــهروندان، قصد اخاذی ۸00میلیون 
ریال را از او داشت، توسط ماموران پلیس فتای 

استان شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، رییس 
پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان بیان 
داشــت: در پی شــکایت یکی از شــهروندان 
مبنی بر ســرقت اطالعات شخصی و محرمانه 
او و تهدید به انتشــار آنهــا در فضای مجازی، 
 بررســی موضــوع در دســتور کار پلیس فتا 

قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در شکایت خود اظهار داشته 
خانمی که از همکارانش است، برای انجام امور 
کاری به منزل آنها مراجعه کرده و در فرصتی 
مناســب از تصاویر خصوصی او عکس برداری 

کرده است.

تمدید اعتبار گذرنامه های 
طرح خانواری از ۲۳ بهمن ماه

 با حضــور تیم ســفارت جمهوری اســالمی 
افغانســتان از روز دوشــنبه ۲۳ بهمن ماه در 
ســاختمان شــماره ۲ این اداره کل واقع در 
میدان اســتقالل، تمدید اعتبار گذرنامه های 
طرح خانوار در اســتان اصفهان آغاز می شود 
و متعاقبا از اوایل اســفند مــاه تمدید ویزای 
دارنــدگان گذرنامه هــای مذکــور در دفاتر 
 خدمات اتبــاع خارجی اســتان انجام خواهد 

شد.

اخبار

دادگستریثبت احوال

مدیر بهره برداری شهرک سالمت اصفهان گفت: دومین 
جشنواره ملی محصوالت سالم ،طبیعی و ارگانیک با حضور 

۳5 شرکت تولیدی در اصفهان برگزار می شود.
رضا هیبتی اظهار کرد:دومین جشــنواره غذای ســالم با 
شعار »انسان سالم، جامعه سالم، طبیعت پایدار« به منظور 

معرفی محصوالت غذایی سالم و بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی در مجموعه شهرک سالمت اصفهان برپا 
می شود. وی با بیان اینکه در بخش نمایشگاهی این جشنواره در ۳0 غرفه جدیدترین محصوالت کشاورزی 
ارگانیک، روغن های طبیعی و محصوالت دانش بنیان، تحت فرآیندهای طبیعی ارائه می شود، تصریح کرد:  
تحقق اقتصاد مقاومتی، دسترسی تمام اقشار جامعه به محصوالت سالم و ارگانیک، تحقق زندگی سالم و پویا، 
معرفی بازار مطمئن به تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط بین مراکزدانش بنیان و تولید کننده، از مهم ترین اهداف 

برپایی این جشنواره ملی است.

دومین جشنواره ملی 
غذای سالم در اصفهان 
برگزار می شود

مدیرکل فنی وحرفه ای استان اصفهان باتاکید بر اینکه 
مشــارکت بخش غیردولتی موجب ســرعت آموزش  
مهارت های فنی و حرفه ای شــده است، بیان کرد: این 
برنامه ها موجب شده شش هزار متر از فضای آموزشی 
 و 10 میلیــارد تومان اعتبار در بخــش غیر دولتی قرار

گیــرد. ابوطالب جاللی تصریــح کرد: در این راســتا بیــش از ۲00  فرصت آموزشــی و در بخش های 
بیوتکنولوژی، هوشمندسازی، گردشــگری، هنرهای دیجیتال، صنایع دســتی، نانو و رشته های دیگر 

ایجاد شده است.
جاللی با اشاره به سند مهارت اظهار کرد: سند مهارتی که تدوین شده اکنون خاک نمی خورد و به عنوان 
یک تکلیف در اختیار شهرستان ها قرار گرفته اســت که باید برمبنای آن عمل کنند. تاکنون ۳6 درصد 

این سند عملیاتی شده است.

۳6 درصد از سند 
مهارت استان اصفهان 
عملیاتی شده است
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 اگرامام نمی آمد
پیشنهاد سردبیر:

عرشِیخاکنشین

سه ســال پیش در اولین روزهای بهمن ســال 1393 ،پیکر سردار شهید 
محمدعلی ا... دادی، مدافع حرم حضرت زینب )س( در فرودگاه کرمان مورد 
استقبال امت شهیدپرور و همرزمانش قرار گرفت. پیکر شهید ا...دادی سپس 
با حضور گسترده مردم و مسئوالن از فرودگاه کرمان تا پایانه حجاج برای قرائت 
زیارت عاشورا تشییع شد.پیکر مطهر این شهید مقاومت سپس به شهرستان 
سیرجان منتقل شد تا بعد از برگزاری مراسم تشییع به زادگاهش شهر پاریز 
سیرجان منتقل و در جایگاه ابدی اش آرام  گیرد. حاج قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تشییع پیکر شهید ا... دادی 

حاضر شد و به احترام این شهید، در بین جمعیت و روی خاک نشست.

حکماعدام
مدتی از همسرم خبری نداشتم. همسایه ها مدام به خانه مان رفت وآمد می کردند تا اطالعی از او کسب کنند. هر کس چیزی 

می گفت. یکی می گفت: »اوستا عبدالحسین رو کشــتن.«  دیگری ادامه می داد: »مگه کسی می تونه با شاه درگیر بشه؟« 

تا وقتی پس از 10 روز یک نفر خبر آورد که: »اوســتا زندان هست. شما می تونید یه ســند یا صد هزار تومان پول ببرین و 

ایشون رو آزاد کنین.« فهمیدیم روزی که حرم امام رضا)ع( را به گلوله بستند، ساواک دوباره او را گرفته است. آقای غیاثی 

که کارفرمای همسرم بود، در خانه آمد و پرسید: » چرا اوستا عبدالحسین ســر کار نیومده؟« با ناراحتی جریان حرم امام 

سند خانه اش را گذاشتند و عبدالحسین آزاد شد.رضا)ع(، زندان و سند را تعریف کردم. آقای غیاثی گفت: »نگران نباشــین. خودم اوستا رو می آورم.«  بعد هم آقای غیاثی 
جمعیت زیادی در کوچه جمع شده بودند. اهالی از اینکه عبدالحسین به سالمت آزاد شده خوشحال بودند. یکی از همسایه ها 

میان مردم شیرینی پخش می کرد. دخترم را در بغل گرفتم و به استقبال همسرم رفتم. چهره عبدالحسین از شکنجه ساواک 

فرسوده شده بود، دیگر نه دندان سالم داشت و نه جسم سالم. وقتی به من رسید پرسید:» چراشیرینی پخش می کنن؟« جواب 

دادم: » همسایه ها برای سالمتی شما شیرینی گرفتن.« گفت: » نمی دونی چه جوون هایی زیر شکنجه به شهادت می رسیدن. 

کاش شهید می شدم.« این را که گفت بند دلم پاره شد و او با صلوات جمعیت به خانه قدم گذاشت. حالش که بهتر شد کم کم 

دوستان طلبه اش می آمدند و با هم صحبت می کردند؛ از پشت پرده شنیدم که شکنجه گر ساواکی دندان هایش را شکسته است.

روزها بعد عبدالحسین برای پس گرفتن سند منزل آقای غیاثی به تهران رفت، وقتی برگشت سند خانه آقای غیاثی و چند برگه 

دیگر نیز همراهش بود. برگه ها را نشانم می داد و با خنده می گفت:  »این حکم اعدام من هست.« آن وقت فهمیدم در همان زمان 

دستگیری، امام از پاریس آمدند و انقالب پیروز شد؛ اگر امام نمی آمد حکم اعدام عبدالحسین قطعی بود.

راوی: معصومه سبک خیز، همسر شهیدخاطره ای از شهید عبدالحسین برونسی

در سال پنجم درس می خواند. یک روز همان طورکه دست بر صورتش سیلی
گذاشــته بود، با ناراحتی وارد خانه شــد. از پلک هــای پف کرده اش 
فهمیدم  گریه کرده است. او را کنار کشــیدم و پرسیدم:» حسن! چرا 
دوباره پرسیدم:»چرا؟« جواب داد:» نمی دونم!«ناراحتی؟« جواب داد:» معلم سر کالس بهم سیلی زد.« نگران شدم و 

پسرم آن روز چیزی نگفت، اما وقتی روز بعد از همکالسی اش علت را 
بود:»آقاسی زاده! چی بین بچه ها پخش کردی؟«جویا شدم فهمیدم حسن سر کالس اعالمیه توزیع کرده . معلم پرسیده 

 حسن جواب داده بود:»چیزی نیســت.« آن وقت معلم از شاگردان 
پرسیده بود و بچه ها هم چون حسن را دوست داشتند گفته بودند:»ما 
چیزی ندیدیم.« معلم حســن را جلوی تخته ســیاه برده و گفته بود:

 
» باید بگویی چه چیزی پخش کردین؟« و جواب سکوت او سیلی بود 
مبارزات همراه شود؛ سیلی که کاخ ظلم را فروریخت.که به صورتش زده شد. همان سیلی باعث شد تا حسن با سیل خروشان 
راوی تقی آغاسی زاده -پدر شهید شهید حسن آغاسی زاده شعرباف

کاغذهایپنهان

توی مغــازه خیاطی مشــغول کار بــودم که محمدجواد وارد شــد. 

انگار داخــل پیراهنش چیزی مخفــی کرده بود، دســتم را گرفت و 

من را به انتهای مغازه برد.ناگهان آســتر کتم را از قســمت یقه پاره 

کرد!اعالمیه هایی که داخل پیراهنش پنهان کرده بود را بیرون آورد و 

آنها را درون آستر کت ریخت. به پایین آستر که بسته بود اشاره کرد:

-»این طوری پایین نمی افتن« آن وقت کت را تنم می پوشاند و ادامه 

داد:» شما حدود ساعت ۹ شــب تعطیل می کنید و کسی مزاحمتون 

نمی شه. این اعالمیه ها رو به خونه برسون و وقتی با مامورین برخورد 

کردی بی هیچ ترسی از کنارشون بگذر.«بین راه مغازه تا خانه، هنگام 

راه رفتن کاغذهای پنهان شــده درون آســتر کت بر اثر جابه جایی 

خش خش می کرد. همان وقت هم به چند مامور برخورد کردم، خیلی 

ترسیده بودم اما صدای برادر در گوشم پیچید که:» بی هیچ ترسی و با 

خیال راحت از کنارشون بگذر.« با مرور این جمله باالخره اعالمیه ها 

را به خانه رساندم.

خاطره ای از شهید محمدجواد آخوندی

 راوی: محمدولی آخوندی، برادر شهید

روزهای انقالب به روایت شهدا؛

 اگرامام نمی آمد

ارکاناربعهشهیدمدافعحرم
نوید صفری، متولد 16 تیرماه 1365  یکی از پاسداران مستشار در سوریه و از دوستان و همرزمان شهید سعید علیزاده و شهید رسول خلیلی 

بود. شهید صفری که به تازگی ازدواج کرده بود در 18 آبان ماه سال ۹6 در عملیات آزادسازی شهر البوکمال در صحرای المیادین در استان دیرالزور 
سوریه و در سن 31 سالگی به فیض شهادت رسید. شهید صفری وصیت کرده است که پیکر مطهرش را در حرم امام رضا علیهم السالم طواف داده و در 

جوار شهید مدافع حرم  رسول خلیلی با لباس پاسداری به خاک بسپارند.
متن و عکس یکی از دست نوشته های شهید در ادامه قابل مشاهده است: این دفتر جهت نوشتن و نکته برداری و یادداشــت فعالیت های روزانه و ثبت آن در آخر شب و 

مصاحبه آن و قول و قرارها در ابتدای روز درنظر گرفته شده و درج اختیارات و قول های مکشوف طی 
روز است. باید مواظب بود و تن به کارهای غیر ندهم. شاید توجه نکردن به مسائل کوچک و بی پروا بودن 
نسبت به زشتی ها باعث بی تفاوتی نسبت به امور حرام می شود. به طور مثال فالن کار را بکنم و احتیاط 
نکنم و طوری نمی شود که آخرش می شود. حال قاتلین سیدالشــهدا)ع( که نسبت به زشت ترین کار 
بی تفاوت بودند و می گفتند حاال مگر چه می شود و خدا تا االن که عذابی نفرستاده پس این کار را انجام 
دهیم و کاری نمی کند و گوش به هوای نفس دادند و گفتند تا تهش برویم، ببینم چه می شود و گستاخ 
به انجام حرام و گناه و امام کشی شدند. خدایا پناه به تو از این حاالت نفسانی و شیطانی به خدا قسم که 
حالم بد شد این چند خط را نوشتم. عصبانی هستم از این حس. باید در زندگی ارکان اربعه را رعایت کنم: 
مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه. مشارطه: برای ترک صفات بد،  از این طریق باید استفاده کرد مثال 
صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم بگیرم دیگر دروغ نگویم و با خودم شرط کنم دیگر دروغ نمی گویم. 
صبح 5 دقیقه جلوی آیینه چشم در چشم  به اسم کوچک صدا بزنم خودم و بگویم امروز دروغ نمی گویم 
و چند دقیقه تکرار کنم. مراقبه: در طول روز خیلی باید مراقب باشیم که روی شرطی که با خودم بستم 

بمانم. تمام روز مراقب حرف هایم باشم که مبادا شرط خودم را ببازم.
محاسبه: شب موقع خواب که شد بنشینم حساب کنم و ببینم امروز چند دروغ گفتی، دقیق حساب کنم و یکی یکی بنویسم.

کتاب »مگر چشم تو دریاست« اثر جواد کالته عربی، »روایت یک مادر است. 
روایت مادر 4 جــوان برومند؛ یکی از یکی گیراتر  کــه روزگاری از زیر قرآن 
ردشان کرد،  آب پشت شــان ریخت و از آنها دل کند و دل نکند. مادری که 
وقتی تنهاست، راه می رود، با گوشه چادرش قاب عکس جوان هایش را پاک 
می کند، درددل هایش را به  آنها می گوید و با گوشه همان چادر، چشمش را 
خشک می کند. مادری که وقتی می نشینی کنارش، مثل روزهای اول جنگ، 
آتشین حرف می زند و وقتی از 4 فرزند شهیدش می گوید،  سر باال می گیرد، 

محکم حرف می زند و زینب وار روایت فتح می کند.
مادری که وقتی پرپر شدن گل هایش را یکی پس از دیگری می بیند، رمق از 
پایش می رود، زانو می زند اما دوباره می ایستد و به راهش ادامه می دهد. مادری 
که مادری هایش مال وقتی اســت که تنهاست. این کتاب، روایت یک همسر 
است از یک مرد؛ مردی که وقتی پشت تریبون نماز جمعه می ایستاد و تفنگ 

به دســت، مردم را به جنگ و جهاد و حمایت از حضرت امام و انقالب 
فرامی خواند،  خودش پیشــاپیش، بچه هایش را فرستاده بود جنگ 
و شــهید داده بود. مردی که پس از شهادت ســومین فرزندش،  فکر 
نکرد دیگر تکلیفش را در قبال اسالم و انقالب انجام داده و این آخرین 

فرزندش را بگذارد برای روز پیری، عصایش باشــد. کسی که فکر می کرد اگر 
جانمازش را جلوتر از مردم می اندازد و پیش نمازشــان می شود، باید در همه 
کارهای دیگر هم جلوتر از همان مردم بایســتد و پیش قدم شان باشد. باران 
وقتی می بارد چطور بی منت بر سر همه خلق خدا فرود می آید، همانطور بود؛ 
امام همه جماعت شهر. امام جماعت باحجاب و بدحجاب، ریش دار و بی ریش، 

فقیر و غنی اما با این همه، این کتاب، روایت یک مادر است«.
همیشــه مقدمه ها در کتاب ها حرف های بســیاری دارد و آنچه باال خواندید 
بخشی از مقدمه کتاب »مگر چشم تو دریاست« اثر جواد کالته عربی خاطرات 

مرحوم حجت االسالم والمسلمین جنیدی و شــهیدان محمد، عبدالحمید، 
 نصرا... و رضا جنیــدی به روایت همســر مرحوم جنیدی و مادر شــهیدان

 است.
 این مقدمه خواننــده را آماده می کند که پای درد دل های یک مادر شــهید 
بنشیند. آن هم مادر 4 شهید که خودش بارها در سخنرانی هایش برای زنان 
مناطق مختلف از جمله پیشــوا، آمل و... آنها را به صبر و اســتقامت در این 
 مسیر تشویق می کرده اســت و زمانی که خبر شهادت فرزندش را می شنود،
  سعی می کند ایستادگی کند؛ هر چند بر همه روشــن است که او یک مادر

 است!

نگاهی به کتاب »مگر چشم تو دریاست«؛
ترفندیکنویسندهبرایکنجکاوکردنخواننده

یادداشت پرویز پرستویی بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد«:
افتخارمیکنمسرزمینمچنینقهرمانانیدرواقعیتدارد

پرویز پرستویی، بازیگر سینمای ایران یادداشتی بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد« نوشته که در ادامه می خوانید:امروز وقتی صفحه آخر کتاب »وقتی 
مهتاب گم شد«  را برهم نهادم سه نکته مرا به خود مشغول کرد؛ چرایی از بی نهایت تاثیرگذاری کتاب بر روحم، دعا از ته قلب برای شادی روح برادران 

شهید خوش لفظ و نیز درخواست صبرعظیم خداوندی برای مادرگرامی این شهیدان.
و به خود می گویم که در معنا، هر ترکش نشســته بر وجود علی خوش زخم ها، ارزش دریافت هزاران باره طالی المپیک برای عطش سیری ناپذیر هر 
قهرمان را داشته... ولی نه، باز حرفم را خاضعانه پس می گیرم چون قیاس غلط، نابجا و حقیری برای همچو مردانی است.فقط می توانم از ته دل و برای 
همیشه افتخارکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که این چنین قهرمانانی نه در افسانه که در واقعیت دارد و بی شک با خواندن این کتاب هر ایرانی 

منصفی نیز، به داشتن چنین مردان فرا اسطوره ای بی ادعایی در جهان افتخار خواهد کرد.
دقیق تر بگویم،  تک تک سطور کتاب »وقتی مهتاب گم شد« برای من نقش استادی را دارد که با اشاراتش از او یاد می گیرم چگونه آرزومندانه بتوانم راه 
بی آالیش این مردان عاشق خدا را ادامه دهم، همچنان که همچون خود، برای دولتمردان کشورم نیز دعا دارم  تا فارغ از هر تعلق، این کتاب را خوانده تا 
تاثیری عملی، برای خدمت بیشتر به مردمان کشوربگیرند. در آخر فاش از ترس و اعترافم نیز بگویم، ترس دارم که خدای ناکرده و به واسطه قیل و قال ها 
و به عنوان بندگان ناچیز همین خداوند، دچار این غفلت و گمراهی بزرگ شویم که راه شهید خوش لفظ ها  و عملشان را به عنوان یگانه چراغ نجات این 
کشور فراموش کرده و از مسیرشان خارج شویم.  این اعتراف را دارم که در تمام مدت مطالعه کتاب و آشنایی با روحیه این مرد بزرگ یعنی علی آقای 

خوشزخم، رفتار و خاطرات برادر شهیدم بهروز، مرا در تمامی فراز و نشیب ماجراها، همچون قهرمان خاطرات کتاب همراهی می کرد.

وداع با پیکر شهید مدافع 
حرم در شهر درچه

وداع بــا پیکــر شــهید مدافــع حرم 
تیــپ فاطمیون، اســماعیل ســروری 
که مهرماه ســال جــاری در منطقه 

دیرالزور سوریه به شهادت رسید.

قابروز
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رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان:

روزهای بهتری در انتظار زرد پوشان است

 واکنش دروازه بان سابق سپاهان
 به ادعای کریمی:

منتجارتمیلگردنداشتهام!
دروازه بان سابق تیم فوتبال سپاهان اصفهان در 
مورد اینکه علی کریمی 
مدعی شده بود او به 
همراه مهــدی تاج 
تجارت میلگرد به 
ارمنســتان داشته 
است، اظهار کرد: این 
حرف یک دروغ است. 
من اوال چنین کاری انجام نــداده ام اگر بر فرض 
کاری هم کرده باشم غیر قانونی نبوده و سوم اینکه 
حاضرم برای اثبات حرف هایــم به تهران بیایم و 
در دادگاه حاضر شوم و شــهادت بدهم. آرمناک 
پطروسیان  تصریح کرد: من با علی کریمی دوست 
بوده ام ولی این درســت نیست که او بگوید من 
چنین حرف هایی شــنیده ام؛ البته هر کسی 

مسئول سخنان و حرف هایی است که می زند.
منوچهر نیک فر درباره این سوال که مدیرعامل باشگاه چه زمانی معرفی خواهد شد، عنوان 
کرد: فعال تصمیماتی که از قبل اتخاذ شــده، به قوت خودش پا برجاست و تابش به عنوان 
سرپرست باشــگاه به کارش ادامه خواهد داد. نام هایی که در رســانه ها برای مدیرعاملی 
باشگاه مطرح می شوند همگی محترم هســتند؛ اما این تصمیم در هیئت مدیره باشگاه و با 
هماهنگی شرکت فوالد مبارکه انجام می شود. افرادی که از آنها برای مدیرعاملی باشگاه نام 

برده می شود هیچ کدام صحت ندارد و اخبار اصلی را باید از هیئت مدیره باشگاه جویا شد.
رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان درباره  اینکه دلیل اصلی افت این تیم چه بوده و مقصر 
اصلی این نتایج ضعیف چه کسی است، تصریح کرد: روش کار ما این نیست که دنبال مقصر 
بگردیم. مربی،کادر فنی،بازیکن یا تیم مدیریتی، فرقی نمی کند که مقصر چه کسی است. 
ما آسیب شناسی می کنیم و قطعا نتیجه اش این است که تغییراتی را در تمام سطوح اعمال 
می کنیم ولی اینکه یک بخش را مقصر اعالم کنیم، اصال کار شایســته ای نیســت. باشگاه 

سپاهان همواره دنبال این هدف است که مردم را راضی نگه دارد. درست است امسال موفق نبوده ایم 
و رقبا از ما بهتر بودند اما امید واریم برای فصل بعد بتوانیم شرایط بهتری را رقم بزنیم.

وی در خصوص اینکه سپاهان دو سه سالی است  در حال طی کردن روند نزولی است و این موضوع 
باعث شده هواداران این تیم از این بابت خیلی ناراحت باشــند، خاطرنشان کرد: زمانی که تیم در 
کورس قهرمانی و روند صعودی باشد، طبیعی اســت که بازیکنان بیشتر دوست دارند در این تیم 
حضور پیدا کنند و هواداران هم انرژی بیشــتری به تیم می دهند؛ اما زمانی که تیم در روند نزولی 
قرار می گیرد طبیعی است که حمایت ها کمتر می شود و نمی شود توفیقات الزم را داشته باشیم. 

این طور بگویم که شاید تیم های دیگر عملکرد بهتری از ما داشته اند و توانسته اند بهتر عمل کنند.
نیک فر در پاسخ به این سوال که تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان با نظر محسن مهرعلیزاده، استاندار 
اصفهان انجام شــده و آیا این برای یک باشگاه ورزشی بد نیســت که از بیرون درمورد آن تصمیم 
گرفته شود؟ گفت: ما این طور تصور نمی کنیم. این تیم متعلق به مردم است و نه برای شرکت فوالد 
مبارکه؛ اما حاال که مدیریت این باشگاه با ماست، سعی می کنیم آن طور که شایسته است مدیریت 
کنیم.  مردم حق دارند نگران باشند و به طبع استاندار هم این نگرانی را داشت و دستوراتی داد و ما 
در باشگاه سعی کردیم مدنظر قرار دهیم. همیشه در تصمیم گیری ها صالح استان و مردم در نظر 

گرفته می شود و هرچیزی در این رابطه را اعمال خواهیم کرد.

رییس هیئت مدیره باشگاه ســپاهان درباره شرایط تیم فوتبال 
سپاهان بعد از اضافه شدن منصور ابرهیم زاده گفت: شرایط تیم 
خیلی خوب است و امیدواریم با تغییراتی که رخ داده در ادامه وضعیت 

بهتری داشته باشیم.

برای نایب قهرمانی در لیگ می جنگیم

پیشنهاد سردبیر:

هافبک تیــم فوتبال ذوب  آهن اصفهــان در مورد 
پیروزی تیمش برابر استقالل در هفته بیست ودوم 
لیگ برتر گفت: قبل از بازی می دانستیم که از این 
بازی چه می خواهیم. اســتقالل و ذوب آهن دنبال 
این هســتند که در پایان فصل بهتریــن جایگاه 

ممکن را کســب کنند و آنها هم می دانستند این 
بازی چقدر اهمیت دارد. ما در خانه بازی می کردیم 
 و باید برنده می شدیم که خوشبختانه این اتفاق رخ 

داد.
حدادی فر در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن 

می تواند امیدوار به قهرمانی در لیگ برتر باشــد، 
اظهار داشــت: ما 13 امتیاز از پرســپولیس کمتر 
داریم و هشت هفته هم به پایان بازی ها باقی مانده 
است. قهرمان شــدن ذوب آهن دور است ولی ما 
تا آخرین هفته تالش می کنیــم. در نیم فصل اول 
مستحق گرفتن امتیازهای بیشــتری بودیم ولی 
متاســفانه خوب نتیجه نگرفتیــم. االن هم نباید 
جایگاه دومی را از دست بدهیم.هافبک تیم فوتبال 

ذوب آهن راجع به حضور این تیم در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشــان کرد: ما در گروه 
ســختی قرار گرفتیم ولی هواداران توقع دارند که 
نتایج خوبی بگیریم. از این به بعد هم بازی ها فشرده 
می شــود و باید خودمان را برای بــازی کردن در 
شرایط ســخت آماده کنیم. امیدوارم فصل جاری 
برای ذوب آهن به خوبی به پایان برسد و در آسیا هم 

نتایج خوبی بگیریم.

هافبک تیم فوتبال ذوب  آهن اصفهان: 
براینایبقهرمانیدرلیگمیجنگیم

واکنش روز

جملهجالبکیروش
بهبازیکنانتیمملی

چند روز پیش در جریــان اردوی تیم ملی که 
بــا حضــور بازیکنان 
تیم های  ملی پوش 
ی  تــر لیگ بر
بعــد از هــر بازی 
برگزار می شــود، 
جشن تولد کوچکی 
برای ســیدجالل حسینی، 
کاپیتان تیم پرســپولیس گرفته شــد. نکته 
جالب در تولد سیدجالل این بود که هیچ کس 
صورت او را کیک مالی نکرد؛ چراکه این روزها 
در بین تمامی بازیکنان مرســوم است که این 
شــوخی را با یکدیگر انجام می دهند. جالب تر 
اینکه دلیل رخ ندادن این اتفاق، درخواســت 
کی روش از بازیکنــان بــوده؛ او گفته که در 
 این اوضاع اقتصــادی این کار نوعی اســراف 

تلقی می شود.

اتفاق روز

نامپسرسوم»مسی«مشخصشد
لیونل مسی، فوق ستاره بارسلونا تایید کرد که 
نام پسر سومش، چیرو 

خواهد بود.
در اکتبــر ســال 
2017 مسی تایید 
کــرد کــه فرزند 
جدیدی به خانواده 4 
نفره آنها اضافه خواهد 
شد. پیش از این، او صاحب دو پسر به نام های 
تیاگو و متئو شده بود و حاال فوق ستاره فوتبال 
دنیا، تایید کرد که نــام فرزند جدیدش چیرو 

خواهد بود.
حال او در اینســتاگرام خود با انتشار ویدئویی 
تایید کرد که نام پســر جدیدش چیرو خواهد 
بود. مســی پیش از ایــن دربــاره فرزندانش 
گفته بود:» آنها خیلی متفاوت هستند. تیاگو 
فوق العاده است، پســر خیلی خوبی است ولی 
آن یکی خیلی شر و شور اســت. تیاگو عاشق 
ماشین ها و موتورسیکلت هاست. او فوتبال را 
دوست دارد ولی کمی که بازی می کند خسته 
می شود. متئو شخصیت خیلی متفاوتی دارد. 

دیدن تفاوت آنها واقعا جالب است«.

سوژه روز

  قاب روز

ورزشگاهتیمعزتاللهی
زیربرفماند

ورزشگاه اختصاصی باشگاه آمکار روسیه به علت شدت بارش برف کامال زیر برف ماند و تمام 
چمن و سکوهای این ورزشگاه مملو از برف شد.

مامه بابا تیام، بازیکن جدید تیم فوتبال استقالل که با قراردادی 
یک سال و نیمه به جمع آبی پوشان پیوست در نهایت قرار است 
در ادامه فصل جاری برای آبی پوشان به میدان برود.این بازیکن 
برای قرارداد یک سال و نیم خود با استقالل مبلغ ٩00 هزار دالر 
دریافت می کند.مامه بابا تیام با دریافت آی تی سی می تواند برای 

استقاللی ها در لیگ قهرمانان آسیا نیز بازی کند.

قیمتمهاجمجدیداستقاللمشخصشد
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محمد انصاری، مدافع پرسپولیس از دو باشگاه اروپایی و یک باشگاه 
قطری پیشنهادات بسیار خوبی دریافت کرده است؛ البته او گفته بود 
به این خاطر که پرسپولیس مشکل جذب بازیکن دارد، نمی تواند به 
همین راحتی تیم را رها کند. گویا انصاری پیشنهاد از لیگ کرواسی و 
بلژیک دارد و یک باشگاه قطری نیز حاضر است به انصاری بابت فقط 

یک فصل چیزی در حدود 6 میلیارد تومان پرداخت کند. 

دوران ریاست نوربخش باقری در هیئت ورزش همگانی استان اصفهان بیست و پنجم بهمن ماه سال ٩4 
به پایان رسید. از آنجا که باقری تمایلی به ادامه فعالیت در این هیئت نداشت، پس از گذشت چند ماه، 
سرپرستی برای هیئت همگانی تعیین شد؛ اما زمینه برگزاری انتخابات فراهم نشد تا اینکه پس از کش و 
قوس های فراوان برای تعیین سرپرست جدید، علیرضا امینازاده، معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل 
 ورزش و جوانان استان اصفهان از خردادماه ســال گذشته به عنوان سرپرست هیئت همگانی معرفی

 شد.
اکنون و با گذشت نزدیک به دو سال از پایان ریاست نوربخش باقری و گذشت بیش از 1٩ ماه از معرفی 
امینازاده به عنوان سرپرست هیئت همگانی استان و چندین بار ثبت نام از کاندیداها، مجمع انتخاباتی 

این هیئت هنوز برگزار نشده است.
 امینازاده چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اعالم کرد که اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان روز 2٩ بهمن ماه را به عنوان تاریخ برگزاری مجمع به فدراسیون ورزش همگانی پیشنهاد کرده 
و منتظر جواب مسئوالن این فدراسیون است.در همین حال در خبرها آمده بوده که این تاریخ مورد 
موافقت فدراسیون ورزش همگانی قرار گرفته و 2٩ بهمن ماه طلسم بی رییسی هیئت همگانی استان 
باطل خواهد شد؛ اما سرپرست این هیئت در گفت و گو با خبرنگار ایمنا این موضوع را رد و اظهار کرد: 
فدراسیون همگانی تا این لحظه با تاریخ پیشنهادی ما برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت همگانی 

استان موافقت نکرده است.
محمد شبانی، مهدی شایان، میثم ریاحی، علیرضا ذوالقدر شجاعی، سیروس سمیعی، محسن آذرافروز، 

حسن جعفری و فتح ا... معین هشت کاندیدای ریاست هیئت همگانی استان اصفهان هستند.

پیشنهادهایجذابخارجیبرایانصاری
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سرپرست هیئت ورزش همگانی استان اصفهان:

زمانبرگزاریانتخاباتهیئتهمگانیهنوزقطعینشدهاست

آشتیقلعهنوییبابرنامه90
آشــتی امیر قلعه نویی بــا برنامــه ٩0 و عادل 
فردوســی پور، بعد از انتقاداتی که از او داشت و 
حتی بعد از بازی با استقالل گفته بود که آینده 
عوامل این برنامه را که چه پول ها گرفته اند، رسوا 
خواهــد کرد،یکی از اتفاقــات عجیب این هفته 

فوتبال بود. جایی که قلعه نویی به خاطر 
روند خوبش با ذوب آهن به عنوان 
مربی برتر ماه، پــای مصاحبه با 
این برنامه نشست و خوشحالی 
او از گرفتن عنوان این برنامه در 

نگاهش مشخص بود.
یی  قلعه نو
گفت  در 
و گویــی 

ص  خصو ر د
آشتی با برنامه ٩0 صبحت هایی 

کرد. او گفت: »ما یکســری موضع 
داشتیم که دوست داشــتم برنامه ٩0 به 

اینجاها کشــیده نشــود که دیدید کشیده شد. 
اگر ما 10 سال پیش حرفی می زدیم و موضعی 
داشتیم االن دیگران هم موضع گرفتند و آزرده 
خاطر هســتند. این حرف من را قبول ندارید؟ 
من 10 سال جلوتر این صحبت ها را زدم. دوست 
داریم مردم همه از فوتبال لذت ببرند و در کنار 
آن همه عوامل فوتبال هم از این لذت بهره ببرند؛ 
اما می بینیم متاسفانه کسی این احساس را ندارد. 
االن من به بد و خوبی کار ندارم و حرفم در مورد 
کلیتی است که قبال صحبت کرده بودم حاال شما 
می گویید آشتی کردیم، ما هم می گوییم آشتی 

کردیم.«

کفاشیاندرتایوانناپدیدشد!
سرپرست کمیته فوتسال با وجود اینکه در تایوان 
به ســر می برد؛ اما در اردوی تیم ملی فوتســال 
حاضر نشــده اســت.رقابت های جام ملت های 
فوتسال آسیا در تایوان در حال برگزاری است و 
علی کفاشیان، سرپرست کمیته فوتسال نیز به 

این کشور سفر کرده است.
اما در کمال تعجب کفاشــیان طی یک هفته ای 
که تیم ملی در این کشــور حضور داشته، هیچ 
مالقاتی با ملی پوشان نداشــته است. این اتفاق 
در جام جهانی 2016 کلمبیا هم افتاد که غیبت 
کفاشــیان در اردوی تیم ملی باعــث ناراحتی 

اعضای تیم شده بود.

در حاشیه

امباپه:
رونالدودچارافتنشدهاست

کیلیــان امباپــه، مهاجم پاری ســن ژرمن، 
صحبت هایی که در مورد 
افت رونالدو می شود 
را به کلی رد کرد و 
به تمجید از ستاره 
پرتغالی پرداخت.

رونالدو در این فصل 
نتوانســته در حــد 
انتظــارات  ظاهر شــود  و  نمایش های خوبی 
به خصوص در اللیگا نداشــته است. شاگردان 
زیدان 1٩ امتیاز از بارســلونا صدرنشین عقب 
هستند و یکی از دالیل انتقاد از رونالدو، همین 
نتایج ضعیف اســت. با این وجــود، امباپه که 
الگویش رونالدو است و به زودی نیز در دیدار 
مقابل  رئــال ، با رونالدو روبه رو خواهد شــد، 
تاکید کرد که ستاره پرتغالی افتی نکرده است.

او گفت: رونالــدو روی دور افت، نیســت. اگر 
او افت کرده پس خیلــی از بازیکنان هم افت 

کرده اند. او بازیکن خیلی خوبی است.

فوتبال جهان

پیشخوان

کرار جاسم، هافبک عراقی کنونی صنعت نفت آبادان در 
لیگ شــانزدهم، بازیکن تراکتورســازی بود؛ اما در پایان 
فصل با مدیرعامل باشــگاه تبریزی به اختالف برخورد و 
قراردادش را تمدید نکرد. کرار جاســم، تراکتورسازی را 
به مقصد نفت آبادان ترک کــرد و بعد از آن بابت دریافت 

مطالباتش از تراکتورســازی به فیفا شــکایت کرد. حاال پرونده شــکایت کرار از تراکتور به جریان افتاده و 
مدیران باشگاه در تالش هستند تا مشــکلی برای باشگاه ایجاد نشــود.تراکتوری ها بعد از دریافت نامه فیفا 
در خصوص شکایت کرار مســتنداتی را ارســال کرده اند تا اثبات کنند او بخشــی از قراردادش را به عنوان 
جریمه انضباطی دریافت نخواهد کرد؛ اما هافبک عراقی چنین موضوعی را قبــول ندارد. باید منتظر ماند و 
 دید سرانجام پرونده شکایت کرار جاسم از تراکتورســازی چه خواهد شد و فیفا چه حکمی در این باره صادر

 می کند.

کرارجاسم
جدیدتریندغدغه
تراکتورسازی!

این روزها  باید منتظر فاز جدید اختالف ســرمربی تیم 
ملی با همتایش در پرسپولیس باشیم. در شرایطی که 
برانکو در مصاحبه های اخیرش با احترام از کی روش نام 
برده ســرمربی تیم ملی زمینه ساز اختالف جدید شده 
است. اخیرا خبر رسیده که بازیکنان ملی پوش ذوب آهن 

به دلیل فشرده بودن بازی هایشان، با هماهنگی با کادر فنی تیم ملی در اردوی ریکاوری این هفته حاضر 
نشده اند. گویا سرمربی پرسپولیس هم چنین درخواستی از کی روش داشته و برانکو امیدوار بوده که به 
خاطر فاصله کم بازی تیمش مقابل سپاهان تا بازی در آبادان، کی روش ملی پوشان تیم او را از حضور در 
تمرینات ریکاوری این هفته معاف کند؛ اما سرمربی تیم ملی با درخواست پروفسور مخالفت کرده است. 
فعال که برانکو واکنشی به این موضوع نشان نداده؛ اما شــاید کنفرانس خبری بعد از بازی با صنعت نفت 

محلی برای حرف های سرمربی پرسپولیس در این زمینه باشد.

اختالفجدید
برانکووکیروش
درراهاست

فوتبال
استقالل

 - 
سپیدرود

ساعت 
16

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
19 بهمن

پدیده فوتبال
مشهد 

- پارس 
جنوبی جم

ساعت 
14:30

شبکه 
ورزش

استقالل فوتبال
خوزستان 
- فوالد 
خوزستان

ساعت 
16:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه 
20 بهمن

لقمه گلوگیر پرسپولیس

دیــدار انتقامــی در 
آبادان

پیشنهاد جنجالی یک 
استقاللی به مسلمان: ول 

کن بیا استقالل

علی پرویــن: علی زود 
جوش میاره

جنگ در 3 جبهه
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مدیرکل امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: هر فردی برای شروع 
کسب و کار نیاز به مجوزی به نام »پروانه کســب« دارد که این مجوز 
می تواند موقت یا دائم باشد. عالوه بر پروانه کسب، مکان مورد استفاده 
هم باید از نظر قانونی مورد تایید قرار گیرد؛ به عنوان مثال اســتفاده از 

کاربری مسکونی برای کسب و پیشه ممنوع است که درصورت مشاهده، 
پرونده ای تشکیل شده و به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و رای به 
تعطیلی محل صادر خواهد شد؛ البته اجرای این حکم بر عهده شهرداری 
است. مسعود حیدری با تاکید بر اینکه فعالیت کسبه در محل های فاقد 

پروانه کسب غیرقانونی است، افزود: بر اســاس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون 
شهرداری ها، این نهاد مکلف به جلوگیری از فعالیت در محل های کسب 

فاقد پروانه ساختمانی یا پایان کار است.
مدیرکل امور حقوقی شهرداری اصفهان تاکید کرد: برای تمام محل های 
کســب که کاربری تجاری دارد، متصدیان آنها باید بــا دریافت مجوز 
به صورت صدور پروانه ســاختمانی یا گواهی پایان کار از شــهرداری، 

مشغول به فعالیت شوند.
وی با بیان اینکه شهرداری باید شرایط را تسهیل کند تا محل های کسب 
و پیشه رونق بیشتری داشته باشــد، اظهار کرد: صدور پروانه کسب از 
وظایف اتحادیه صنوف است و شهرداری تنها به استناد تبصره ماده ۳۰ 
قانون نظام صنفی و بنا به اعــالم اتحادیه ها و تصویب هیئت عالی نظام 

انجام خدمات صنفی، می تواند حسب مورد به انجام خدمات بپردازد.
وی در ادامه به دریافت عوارض مشرفیت اشاره کرد و گفت: امالکی که به 
واسطه تعریض معابر مجاور، موقعیت آنها دارای ارزش افزوده می شود، 
در صورت تصویب شــورای اسالمی شــهر و تایید فرمانداری مشمول 
پرداخت عوارض مشرفیت به میزان ۲۰ درصد ارزش روز زمین که شامل 

مرغوبیت و عوارض محل است، خواهند شد.
مدیرکل امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: ارزش افزوده برای 
امالک، باتوجه به تعریض معبر، احداث معبر و میدان در مجاورت ملک 

ایجاد می شود.

مدیرکل امور حقوقی شهرداری اصفهان هشدار داد:

تجارت در اماکن مسکونی ممنوع!

اجرای برنامه »گذر همدلی« در مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 برگزاری جشنواره بین المللی 
قرآنی »المصطفی« در اصفهان

دبیر بیست و سومین جشنواره بین المللی قرآنی 
و حدیثی »المصطفی« در نشســت خبری این 
جشنواره اظهار داشــت: این جشنواره قرآنی و 
حدیثی را یکی از دســتاوردهای ناب جمهوری 
اسالمی می دانیم؛ چراکه طالب غیر ایرانی را به 

توانمندی های قرآنی مجهز می کند.
حجت االســالم محمدحســین رفیعی با بیان 
اینکــه در قالب چنیــن جشــنواره هایی توان 
رقابت پذیری طالب جامعه المصطفی در مصاف 
با سایر اندیشمندان حوزه اسالمی و رقبای سایر 
مذاهب افزایش پیدا می کنــد، گفت: توانمند 

ساختن طالب دارای اهمیت بسیار است.
دبیر بیست و ســومین جشــنواره بین المللی 
قرآنی و حدیثــی المصطفی تصریح کرد: هدف 
از برگزاری جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی 
نگاه صرف مسابقه ای نیست؛ بلکه این جشنواره 
 از نظر ما یــک المپیاد جامع علمی اســت که 
ســاالنه انجام می گیرد و امســال نیز شــاهد 
 برگزاری بیست و سومین دوره آن به لطف خدا

 هستیم.
وی با بیان اینکه جشــنواره بین المللی قرآنی و 
حدیثی المصطفی در دو بخش مهارتی و معارفی 
در حال برگزاری اســت، خاطرنشــان کرد: در 
بخش معارف حســب توان تحصیلی و مقاطع 
تحصیلی طالب و در بخش مهارت های قرآنی و 
حدیثی، شامل رشته حفظ کل، 1۵ جزء، ترتیل 

و تحقیق است.

اجرای برنامه »گذر همدلی« 
در مناطق ۱۵ گانه شهرداری

جشن های همدلی در محیط باز شهری از جمله 
میادین، پارک ها و بوستان ها یا در ورزشگاه ها از 
17 بهمن آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه در مناطق 
 پانزده گانه شهرداری اصفهان در حال برگزاری

 است.
برنامه »گذر همدلــی« با برپایــی غرفه های 
نمایشــگاهی شــامل دســتاوردهای انقالب 
اســالمی، دســتاوردهای بانوان محلی منطقه 
ای، ارائه خدمات اجتماعی و ســالمت، فضای 
اســتیجی برای اجــرای برنامه و جشــن ویژه 
مدارس، از دیگر برنامه های مشارکتی مناطق 
پانزده گانــه شــهرداری اصفهان بــا همکاری 
 سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری

 است.
عالقه مندان برای شرکت در این ویژه برنامه ها 
می توانند به محل های پل مارنان، پارک علیقلی 
آقا، میدان انقالب، باغ غدیر، میدان تاریخی جلفا، 
میدان گردهمایی پارک صفه، فرهنگســرای 
ملک الشعرای بهار، جنب منار جنبان و ... مراجعه 
کرده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با معاونت 
فرهنگی شــهرداری منطقه محل زندگی خود 

تماس حاصل کنند.

 افتتاح چهار پروژه عمرانی 
در منطقه ۹ اصفهان

چهار پــروژه عمرانی در منطقه ۹ شــهرداری 
اصفهان با حضور مدیران شــهری و اهالی این 

منطقه به صورت رسمی افتتاح شد.
بوستان و پارکینگ جنت در خیابان آتشگاه، به 
دنبال ارتقای سرانه فضای سبز منطقه در فضایی 
به مساحت 1۸ هزار مترمربع مقابل کوه آتشگاه 

احداث شد. 
پارکینگ این بوســتان نیز با مســاحت 1۶۰۰ 
مترمربع، ظرفیــت پارک ۲۹ خــودرو را دارد، 
همچنین دو فضای پارک ویژه معلوالن در این 

بوستان ایجاد شده است.
بوســتان کوهســار و فاز چهارم بوســتان مهر 
نیز با مســاحت 1۲هزار و ۳1۵ متــر مربع در 
خیابان آتشگاه احداث شــده است. همچنین 
ورزشگاه سرباز زهران با مســاحت یک هزار و 
1۴۰ متر مربع در خیابان میــرزا طاهر، محله 
 زهران در راســتای توســعه ســرانه ورزشی

 احداث شد.

 آغاز به کار نمایشگاه
 بین المللی اصفهان فارما 

نمایشــگاه بین المللی »اصفهان فارما« میزبان 
آخرین دســتاوردهای دارو و صنایع وابسته با 
حضور شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
است. همایش طالی سبز هم با حضور نخبگان 
و متخصصان گیاهان دارویی و طب سنتی آغاز 

به کار کرد.
 همچنین غرفه پایگاه خبری صدای ســالمت 
در نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما و طالی 
سبز آغاز به کار کرد. صدای سالمت در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان، ســالن میرداماد، غرفه ۳۸ 

میزبان بازدیدکنندگان است.

فرمانده انتظامی اصفهان  خبر داد:
تهیه سند راهبردي مشارکت 

دستگاه هاي دولتي در تولید امنیت
  فرمانــده انتظامی اصفهــان  در همایش بزرگ 
معاونان اجتماعي و رابطان سازمان هاي دولتي، 
ضمن تبریک دهه فجر و ســالگرد چهلمین بهار 
انقالب اســالمي گفت: حفظ امنیت که ماموریت 
مهم و رســالت اصلي نیروي انتظامي به شــمار 
مي آید، بدون تعامل گسترده با دیگر دستگاه ها و 

اقشار مختلف مردم محقق نمي شود.
سردار مهدي معصوم بیگي افزود: وقتي ذي نفعان 
امنیت، عموم مردم هســتند و همــگان به مثابه 
اکســیژن از آن بهره مي برند و لحظه اي جریان 
امنیت در جامعه قطع نمي شــود، تک تک افراد 
جامعه طبق حدیث شــریف »کلهم راع و کلهم 
مسئول« در تولید امنیت و پیشگیري از جرایم و 

آسیب هاي اجتماعي مسئول هستند.
وي با تاکید بر اینکه مســئول سازي سازمان ها با 
جدیت بیشتري باید دنبال شــود، عنوان داشت: 
حوزه تعامــل پلیس با نهادهاي جامعه بایســتي 
وســیع، نظام مند، سیستمي و هوشــمند انجام 
شود و در این زمینه سند راهبردي نحوه مشارکت 
ســازمان ها و نهادهاي دولتــي در تولید امنیت، 
درقالب تفاهم نامه هاي دقیق و تخصصي با دستگاه 
هاي دولتي توسط فرماندهي انتظامي استان تهیه 

شده است.
فرمانده انتظامي اســتان خاطرنشان کرد: استان 
اصفهان همان طور کــه در دوران دفاع مقدس و 
بیشــتر عرصه هاي علمي، اقتصادي و فرهنگي 
دوران انقالب پیشتاز بوده، در زمینه تولید امنیت 
نیز مي تواند پیشــتاز و نمونه باشــد و ان شاء ا... 
طرح هاي خوبي درخصوص کاهش قانون گریزي، 
تخلفات رانندگي، طالق، اعتیاد و سایر آسیب هاي 
اجتماعي از این استان به سایر استان هاي کشور 

انتقال خواهیم داد.

بهره برداری از طرح های عمرانی 
ویژه مددجویان  کمیته امداد

با اشــاره به اقدامات این نهاد برای مددجویان در 
ایام دهه فجر اظهار داشــت: 7۰ طرح عمرانی در 
ایام فجر با هدف خانه دار کردن مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان به بهره برداری 
می رسد. حمیدرضا شــیران با بیان اینکه در ایام  
دهه فجــر ارائه خدمــات حمایتی و ضــروری با 
پیگیری مضاعف صورت می گیرد، افزود: همزمان 
با این ایام طرح های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی 
و تربیتی بسیاری توسط این نهاد به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به 
ســاخت و تعمیر و بازسازی مســکن مددجویان 
شهری و روســتایی بیان کرد: در ایام دهه مبارک 
فجر، 7۰ پروژه عمرانی در زمینه مسکن شهری و 
روستایی در بخش های ساخت و بازسازی منازل 
مددجویان با اعتبار ۵ میلیارد و 171میلیون تومان 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان:
انسان شناسی امام خمینی)ره( 

توحیدی بود
معاون فرهنگی اجتماعی دانشــگاه اصفهان در 
همایش طریق جاوید اظهار کــرد: هر پدیده ای 
که در تاریخ بشــر رخ می دهد قطعا معلول عللی 
است؛ چرا که جهان قانون مند و ضابطه مند است و 

براساس سنن و حکمت الهی رخ می دهد.
حجت االســالم جعفر شــاه نظری با بیان اینکه 
بزرگ ترین اتفــاق رخ داده در تاریــخ معاصر ما، 
انقالب اسالمی است، افزود: این انقالب مرهون علل 
مختلفی است. این اتفاقات آرام آرام بستر انفجار نور 
را فراهم کرد که در بستر تحلیل تاریخی قابل فهم 
است. گاه نیز از لحاظ جامعه شناسی باید تحوالت 
یک جامعه را مشــخص کرد و باید بدانیم تغییر و 

تحول به تدریج ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه انســان می تواند اندیشه هایی را 
بنیان گذاری کند که همیشــه در تاریخ جاودان 
بماند، تصریح کــرد: نگاه توحیدی امــام)ره( به 
عالم به نحوی بود که همــه چیز را از خدا می دید. 
زمانی که خدا در دل انســان جــای گرفت دیگر 
شیطان و خودخواهی ها در انسان جایی نخواهد 
داشــت، آنچه امام)ره( را جاودان می کند همین 
اندیشه های فلسفی و الهی است. معاون فرهنگی 
دانشــگاه اصفهان در پایان تاکید کرد: در فلسفه، 
وجودشناسی و انسان شناسی امام)ره( توحیدی 
بود و سیاستی که ایشــان رقم می زند، معنا پیدا 

می کند و عزت و تعالی انسان مطرح می شود.

اســتاندار اصفهان در آیین افتتاح بخشــداری 
فوالدشهر، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن 
دهه مبارک فجر اظهار کرد: ارتقای فوالدشهر به 
بخش را خدمت تمام مردم ایــن منطقه تبریک 
عرض می کنــم و امیدوارم که شــاهد توســعه 
همه جانبه این شهر باشیم. محسن مهرعلیزاده با 
بیان اینکه فوالدشهر به علت وجود اقوام مختلف 
ظرفیت های خوبی را در خود جای داده اســت، 
خاطرنشان کرد:  با وجود برخی اختالف سلیقه ها، 

رشد خوبی را در فوالدشهر شاهد هستیم.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه استقرار سایر 
زیرساخت های اداری می تواند خواسته های مردم 
را تحقق بخشــد، متذکر شــد: یکی از مهم ترین 
دغدغه ها و اولویت های اصلی ما ایجاد اشتغال برای 
جوانان است که باید با یکسری اقدامات ایجادی و 

انجامی، به آن جامه عمل پوشانده شود.
وی با انتقاد از اظهارات برخی از مسئوالن در جلسه 
اظهار کــرد: با خط و خط بــازی نمی توان کاری 

از پیش برد و به دوســتان خودم توصیه می کنم 
اختالفات را کنار بگذارند.

مهرعلیزاده بــا بیان این مطلب که مــردم از این 
اختالف نظرها ناراحت هســتند، متذکر شد: اگر 
کســی به خاطر نفس، کاری انجام می دهد دچار 
خسران شده اســت و فراموش نکنیم که مردم به  
اندازه کافی مشکل داشــته و از مدیریت کالن و 

میانی نظام انتظار خدمت دارند.
وی افزود: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، تنها 
راه برون رفت از وضعیت محدود و نامطلوب فعلی، 
فعالیت در زمینه صادرات اســت که باید در این 

زمینه اقدامات کارشناسی شده ای صورت گیرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه نباید از ظرفیت 
کارگاه های کوچک غافل شــد، تصریــح کرد: تا 
می گوییم صادرات، نگاه ها به سمت صنعت فوالد 
متمرکز می شــود که این صحیح نیست؛ چراکه 
پتانسیل های فوق العاده ای در جامعه وجود دارند 

که باید آنها را شناسایی کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان، در همایش »انقــالب و منزلت زن« با 
تبریک به مناســبت فرا رســیدن ایام دهه فجر 
و تســلیت شــهادت حضرت زهرا)س(، اظهار 
کرد: در ۳۹ سالی که از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران می گذرد شرایط پر فراز و نشیبی را سپری 
کرده ایم؛ اما آنچه مشخص است باوجود مشکالت 
و سختی ها، پایبندی و اعتماد مردم به نظام وجود 
دارد.سهیال اثنی عشر  با اشاره به نقش های متعدد 
بانوان در جامعــه، افزود: افزایش آســیب های 
اجتماعی در بانوان، بر اثر کمرنگ  در نظر گرفته 

شدن نقش تربیتی مادران اتفاق افتاده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان تصریح کرد: الزمه ایجاد یک توســعه 
پایدار، خانواده توانمند است و مادر می تواند یک 

خانواده را توانمند سازد.
وی خاطرنشــان کرد: واگذاری نقش تربیتی به 
مهد های کودک و مدرســه، یکی از اشتباهاتی 

است که ما مادران مرتکب شــدیم و مشکالتی 
که برای فرزنــدان ایجاد می شــود را به جامعه 
نسبت می دهیم. اثنی عشــر در ادامه با اشاره به 
نقش بسیار مهم بانوان در جامعه، گفت: فرزندان 
و بچه هایی کــه امروز مــادران تربیت می کنند 
آینده ساز کشور هستند؛ از این رو نقش تربیتی 
مادران در خانواده بســیار مهم اســت و رفتار و 
گفتار مادران در خانواده تاثیر بسزایی در تربیت 
فرزندان دارد. وی اذعان کــرد: تاکید و اهمیت 
نقش تربیتی مادران به معنای خانه نشینی آنها 
نیست و بسیاری از مادرانی که در سطح جامعه 
مســئولیت های مهمی را ایفا می کنند، مادران 
موفقی هم هســتند. مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری اصفهان در پایان اظهار کرد: 
اگر می خواهیم جامعه ای توانمند و توسعه یافته 
داشته باشیم باید به زنان جامعه اهمیت دهیم؛ 
چرا که بانوان به طور مستقیم و غیر مستقیم در 

تربیت آینده سازان کشور نقش دارند.

خط و نشان استاندار اصفهان برای پایان خط و خط بازی؛

 مردم از مدیران انتظار خدمت دارند
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

الزمه ایجاد یک توسعه پایدار، خانواده توانمند است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان درباره مطالبه 
مردمی برای حذف جایگاه های تشــریفات ویژه مسئوالن در مراسم 
مختلف اظهار کرد: آنچه می توانیم از طرف خودمان قول بدهیم، حذف 
تشریفات مراســم مختلف در اصفهان اســت، هرچند این تشریفات 

چندان مشهود نبود.
جعفر عســکری افزود: شــورای هماهنگی تبلیغات بر اساس وظیفه 
امنیتی خود، حلقه هایی را ایجاد می کند اما از این پس چیدمان صندلی  

و ایجاد تشریفات در مراسم ملی و مذهبی را حذف خواهد کرد.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: زمینه 

این اراده از 1۴ دی اتفاق افتاد و انتظار مردم بود که چرا مسئوالن روی 
صندلی بنشینند و ما سر پا بایستیم.

وی خاطرنشــان کرد: از آن روز وظیفه خود دانســتم که این مطالبه 
به حــق مردمــی را در مراســم ملی و مذهبــی اعمال کنیــم و این 
قول را می دهم کــه غیر از حلقه هــای امنیتی که باید برای مراســم 
 مختلف ایجــاد کرد، مردم دیگر شــاهد تشــریفات و چیدن صندلی
 نباشند. عسکری در پایان اذعان داشت: اگر تصمیم بر ایجاد امکانات 
رفاهی در مراسم مختلف گرفته شود برای همه مردم این امکانات ایجاد 
خواهد شد.در هفته های گذشته، ائمه جمعه برخی استان های کشور 

ازجمله آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، به حذف جایگاه های ویژه 
در مراســم نماز جمعه اقدام کردند که این حرکت با اســتقبال مردم 

مواجه شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری خبرداد: 
فعالیت بیش از دو هزار کارگر در راستای نظافت شهر

 رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: در طول شبانه روز خدمات رفت و روب و نظافت معابر 
فرعی و اصلی شهر توسط دو هزار و ۵۸۹ نفر کارگر انجام می شود که فعالیت این کارگران مطابق با برنامه ریزی 

و شیفت بندی صورت می گیرد. 
غالمرضا ســاکتی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد کارگران ابتدا توسط شرکت های خدماتی، سپس از سوی 
ناظران مقیم در مناطق و در نهایت توسط ناظران عالی معاونت خدمات شــهری انجام می شود، افزود: اگر 
پیمانکار به وظایف محوله به خوبی عمل نکند، از سوی شهرداری جریمه می شود، البته طی نظر سنجی انجام 

شده مردم از عملکرد شهرداری در زمینه نظافت معابر رضایت داشته اند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در طول شبانه روز از ساعت ۲۳ تا پنج بامداد نظافت 
معابر انجام شده و هر روز صبح، شهری پاکیزه تحویل شــهروندان می شود؛ بنابراین اگر پسماند تر در معابر 
مشاهده می شود به دلیل خارج از نوبت گذاشتن زباله هاست. ساکتی با اشاره به نحوه جمع آوری پسماندهای 
خشک گفت: عالوه بر ایستگاه های ثابت جمع آوری پسماند خشک، در هفته یک روز این نوع پسماند از در 

منازل جمع آوری می شود.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری:
بسته تشویقی ساخت و ساز به مرحله سوم رسید

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارکرد: بسته تشویقی ساخت و ساز امسال از سه دوره تشکیل 
شد که دوره نخست به مدت یک ماه از تاریخ ۲۹ آبان تا۳۰ آذر با ۳۵ درصد تخفیف و مرحله دوم از ابتدای دی 
ماه تا 1۵ بهمن با ۳۰ درصد تخفیف ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی بود که مورد استقبال سرمایه گذاران، 

انبوه سازان و شهروندان قرار گرفت.
مهدی زارعی با بیان اینکه بسته تشویقی ساخت و ساز می تواند در رونق بخشی صنعت ساخت و ساز و اقتصاد 
شهر تاثیر داشته باشد، تصریح کرد: دوره سوم بسته تشویقی ساخت و ساز از 1۶ بهمن ماه آغاز شده و تا پایان 
اسفندماه ادامه خواهد داشت. رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان گفت: تفاوت این دوره با دوره 
قبل این اســت که از مجموع تخفیف ها ۵ درصد کاهش یافته و ارزش افزوده تجاری و تراکم مســکونی در 
صورت پرداخت نقدی با ۲۵ درصد تخفیف ارائه می شود. وی با اشاره به تخفیف های در نظر گرفته شده برای 
نوسازی بافت فرسوده شهر اصفهان، اظهارکرد: با توجه به اینکه ایمن سازی شهر به صورت متعادل و حفظ 
جان شهروندان از وظایف شهرداری ها به شمار می رود، در بسته تشویقی ساخت و ساز، شهرداری اقدام به ارائه 

تخفیف7۰ درصدی در محدوده بافت فرسوده شهر کرده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان مطرح کرد:
حذف تشریفات از مراسم ملی و مذهبی اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2353 | February  08,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2353 | پنجشنبه 19 بهمن 1396 | 21جمادی االولی 1439



11
-2

9
-5

امامصادقعليهالسالم:
نوروز،روزىاستكهخداونددرآنازبندگانپيمانگرفتكهاورا
بپرستندوبهفرستادگانوحجتهاىاووبهامامانايمانبياورند.

پنجشنبه 19 بهمن 1396|21 جمادی االولی 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2353| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2353,  Februray  08
 2018 .  12 Pages

صاحبامتياز:شركتتوسعهرسانهبرترزايندهرود
مديرمسئول:محمدرضاشواخیزواره
جانشينمديرمسئول:بهمنزينالدين

تلفن:031-36284167-8فکس:031-36284166
نشانی:اصفهان،خيابانارتش،جنبپلحسينآباد،

ساختمان119،واحد3
Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 همان گونه کــه می دانید ســم زدایی و پاک 
کردن بدن بسیار رایج است. بدن ما گاهی اوقات 
موادی را تولید می کند که ممکن اســت برای 
سالمتی مناسب نباشــد، از این رو برای از بین 

بردن آنها نیاز به سم زدایی بدن داریم .
دکتر »اندرو ویل« طی بیانیه ای گفته اســت: 
بسیاری از پزشــکان و متخصصان نشانه های 
افسردگی را علت اصلی ناراحتی می دانند. در 
ادامه این مطلب ما برخی نشانه هایی که خبر فرا 
رسیدن سم زدایی روحتان را می دهند، معرفی 
می کنیم و پس از مشــاهده آنها باید شروع به 

درمان آن کنید.
شما به جای احســاس همدردی یا همدلی با 
دیگران ، با شــنیدن خبر بیچارگی و مشکالت 
آنها احساس خوشحالی خواهید داشت . فرض 
کنید که دچار این چنین مشــکلی شده اید ، 
دوست دارید دوســتان و اطرافیانتان چگونه با 

شما برخورد کنند ؟
1-شما در جســت وجوی افکار و مسائل 

منفی هستید
هرگاه دریافتید که بدن شــما در جهت یافتن 
چیزهایی اســت که با دانســتن آنها ناراحت 
خواهید شــد، زمان این رســیده اســت که 
تغییراتــی در خود ایجاد کنیــد .این تغییرات 
می تواند شــامل حذف خیلــی از چیزهایی 
که می توانند باعث ســوق دادن شما به افکار 
منفی و یا حتی اشخاصی که گاها افکار منفی 
را در شما زنده می کنند، شــود.برای مثال از 
افرادی که باعــث ایجاد افکار منفی در شــما 
می شــوند ، دوری کنید و اجازه ندهید تا آنها 
 روی شما تاثیر بگذارند و با این کار خیلی تغییر 

خواهید کرد .
2-هنگام حرف زدن، بــه دیگران دقت 

می کنید
دقت کرده اید که  پس از صحبت با اطرافیان، 
تمام حرف هایی که میان شما زده شده است 
طعنه آمیز بوده و پس از آن ناراحت شــده اید 
که چرا اینگونه حرف زده اید؟! خب، اگر شــما 
دچار چنین مشکلی شده اید الزم است بدانید 
که این مشــکل می تواند برایتان نگران کننده 
باشد . برای رفع این مشکل می توانید به صورت 

هدفمند و به دور از طعنه حرف بزنید.

مهارت زندگی

با رعایت این نکات روح و روان 
خود را سم زدایی کنید

حاج شیخ عباس قمی
 مرحوم حاج شــیخ عباس قمی، صاحب کتاب مفاتیح الجنان فرمود: 
وقتی کتاب منازل االخره را تالیف و چاپ کردم، به دست شیخ عبدالرزاق 
مسئله گو که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه)س( 
مسئله می گفت، رسید. پدرم کربالیی محمد رضا از عالقه مندان شیخ 
عبدالرزاق بود و هر روز در مجلس او حاضر می شد. شیخ عبدالرزاق روزها 
کتاب منازل االخره را می گشود و برای مستعمین می خواند. یک روز 
پدرم به خانه آمد و گفت: شــیخ عباس ! کاش مثل این مسئله گو می 
شدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که امروز برای ما خواند ، 
می خواندی. چند بار خواستم بگویم این کتاب از تالیفات خودم است؛ 
اما هر بار خودداری کردم و چیزی نگفتم، فقط عرض کردم دعا بفرمایید 

خداوند توفیقی مرحمت فرماید.
آفات علم بی تزکیه

 قاضی علی بن محمد الماوردی، اهل بصره و در فقه شافعی استاد بود . 
او معاصر با شیخ طوسی بود، خودش می گوید: زحمت زیادی کشیدم 
در جمع ضبط کتابی در خرید و فروش و همه جزییات و فروعات مسائل 
مربوط به آن را در خاطرم ثبت کردم، به طوری که بعد از اتمام آن کتاب 
به ذهنم آمد که من از هرکسی دراین باب فقه، عالم ترم، عجب و خود 
پسندی مرا گرفت. روزی دو نفر عرب بادیه نشین به مجلس من آمدند 
و راجع به معامله ای که در دهات انجام گرفت پرسیدند که از آن مسئله 
چهارفرع دیگر هم منشعب می شد که من هیچ کدام را نتوانستم جواب 
بدهم. مدتی به فکر فرو رفتم و به خود گفتم: تو ادعا می کردی که در این 
باب فقه مرجع و اعلم همه زمان هستی حال چطور نمی توانی مسئله 
اهل دهات را جواب گو باشی. بعد به آنها گفتم: این مسئله را وارد نیستم 
آنها تعجب کردند و گفتند: باید بیشــتر زحمت بکشی تا بتوانی جواب 
مسائل را بدهی؛ پیش کسی که عده ای شاگردانم بر او از نظر علمی مقدم 
بودند، رفتند. از او مسئله را سوال کردند و همه را جواب داد، آنها از جواب 
سوال خوشحال شــدند و او را مدح کردندو به طرف دهات خودرفتند. 
ماوردی می گوید: این جریان سبب شد تا من متنبه بشوم و نفسم را از 
خود پسندی و غرور  در علم ذلیل کنم تا دیگر میل به خود ستایی نکنم.

باغ 
کاغذی

»کتاب بی نام اعترافــات« به قلم »داوود غفارزادگان« را نشــر               
»نیستان« چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

رمان »کتاب بی نام اعترافات« در میان آثار این نویسنده یکی از 
بهترین نمونه هایی است که او سعی کرده با آن در این مسیر گام 
بردارد و دغدغه های فراداستانی خود را در قالب روایت داستانی 
به مخاطب منتقل کند.این رمان با یک ماجرای تلخ آغاز می شود 
: پدری فوت می شــود و از همه ماترک او تنها یک خودنویس به 
پسرش ارث می رسد و حاال اوست که سعی دارد از البه الی انبوهی 

از یادداشت هایی که در ابتدا بی فایده می نماید، داستانی را روی 
صفحات کاغذ پاکنویس کند. داســتانی که قهرمان و راوی آن 
نوجوانی است که با پدر و عمویش در روستاها به کار شبیه خوانی 
مشغول هستند، آن هم در دوره ای که دولت از این کار دل خوشی 
ندارد. این رمان نمونه ای است قابل اعتنا از طبع آزمایی نویسنده 
برای خلق لحن داســتانی متفاوت و در این مســیر استفاده از 
دیالوگ های صریح و کوتاه با چاشنی استفاده از عبارات و جمالتی 

به زبان آذری که هم شیرین است و هم تاثیرگذار و جذاب.

کتاب بی نام اعترافات علم

کارناوال ریو دو ژانیرو ، برزیل
این رویـداد فوق العـاده از ۹ تـا ۱۴ فوریـه برگزار می شـود 
و بـزرگ ترین نـوع آن در جهـان اسـت و حـدود ۲ میلیون 
نفـر در خیابان هـای ریو به تفریـح و سـرگرمی می پردازند.

این فسـتیوال کـه همه سـاله برگـزار می شـود طرفـداران 
زیـادی دارد.

بازی های المپیک درکره جنوبی
بازی هـای المپیـک یک رویـداد منحصـر به فرد اسـت که 
بسـیاری از طرفداران ورزش های زمسـتانی را گرد هم می 
آورد. بهتریـن ورزشـکاران سراسـر جهـان در ایـن رویـداد 
سـاالنه شـرکت مـی کننـد و قـدرت و اشـتیاق خـود را به 
مردم سراسـر جهان ارائه می دهنـد. این رویـداد از ۹ تا ۲۵ 
فوریه برگزار می شـود . این یکـی از بهترین فسـتیوال ها و 
رویدادهـای جهانی اسـت که به شـدت مورد توجـه ورزش 

دوسـتان قرار گرفته اسـت.
فستیوال Holi در بمبئی و دهلی، هندوستان

در دومین روز مارس مانند هر سـال در هندوسـتان جشـن 
وحدت Holi بـه همراه رنگ بـازی برگزار می شـود. پریدن 
در پودرهـای رنـگ، بـازی در خیابان هـای شـهر، رقـص و 
خـوردن انـواع غذاهـای خوشـمزه هنـدی آن هـم از صبح 
تا شـب یکـی از زیباترین جشـن های جهـان را می سـازد. 
جالب اسـت بدانید هرسـاله شـرکت کنندگانی از سراسـر 

جهان مـی آینـد تا در جشـن رنـگ شـرکت کنند.
روز سنت پاتریک در ایرلند و آمریکا

روز سـنت پاتریـک هـر سـال در ۱۷ مـارس جشـن گرفته 
می شـود و یکی از جشـن های جدایی ناپذیر از سـنت های 
ایرلندی اسـت. در تمام شـهر همه چیز با رنگ سـبز تزئین 
شـده اسـت، صورت هـای شـاد جمعیت شـلوغ و بـوی نان 

کشمشـی زیبایی ایـن فضا را چندیـن برابر مـی کند.
در نیویـورک جشـن سـنت پاتریـک از سـال ۱۷۶۲ برگزار 
می شـود و نیویورکی ها حتی سـاختمان امپراتـوری را هم 

با نور سـبز روشـن مـی کنند. 

بهترین فستیوال ها و رویدادهای جهانی ۲۰۱۸
دانستنی ها

حرف حساب

پادشاه وقت خود باش
مدتی باران و تاریکی را گــوش کردم. چه لذتی 
دارد از فردای نیامده نترســیدن، گوش به باران 
دادن، چای درســت کردن، پادشــاه وقت خود 

بودن ...
»روزها در راه«
شاهرخ مسکوب
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سیره بزرگان

آیین بهره برداری از خط انتقال گاز 
و ایســتگاه تقلیل فشار کمشچه با فرزانه افسرطه 

ظرفیت ۲00 هزار مترمکعب در ســاعت با حضور نماینده شاهین شهر و 
میمه، فرماندار برخوار و دیگر مقامات محلی و استانی و مدیرعامل شرکت 

گاز استان اصفهان در این ایستگاه انجام شد. 
مهندس علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با گرامیداشت سی 
و نهمین سالگرد پیروزی انقالب و یاد و خاطره شهدا و امام راحل بر انجام 
وظیفه در تحقق وحدت و توسعه کشــور تاکید کرد و گفت: شرکت گاز 
اســتان، پروژه های زیادی را در دهه فجر افتتاح کرده اســت. وی با بیان 
اینکه از ۱0۷ شهر اســتان، ۱03 شــهر و هزار و 338 روستا از نعمت گاز 
برخوردارند، از راه اندازی ۴ پروژه بزرگ CNG در شرق اصفهان خبر داد 
و اینکه مردم منطقه در سال آینده از نعمت گاز بهره مند می شوند. وی از 
افتتاح و بهره برداری از خط انتقال گاز و راه اندازی ایستگاه CGS کمشچه با 
هزینه ای بالغ بر ۲۴0 میلیارد ریال خبر داد که این پروژه دارای ۱۷ کیلومتر 
خط انتقال و ظرفیت ۲00 هزار مترمکعب در ساعت می باشد و پروژه ای 

کالن در سطح استان و کشور است. 
همچنین یک ســاختمان اداری با اعتبار ۶00 میلیون تومان در کنار این 
ایستگاه برای تکریم ارباب رجوع احداث شــده است. علوی با بیان اینکه 
ساالنه بیش از ۲00 میلیارد تومان هزینه گاز مصرفی در اصفهان می شود، 
از پایداری خوب جریان گاز در این اســتان خبر داد. وی دیگر پروژه های 
گازرسانی در دهه فجر را، راه اندازی ایستگاه CGS شهر سجزی با ظرفیت 
۱00 هزار مترمکعب و ۲۹0 میلیارد ریال اعتبار، بهره برداری از ایستگاه 
شــهید خرازی مجتمع فوالد مبارکه با ظرفیــت ۲00 هزار مترمکعب و 
۲۵0 میلیارد ریال اعتبار، بهره برداری از ایســتگاه TBS فاز ۲ ناجی آباد 
با ظرفیت ۲0 هزار مترمکعب و ۱۲ میلیارد ریال اعتبــار، بهره برداری از 
ایستگاه TBS بهارستان از توابع کاشــان و افتتاح ساختمان اداری اداره 
گاز دولت آباد با اعتبار ۶ میلیارد ریال و گازرســانی به روستای باالعباس 
آباد با اعتبار ۲00 میلیارد ریال برشــمرد. علوی فرصت گازرسانی و ارائه 
خدمات خوب را مستلزم تعامل دوســویه عنوان کرد و افزود: مشترکان با 

 پرداخت به موقع هزینه گاز مصرفی خود می توانند به ما در خدمت رسانی 
کمک کنند. 

در ادامه،  نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی احداث ایستگاه گاز شهر کمشچه را یک زیرساخت نامید که هم 
برای مصارف صنعتی در منطقه و ارزش افزوده و هم خانگی مفید محسوب 
می شــود. حاجی دلیگانی، با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز، گفت: 
متاسفانه در کشور ما میزان گاز مصرفی و ســایر انرژی ها نسبت به دیگر 
کشورها بسیار باالست. تاجمیری، فرماندار برخوار در این مراسم از افتتاح 
چندین پروژه در برخوار خبر داد و با اشاره به موقعیت تاریخی و فرهنگی 
برخوار و نزدیکی به اصفهان، از رتبه چهار شــهر برخوار در صنعت و ایجاد 
ارزش افزوده سخن راند و افزود: در دهه فجر امسال شاهد افتتاح ۱3 پروژه 
مهم صنعتی با اعتبار ۲۵0 میلیارد تومان و 80 درصد پیشــرفت فیزیکی 
توسط بخش خصوصی بوده ایم که ۴0 میلیارد تومان از پروژه های افتتاحی 
این ایام، توسعه زیرساخت ها به ویژه زیرساخت تاسیسات گاز است. وی 
از فعالیت بیش از ۲۵ هزار نفر در حوزه صنعت و معدن در این منطقه خبر 
داد و گفت: ۵0 درصد از ادارات در این منطقه فاقد ساختمان ملکی مناسب 
هستند ولی خوشبختانه احداث ساختمان مناسب اداری شرکت گاز در 

منطقه می تواند در تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی موفق تر باشد. 

در آیین افتتاح ایستگاه کمشچه شرکت گاز استان اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری از ایستگاه CGS کمشچه با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در ساعت
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