
خدا نظر می کند به او که در راهش جهاد کند

 حکم قطعی استاندار اسبق اصفهان
 به جرم توهین به شهدای مدافع حرم در اصفهان اعالم شد؛

تاوان یک توهین
ایام تبلیغات ریاست جمهوری دوازدهم بود. اســتاندار اصفهان در دوران جنگ، به این 

شهر آمده بود تا در جمع اعضای ستاد »حسن روحانی« سخنرانی کند. دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگی، در این سخنرانی، مطالبی را بیان کرد که حسابی خبرساز و جنجالی شد. او 
با انتقاد از سیاست های ایران در سوریه، مدعی شد که برای آرامش دراین کشور، نیازی به جنگ 
نبوده و نیست و می توان با قدرت دیپلماسی مسائل سوریه را حل و فصل کرد. در واقع جان کالم 

»کرباسچی« در مراسم افتتاح ستاد روحانی در اصفهان...
صفحه 11
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 جــام دارها 
در بازی 
نــامدارها

   نوبت به دربی اصفهان رسید؛   

11

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزارشد؛

آغاز دوران »عبدالحسینی«

مدیران مدارس باید شفاف سازی مالی کنند
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

8

عدم تزریق خودرو در بازار، عامل گرانی است
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

3

 کارگاه عکاسی روایت با تصویر 
به همراه علی کاوه

26 مرداد /  اصفهان سیتی سنتر

آموزش و آگاهی نحوه برخورد و شناسایی 
و پیشــگیری از بیماری ها از اهداف این 
برنامه اســت. »دکتر ســالم« در همه 
زمینه های پزشکی و باورهای غلط پزشکی 

و سایر مسائل اطالع رسانی می کند.

دکتر سالم / شبکه آموزش
هر روز  ساعت 13:30

روز خاطره بازی؛
امروز با کسانی که دور و برتون 
هستن شروع کنید به  خاطره 
بازی و  گفتن از گذشته ها

گالری سایان / مدیا عکس
سه گانه ها

 19 الی 25 مرداد
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پیشنهاد سردبیر:خدا نظر می کند به او که در راهش جهاد کند

خدا نظر می کند به او که در راهش جهاد کند
 گپ وگفت با 3 آزاده به بهانه سالروز 

ورود آزادگان به ایران

26 مردادماه هر سال، یادآور بازگشت غرور آفرین مردان و زنان آزاده ای است که پس از تحمل سال ها شکنجه و دوری از عزیزان خویش، به وطن بازگشتند و به انتظار میلیون ها ایرانی پایان دادند. در این روز، شکیبایی مادران، پدران، همسران و فرزندان این آزادمردان 

به بار نشست و سال های نگرانی و شوق دیدار به پایان رسید و وعده الهی تحقق یافت: »و بشر الصابرین«. آزادگان سرافراز با الهام از مکتب انسان ساز اسالم و سیره ائمه اطهار )علیهم السالم( و با درس گرفتن از زندگی انقالبی و حماسه ساز حضرت زینب )س( که اسوه 

صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر بگذارند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسالمی ثبت کنند. 26 مردادماه در تاریخ یک روز است؛ اما از آنجا که مبدا بازگشت پرستوهای مهاجر وطن است، تصمیم گرفتیم با سه آزاده 

اصفهانی گفت وگویی داشته باشیم و ضمن مروری بر ایام اسارت، از حال و روز امروز آن ها باخبر شویم. سه آزاده ای که پیش از 20 سالگی در سال 1362 به اسارت رژیم بعثی در آمدند تا بهترین سال های عمرشان را پشت حصارهای خاردار زندان های عراق بگذرانند.

سمیه مصور

   چه سالی به جبهه اعزام شدید؛ نحوه اعزامتان به چه صورت بود؟

»مصطفی صادقی پور«: سال اول دبیرستان بودم که تصمیم گرفتم به جبهه 

بروم اما به دلیل سن کم، مشکالتی بابت اعزامم به منطقه به وجود آمده بود؛ تا 

اینکه یکسری تغییراتی صورت گرفت و من توانستم با عضویت در بسیج راهی 

جبهه شوم. سه ماه اول در کردستان بودم. در این منطقه شرایط جنگی واقعا 

سخت بود؛ هم به دلیل درگیری های بسیاری که در کردستان وجود داشت و هم 

به دلیل مناطق کوهستانی. بعدا راهی مناطق جنوب شدم و در عملیات والفجر 1، 

2 و والفجر 4  حضور داشتم که  ابتدای حضورم  نیروی پیاده بودم، ولی بعد وارد 

واحد تخریب شدم و به عنوان »تخریب چی« فعالیت کردم.

 »جابر قادری زفره«: زمزمه هــای جنگ که به خانه ما رســید، لباس رزم 

بر تن برادرانم پوشــانده شد. ســردار»محمود قادری« برادر بزرگ ترم بود که 

حضور در جبهه های کردستان، رسیدن تا مرحله شــهادت را برایش رقم زد. 

»محســن قادری« برادر دیگرم در کربالی ۵ ایران جاودانه شد. اهل خانه هم 

ناآشنا با دفاع و مبارزه نبودند؛ همین امر باعث شد تا در 1۶ سالگی خودم را به 

پادگان غدیر اصفهان معرفی کنم. برای اینکه من به سبب سن کم انتخاب شوم، 

نیمه ایستاده در البه الی بسیجیان نشستم تا سرم به موازات سر آنان قرار گیرد و 

همین امر، دلیلی شد تا در لیست انتخاب، نام من برای طی کردن دوره آموزشی 

نوشته شود. می توانم این لحظه را یکی از زیباترین لحظات زندگی خود نام ببرم. 

دوره آموزشی سخت بود؛ ولی عشق رسیدن به جبهه هر سختی را آسان می کرد.

احمد  بیگی: درحالی که هنوز بیست سالم نشــده بود، با ثبت نام در بسیج به 

صورت یک نیروی داوطلب راهی جبهه شدم تا در کنار دیگر رزمندگان از دین، 

ناموس و وطن دفاع کنم.

  در کدام عملیات و در چه سالی به اسارت درآمدید؟ 

مصطفی صادقی پور: در »عملیات خیبر« در ســال 13۶2 در منطقه 7۵ 

کیلومتری یک میدان مین آموزشی آماده کرده بودیم تا نحوه عبور از معبر را به 

نیروهای گردان مختلف آموزش دهیم که آنها در شب عملیات دلهره و اضطراب 

کمتری داشته باشند. زمانی که شب عملیات فرا رسید، فرمانده به بچه ها گفت: 

ما شما را به پشت دشمن هلی بورد می کنیم که ممکن است دیگر برگشتی برای 

هیچ کدام از شما در کار نباشد. در آن زمان هیچ کدام از نیروها حتی به پشت 

سرش هم نگاه نکرد چه برسد به اینکه تردیدی در وجودش ایجاد شود. در شب 

پنجم عملیات، درحالی که به خطوط سوم دشمن رسیده بودیم، به دلیل اینکه 

خط های اولیه دشمن شکسته نشد، به اسارت دشمن درآمدیم.

جابر قادری زفره: در »عملیات والفجر 4« درحالی که در گردان تخریب بودم و 

به جلو رفته بودیم، اصابت تیر به پایم مرا از حرکت بیشتر بازداشت و مجبور شدم 

داخل کانالی که تعدادی مجروح و شهید بودند، بمانم و چفیه ام را محکم به دور 

پا بستم تا از خونریزی جلوگیری شود. سنگری کنار کانال بود، به سختی خودم 

را داخل سنگر رساندم که به جنازه چهار عراقی برخورد کردم. یک ساعتی سنگر 

را نظاره می کردم که در همین حین، از باالی ســنگر دو عراقی درشت هیکل 

به پایین پریدند و با دیدن من و دوستم، به ســرعت به طرفمان آمده و سیلی 

محکمی به صورت من زدند و با چفیه خونی ام، دستان من و دوستم را بستند. 

اینجا مقدمه کالس اسارت هفت ساله من در سال ۶2 نوشته شد تا پایانش 2۶ 

مردادماه سال ۶۹ شود.

احمد بیگی: در »عملیات والفجر مقدماتی« در ســال 13۶2 در نخســتین 

حضورم در جبهه در منطقه »فکه« به اسارت بعثیان صدام درآمدم.

  دوران اسارت چگونه گذشت؟ 

مصطفی صادقی پور: شرایط اسارت خیلی سخت بود، نخستین لحظاتی که به 

اسارت دشمن درآمدم از سخت ترین دوران هفت ساله اسارتم به حساب می آید؛ 

زمانی که به بصره فرستاده شده بودیم و هیچ جایی نه برای نشستن وجود داشت 

و نه برای خوابیدن به خصوص اینکه من جراحت شدیدی هم داشتم و تازه از ما 

بازجویی هم می کردند. بعد از بصره، راهی بغداد شدیم که در آنجا تمام نیروهای 

اسیر شده را جمع کرده بودند؛ در آنجا اسرایی که سن بیشتری داشتند را خیلی 

اذیت  می کردند چون به خیال خودشــان آنها را فرمانده می دانستند. دوران 

اسارت من در اردوگاه »موصل« و »رومادی« طی شد.

جابر قادری زفره: در نخستین راه اسارت، مرا به سنگر عراقی ها انتقال دادند و 

در بیرون سنگر جنازه کشته هایشان روی هم انبار شده بود. سرباز عراقی اولین 

نگهبان من بود؛ وقتی دیگر درجه داران عراق از کنارش رفتند با دیدن لب های 

خشکیده من، کمی آب برایم آورد. می دانســتم نباید به راحتی از دست آنها 

چیزی قبول کرد، به این جهت از نوشیدن آب امتناع کردم. سرباز عراقی با اشاره 

دست به عکسی که در جیبش بود، دائم به من می گفت: »انا شیعه و انت شیعه«. 

زمانی که افسر درجه دار عراقی تن مجروح من را دید و به آن سرباز دستور داد 

مرا بکشد، او امتناع کرد؛ ولی نکته جالبش این بود که همان لحظه خمپاره ای به 

جمع افسران افتاد و همه آنها کشته شدند. باز من ماندم و سربازی که ماموریتش 

رساندن من به پادگان بود ولی از ترس کشته شدن، به رغم مهربانی زیادی که به 

من کرد، من را تحویل پادگان داد.

چشــم مرا در راه بردن به »پادگان کرکوک« بســتند. وقتی اولین ذرات نور، 

چشــمانم را نوازش کرد، خودم را در بین عراقی ها یافتــم. در خاطرم هر روز 

شکنجه دوستان و رزمندگان مرور می شود. در کرکوک اولین شکنجه سخت 

یکی از رزمندگان را دیدم؛ یک رزمنده ایرانی که ریش بلندی داشت و عراقی ها 

از این ظاهر او هراس داشتند. خاطرم هست که یکی از افسران عراقی در ابتدا، 

آب دهان روی صورت رزمنده ایرانی پاشید و محکم با پوتین روی صورتش می 

کشید؛ در آخر از ته ریش این رزمنده را کشید که خون تا فاصله ای از صورتش 

پاشیده شد.

 عراقی ها از معرفت، معنویت و اخالص بچه های ما به شدت ترس داشتند و این 

ترس درجه داران عراقی، به ما قوت و توان ایستادن می داد؛ زیرا می دانستیم 

کسی توان مقابله با نیرویی که خداوند در پشتش قرار دارد را ندارد.

احمد بیگی: در اسارت، خود را اسیر نمی پنداشتم و تا توان داشتم به بقیه اسرا 

کمک می کردم. تلخ ترین صحنه اسارت به زمانی برمی گرددکه فهمیدیم ایران 

قرارداد ۵۹8 را قبول کرده است؛ همه ماتم گرفته بودیم و گریه می کردیم که 

چرا امام)ره( ناچار شده قطعنامه را بپذیرد.

  زمانی که فهمیدید قرار است اسرا به کشور برگردند چه حسی 

داشتید؟

مصطفی صادقی پور:  دو روز قبل از اینکه »صلیب ســرخ« برای آزادی ما به 

اردوگاه بیاید، یک سرباز عراقی خبر آزادی را به ما داد؛ ولی ما در آن لحظه هیچ 

احساسی نداشــتیم؛ زیرا فکر می کردیم که این خبر هم مثل اخباری که قبال 

درباره آزادی می دادند، دروغ باشــد؛ ولی زمانی که  بعد از ظهر صلیب سرخ به 

اردوگاه آمد و اسم های ما را ثبت کرد، خیلی خوشحال شدیم و تا ساعت یک 

شب که اتوبوس به دنبالمان بیاید در فضای باز اردوگاه نشسته بودیم.

جابر قادری زفره: زمانی که ســرباز عراقی به ما خبر آزادی را داد هیچ کس 

خوشحال نشد؛ به طوری که سرباز عراقی به شــدت عصبانی شد. ولی دو روز 

بعد زمانی که »صلیب سرخ« خبر آزادی را به ما داد، خیلی خوشحال و شادمان 

شدیم. به شخصه احساس خاصی نداشتم؛ چراکه فکر می کردم همان طور که 

نتوانستم از فضای جبهه به بهترین شکل استفاده کنم، از اسارت هم نتوانستم 

استفاده بهینه را ببرم؛ زیرا فضای اسارت سرشار از خلوص، صمیمیت، ایثار، از 

خودگذشتگی و برادری بود.  

احمد بیگی: وقتی صلیب سرخ گفت: به کدام کشور می خواهید بروید؟ همگی 

با هم می گفتیم ایران؛ ولی حالم به گونه ای بود که فکر می کردم در خوابم؛ حتی 

تا یک سال بعد نیز همین حال را داشتم.

   از حال وهوای لحظه ورود به خاک وطن بگویید؟

مصطفی صادقی پور: زمانی که به مرز رســیدیم، از یک طرف اسرای ایرانی 

بودند که به کشور برمی گشتند و از آن طرف هم اسرای عراقی به سرزمینشان 

باز می  گشــتند؛ ولی با این تفاوت که آن ها کت و شلوار پوشیده و خیلی شیک 

بودند، ولی ما با همان لباس هایمان بودیم. مردم زیادی به استقبال ما آمده بودند 

و ازدحام جمعیت به گونه ای بود که اتوبوس نمی توانست حرکت کند. زمانی 

که وارد خاک ایران شدیم، در کمال خوشحالی با خانواده هایی روبه رو بودیم که 

عکس فرزندانشان را در دست داشتند و با اشک سراغ آن ها را از ما می گرفتند و 

ما جوابی جز سکوت نداشتیم؛ این درد برای ما از اسارتمان بیشتر بود و همیشه 

روی دوشم سنگینی می کند.

جابر قادری زفره: نمی توانم حس و حالــم را از آن زمان بگویم؛ ولی خیلی 

دوست داشتم که در آن لحظه از حال برادرانمان در جبهه آگاه بشوم، زیرا نمی 

دانستم چه اتفاقی برای آنها افتاده است! آیا زنده  هستند یا شهید شده اند! هرچند 

در اسارت خواب شهادت یکی از برادرانم را دیده بودم ولی می خواستم زودتر از 

وضعیت آن ها آگاه شوم که در آن موقع متوجه شهادتشان شدم.

احمد بیگی: اصال قابل توصیف نیست.

  کدام شخصیت در اسارت بیشترین تاثیر را روی شما داشت؟

مصطفی صادقی پور: بی شک »حاج آقا ابوترابی«.

جابر قادری زفره: هرچند ما با آقای ابوترابی در یک اردوگاه نبودیم، ولی ایشان 

پدر معنوی تمام اسیران در عراق بودند. اگر آقای ابوترابی نبودند چه بسا بسیاری 

نمی توانستند آن سال های سخت اســارت را تحمل کنند. خداوند سرنوشت 

ایشان را طوری رقم زد که به اسارت در بیایند و  الهام بخش تمام اسیران شوند.

 احمد بیگی: اکثر برادران به گونه ای بودند که برای همدیگر الگو بودند؛ ولی 

بیشتر برادر »صالح آبادی« بود که از همه نظر بی نظیر بود

  کدام صحنه اسارت را هنوز نتوانسته اید فراموش کنید؟

مصطفی صادقی پور: در همان روزهای اول اســارت که بعثی ها بچه ها را به 

شدت اذیت می کردند، یک نفر  را به حدی کتک زدند که خون از سرش جاری 

شد، نمی توانم آن لحظه ها را فراموش کنم.

جابر قادری زفره:  تمام صحنه های اسارت جلوی چشمانم رژه می رود. همه 

اسرای ایرانی به استخبارات رفته بودند و اسمشان را روی دیوار نوشته بودند. 

»دیوار استخبارات« جای نوشتن اســم جدیدی نداشت. هر کسی با هر چیز 

به دســتش رســیده بود نامش را روی دیوار حک کرده بود. گاها اگر کســی 

قلمی نداشت، با سنگ اســمش را روی دیوار درمی آورد. من هم به رسم این 

اقدام رزمندگان ایرانی، نامم را روی دیوار نوشــتم و آمــاده رفتن به اردوگاه

 
شدم.

زمانی که به داخل اردوگاه رفتیم، با کابل پذیرایی کاملی از ما کردند. شــدت 

ضربات کابل به بدن بچه ها به قدری بود که گاهی چشــم بچــه ها از حدقه 

درمی آمد و صحنه های دلخراش اسارت را سبب می ساخت. من را در ابتدای 

ورود به جهت مجروحیت به بهداری انتقال دادند. زخم پایم عفونت کرده بود و 

دکتر ایرانی مجبور بود، باند را از یک طرف زخم به داخل برده و از طرف دیگر 

زانویم بیرون بیاورد؛ درد بسیاری داشتم ولی می دانستم این سختی ها یک روز 

و دو روز نیست؛ باید همه را برای عزت و پیروزی ایران به جان خرید و عراقی ها 

نباید در چهره ما یاس و ناامیدی را مشاهده کنند.

 احمد بیگی: یک صحنه یادم اســت کــه که درجه دار عراقــی آمد و گفت: 

ببینم! چه کسی جنگ را آغاز کرده؟ در همین حال گفت که جنگ را خمینی 

آغاز کرده! در آن لحظه سه صلوات بسیار بلند فرســتادیم که همه سربازان و 

درجه داران به خود لرزیدند و دیگر ســخنرانی اش تمام شد و خودش هم رفت 

آنجا که عرب نی می انداخت. او فهمید که آغاز کننده جنگ خود صدام و بعثیان 
بوده اند.

 حاال که به آن روزها فکر می کنید، نخستین نکته ای که به ذهنتان 

می رسد چیست؟

مصطفی صادقی پور: استقامت و پایداری اسرا در اردوگاه های عراقی.

جابر قادری زفره: من به شخصه حســرت دوران اسارت را می خورم؛ فضای 

سرشار از برادری و صداقت آن اردوگاه ها به ذهنم می آید.

احمد بیگی: اولین نکته که به ذهنم می رســد این است که خدا ما را امتحان 

کرد. همیشــه با خود می گویم کــه خدا نظر مــی کند به او کــه در راهش 

 
جهاد کند.

به عنوان سوال پایانی، به چه کاری مشغول هستید؟

 مصطفی صادقی پور: بازنشســته آموزش و پرورش هســتم و هم اکنون در 

موسسه پیام آزادگان یکسری فعالیت هایی انجام می دهم.

جابر قادری زفره: بازنشسته ارشاد هستم و درحال آماده سازی نمایشگاهی به 

نام »زخم ها و دردها« به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان هستم.

 احمد بیگی: بازنشسته آموزش و پرورش هستم.
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اســتیضاح وزیر کار با حاشــیه های فراوان، هفته 
گذشــته در مجلس بر گزار شد؛ جلســه ای که به 
نظر می رســد بیشــتر از آنکه عملی مرتبط با یک 
ناکارآمدی باشد، تالشی برای اعاده حیثیت مجلس 
و به نوعی جنگ قدرت با دولت تبدیل شد؛ اما این 
پایان درخواست های رنگارنگ استیضاح نمایندگان 
مجلس نبود و به نظر می رســد جریان اســتیضاح 
های وزاری دولت در آینده سر درازی داشته باشد. 
در هفته های اخیر اخبار استیضاح وزرای اقتصاد، 
نفت و راه و شهرسازی از راهروهای مجلس به گوش 
می رسد؛ موجی که به نظر می رسد دولت و نیروهای 
آن در مجلس باید یک تنه در برابر آن مقاومت کنند.

اســتفاده مجلس از حربه استیضاح در 
جریان سکوت دولت

درخواست های استیضاح از ســوی نمایندگان در 
حالی مطرح می شــود که رییس جمهور متهم به 
ســکوت و انفعال در برابر ناکارآمدی تیم اقتصادی 
دولت اســت. نمایندگان می گوینــد در حالی که 
فشــارها برای برکناری برخی از وزرا، کارساز نمی 
افتد آنها چاره ای ندارند که برای عوض شدن فضای 
سیاســی و تحول در بحران های اقتصادی دست 
به تغییر و اســتیضاح وزرا بزننــد. در همین زمینه 
چندی پیش نماینده مردم اردســتان در مجلس 
بر لــزوم تغییر در تیم اقتصــادی دولت تاکید کرد 
و گفت:» اگرچــه رییس جمهور با تغییر رییس کل 
بانک مرکزی، تغییر در تیــم اقتصادی را پیش قدم 
شده است؛ اما اگر در ادامه کار جدیتی وجود نداشته 
باشد با فضایی که در مجلس مشاهده می کنم قطعا 
تعدادی از وزرای اقتصادی با استیضاح از کار بر کنار 

خواهند شد«.
تالش نفســگیر دولت برای نجات وزرای 

استیضاحی
عالوه بــر وزرای اقتصادی برخی دیگــر از وزرای 
اجرایی نیز در لیســت استیضاح شــوندگان قرار 
گرفته اند که وزیر نفت و کشــور از جمله این افراد 
هستند. دولت در روزهای اخیر رایزنی های زیادی 
در جهت از دور خارج کردن اســتیضاح وزیر نفت 
آغاز کرده اســت. در این زمینه هدایت ا... خادمی 
نماینده مردم ایذه و باغملک  درباره آخرین وضعیت 
استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت، اظهار کرد: چندی 
پیش اســتیضاح این وزیر در کمیسیون انرژی رای 

آورد و ما این گزارش را به هیئت رییسه مجلس ارائه 
دادیم که باید این استیضاح در صحن علنی مطرح 
می شــد؛ اما دولتمردان باز هم رایزنی هایی کردند 
که این موضوع از دســتور کار خارج شــود. عالوه 
بر این، رحمانی فضلی نیز از جملــه وزرای احضار 
شده به مجلس است. طی روزهای گذشته روح ا... 
بابایی صالح، عضو هیئت رییسه اجتماعی مجلس 
گفت: استیضاح وزیر کشــور تقدیم هیئت رییسه 
مجلس شده  و هیئت رییسه نیز به کمیسیون شورا ها 
فرستاده، ولی متاسفانه نمی دانم به چه دلیلی ایشان 
در کمیسیون حاضر نشده است.  بابایی با بیان اینکه 
بنده جزو امضاکنندگان استیضاح وزیر کشور هستم 
اظهار داشت: در روز  اســتیضاح آقای ربیعی، آقای 
کواکبیان تذکر دادند که وزیر اقتصاد و وزیر کشور، 
وزرایی بودند که اســتیضاح آنها ۱۰ روز یا دو هفته 
 قبل از آقای ربیعی به هیئت رییسه تقدیم شده بود؛ 
اما نمی دانم دلیل چیست که اتفاقی نیفتاده است. 
 نماینده بوئین زهرا در مجلس ادامه داد: کمیسیون 
۱۰ روز فرصت دارد کــه وزیر را دعــوت کند؛ اما 
االن تقریبا یک ماه گذشــته و وزیر  کشور مسئول 
امنیت در کشور است؛ در شرایط فعلی ما باید پیگیر 

مباحث اقتصادی و همچنین امنیتی کشور باشیم؛ 
اما متاسفانه به  هیچ کدام از آنها توجهی نمی شود.

حاشیه نشینی وزرای اقتصادی در تب تند 
استیضاح ها

  ســوالی که در میان دور تند استیضاح مجلسی ها 
مطرح می شــود، این اســت که در حالی که خبر 
چندانی از اســتیضاح وزرای اقتصادی نیست، چرا 
برخــی از نمایندگان بر اســتیضاح برخی از وزرای 
غیر اقتصادی تاکید دارند؟ در همین زمینه برخی 
مجلس را به مماشــات با دولت متهــم می کنند از 
جمله »علیرضــا زاکانی«، نماینده ادوار گذشــته 
مجلس در توئیتی اشاره کرد: »ربیعی از وزارت کار 
رفت تا آخوندی، زنگنه و کرباســیان بمانند. ربیعی 
بی اشــکال نبود ولی منشأ مشــکالت کشور هنوز 
در وزارتخانه ها مشــغول بی تدبیری و بی عملی اند. 
مجلس به ریشــه ها بپردازد نه شاخه ها، آنچه مهم 
است جایگزین ربیعی اســت و این که با بی عملی و 
بدعملی وزرای اقتصادی چه باید کرد؟« برخی دیگر 
نیز این موضوع را تسویه حسابی برای اینکه دولت و 
مجلس در »بده بستان« های نظارتی خود بی حساب 
شوند و همچنین مجلس از فشار اتهامات و انتقاداتی 

که به آن وارد است، خارج شود می دانند. 
در همین رابطه »ربیعی« حرفــی کلیدی در دفاع 
از خود در جلســه اســتیضاح زد و گفت که »افراد 
دیگر نیز برای چرایی نابه ســامانی اقتصادی کشور 
بایستی جوابگو باشند.« البته در این راستا بسیاری 
بر این باورند که با عزل یک وزیــر نمی توان انتظار 
داشت که تغییر شــگرفی در کار دولت ایجاد شود. 
هر چند که اگر به نظرات کارشناســان و همچنین 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی رجوع کنیم، 
مشــاهده می کنیم که بســیاری بر این باورند که 
ربیعی نه تنها مشــکل اصلی دولت نبــود بلکه در 
برخی از امــور نیز عملکرد بدی نداشــت؛ اما آنچه 
محتمل به نظر می رسد این اســت که نمایندگان 
در تحت فشار قرار دادن دولت و یا به عبارتی درست 
کردن اوضاع آشفته سیاسی و اقتصای در این روزها 
با نوعی سردرگمی مواجه هستند؛ بی برنامگی که 
عالوه بر گرفتن تمرکز دولت و ایجاد عدم هماهنگی، 
اســتیضاح را به نوعی بازیچه و ملعبه ای در جهت 
امتیاز گیری مجلس از دولــت تبدیل کرده و حاال 
این حربه به یک اسلحه خالی میان مجلس و دولت 

تبدیل شده است.

درخواست میانجیگری قاهره؛
اختالف میان امارات و منصور 
هادی در یمن باز هم باال گرفت

العربی در گزارشــی اعالم کرده که اختالف میان 
دولت مستعفی یمن و امارات به حدی باال گرفته که 
منصور هادی در قاهره خواستار دخالت مصر برای 
پایان دادن به اقدامات امارات در یمن شــده است.

در ادامه دخالت های امــارات در امور داخلی یمن، 
بعد از حمله به این کشور با ادعای حمایت از دولت 
»عبدربه منصور هادی« گزارش ها حاکی است که 
ابوظبی در کار این دولت در مناطق تحت سیطره 
خود به ویژه در استان های جنوبی یمن کارشکنی 
می کند.العربــی گزارش داده ســفر اخیر عبدربه 
منصور هادی، رییس جمهور مستعفی یمن به مصر 
هم در راستای درخواست او از قاهره برای دخالت 
در این پرونده و پایان دادن به تنش میان ابوظبی و 
دولت مستعفی یمن انجام شده است. به گفته منابع 
آگاه، قاهره هم به اماراتی هــا ابالغ کرده که عالقه 

دارد نقش میانجی را در این زمینه بازی کند.

 طرفداران اردوغان
 آیفون های خود را شکستند

شمار زیادی از شهروندان ترکیه با ارسال ویدئوهایی 
به شــبکه های اجتماعی ضمن حمایت از مواضع 
»رجب طیب اردوغان« رییــس جمهوری ترکیه 
در خصوص بایکوت محصوالت الکترونیکی آمریکا 
گوشــی های آیفون خــود را شکســتند.حامیان 
اردوغان در تصاویر ویدئویی خود اعالم کردند که 
وی سیاست درســتی را در قبال سلطه آمریکا در 
پیش گرفته است. رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد 
که محصوالت الکترونیکی آمریکا را بایکوت خواهد 
کرد. این اقدام در تالفی اقدامات واشــنگتن انجام 
می شود که کمک کرد »لیر« به پایین ترین میزان 
خود ســقوط کند.بر این اســاس، پس از اظهارات 
اردوغان نرخ برابری لیره با دالر تا ۶.۵۳ بهبود پیدا 

کرد و رشد خود را به ۵ درصد رساند.

 موافقت »لیبرمن«
 با ارائه تسهیالت به غزه

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
در جلسه ویژه ای که برای ارزیابی اوضاع در جنوب 
اراضی اشغالی برگزار شــده بود، بازگشایی گذرگاه 
استراتژیک »کرم ابوسالم« برای انتقال کاالها از مرز 
غزه و همچنین گسترش مساحت ماهیگیری در غزه 
را تصویب کرد.پیش تر رسانه ها گزارش داده بودند 
که پیش بینی می شــود لیبرمن درخصوص ارائه یا 
عدم ارائه این تســهیالت به نوار غزه تصمیم گیری 
کند.بعد از درگیری های خطرناکی که طی روزهای 
اخیر در میان نــوار غزه و اراضی اشــغالی به وقوع 
پیوست، در حال حاضر منطقه مرزی میان دو طرف 
شاهد آرامش شکننده ای است.منابع رسانه ای گفته 
بودند که دســتیابی به توافق آتش بس جامع میان 
اســرائیل و حماس با میانجی گری مصر و سازمان 

ملل نزدیک است.

 مسکو، آماده گفت وگو
 با واشنگتن

معاون نخست وزیر روسیه از آمادگی مسکو برای 
گفت وگو با آمریکا درباره تسلیحات راهبردی جدید 
خود خبر داد.بنا بر گزارش خبرگزاری »رویترز«، 
معاون وزیر خارجه روسیه گفته است این آمادگی 
در شرایطی مطرح می شود که تسلیحات راهبردی 
  »INF« اصال بخشــی از پیمان کنترل تسلیحات
که مورد مناقشه با آمریکاست، به حساب نمی آید.

بر اســاس این گزارش، پیمان کنترل تسلیحات 
»INF« در دهه ۱۹۸۰ میــان آمریکا و جماهیر 
شوروی سابق به امضا رســید.ریابکوف همچنین 
تاکید کرد کــه آمریکا یک توافــق دوجانبه دیگر 
موســوم به پیمان »اســتارت« )پیمــان کاهش 
تســلیحات راهبردی( را نیز نقض کرده و در حال 

مدرن سازی تسلیحات خود است.

آیا برکناری دیگری در دولت رقم خواهد خورد؟ 

با تقدیم استوارنامه به »مایکل مولر«؛
نماینده دائم ایران در دفتر 
سازمان ملل آغاز به  کار کرد

اسماعیل بقایی هامانه، سفیر و نماینده دائم 
جدید جمهوری اسالمی ایران در ژنو، ضمن 
دیدار با »مایکل مولر« مدیرکل دفتر سازمان 
ملل متحد در ژنو، با تقدیم استوارنامه، کار خود 

را رسما آغاز کرد.
طی مراسمی که به این منظور در دفتر سازمان 
ملل متحــد در ژنو برگزار شــد، مایکل مولر 
پیرامون برخی اولویت های کاری خود از جمله 
در زمینه ارتقای چندجانبه گرایی، توســعه 
فرهنگ گفت وگو و مصالحه توضیحاتی ارائه 
کرد.سفیر جدید کشــورمان نیز ضمن ابراز 
خرسندی از آغاز ماموریت خود در ژنو تاکید 
کرد که جمهوری اســالمی ایــران در عمل، 
اعتقاد راسخ و پایبندی خود به اصول و اهداف 
منشور ملل متحد، چندجانبه گرایی، همکاری 
بین المللی و توســل به گفت وگــو برای حل 
مسائل بین المللی را نشان داده است و بر همین 
اساس نیز برای حل مســئله هسته ای که به 
دلیل برخی سوء نیت ها باعث بروز یک بحران 
غیر ضروری در سطح بین المللی شده بود، از 
طریق گفت وگوهای چندجانبه وارد عمل شد 
و پس از نهایی شدن آن نیز صادقانه به اجرای 

تعهدات خود پرداخت.

سرکنسول ایران در اربیل مطرح کرد:
تکذیب اعمال محدودیت در 
صدور ویزا برای سفر به ایران

سرکنســول ایران در اربیــل ضمن تکذیب 
شــایعه اعمال محدودیت در صدور ویزا برای 
ســفر به ایران گفــت: سرکنســولگری های 
ایران در اقلیم کردســتان عراق، سهولت در 
 دریافت ویزا را نســبت به گذشــته افزایش

 داده اند.
مرتضی عبادی اظهار داشت: عالوه بر تمایل 
مردمی برای ســفر به ایران، مسئولین اقلیم 
کردستان به ویژه  وزیر  شهرداری و گردشگری 
کردستان عراق به توسعه صنعت گردشگری 
با بهره گیری از تمــام ظرفیت های  طرفین 
اصرار داشــته و ضمن پیگیری در جلســات 
معمول با سرکنسولگری، زمینه های برگزاری 

همایش های مشترک را نیز فراهم آورده اند. 

وزیر مسکن سوریه خبرداد:
 بازسازی سوریه 

توسط بخش خصوصی ایران
وزیر مسکن سوریه در جریان نشست با هیئت 
اقتصادی ایران از ورود جدی بخش خصوصی 
ایران به روند بازســازی مناطق ویران شــده 
در این کشــور خبر داد.حسین عرنوس، وزیر 
مسکن ســوریه در جریان دیدار با یک هیأت 
اقتصادی ایرانی در دمشــق بر ســر تشکیل 
تیم پیمانکاران ایرانــی باهدف ورود به بخش 
بازسازی ویرانی های برجای مانده از اقدامات 
گروه های تروریستی در این کشور توافق کرد.

پارلمان کانادا خواستار شد؛
منتفی کردن برقراری روابط 

دیپلماتیک با ایران
 نماینــدگان حزب لیبــرال کانــادا، حزب 
جاستین ترودو، نخســت وزیر این کشور به 
همراهی بــا نمایندگان حــزب محافظه کار 
کانــادا در پارلمان ایــن کشــور پرداخته 
و خواســتار توقف مذاکرات بــرای برقراری 
مجدد روابــط دیپلماتیک با ایران شــدند. 
حــزب محافظــه کار »تــوری« همچنین 
از دولت کانادا درخواســت کرده اســت که 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی را در رسته 
نهادهــای تروریســتی طبقه بنــدی کند. 
دولت کانــادا در ســال 2۰۱2 و طی دوران 
نخســت وزیری اســتفن هارپر محافظه کار، 
 روابــط دیپلماتیک خــود با ایــران را قطع 

کرد. 

 شهریار حیدری 
مدیر کل امور مرزی وزارت کشور:

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز گفت: پیشنهاد 
آمریکا برای مذاکره نوعی »شو« و حرکتی زیگزاگی 
و جنگ روانی اســت؛ این پیشــنهاد عمقی ندارد.

مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره با ایران نوعی »شو« و حرکتی زیگزاگی 
و جنگ روانی است؛ این پیشنهاد عمقی ندارد.وی 
افزود: آمریکا منطقی استیالطلبانه و هژمونیک دارد 
و به طور جدی، مشــغول پیگیری این منطق است. 
آمریکا دارد با همه دنیا بازی می کند؛ بنابراین ما باید 
راه خود را به خوبی بفهمیم که خوشــبختانه تا حد 
زیادی فهمیده ایم.پورمحمدی تصریح کرد: باید به 
ظرفیت های داخلی ایمــان بیاوریم که البته در این 
بخش، نقص داریم یعنی معتقدم ما هنوز ظرفیت های 
خود را باور نکرده ایم. وی اضافه کــرد: ما باید بازی 
بازیگران، به خصوص قدرتمندان جهانی را به خوبی 
بشناسیم. با داشتن ظرفیت ها و توانمندی های باال 
می توانیم، بازیگری بســیار قوی حداقل در ســطح 

منطقه و در حوزه تمدن ایرانی-اسالمی باشیم.

پیشنهاد مذاکره آمریکایی ها 
عمق ندارد

دبیرکل موقت جامعه روحانیت مبارز:

کافه سیاست

عکس  روز 

 واکنش روحانی
 به سخنان الریجانی

پیشنهاد مذاکره آمریکایی ها عمق ندارد

پیشنهاد سردبیر:

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور از آزادی 
»ســعید براتی« یکی از سربازان ربوده شده 
در مرز میرجاوه که سال گذشته در درگیری 
با اشــرار ربوده شــده بود، خبر داد.شهریار 
حیــدری اعالم کرد: ســعید براتی ســرباز 
وظیفه مرزبانی کشور که طی یک عملیات 
تروریستی در اردیبهشت ماه سال قبل توسط 
اشــرار در منطقه میرجاوه ربوده شده و به 
خاک پاکستان منتقل شــده بود، آزاد شد 
و به کشــور بازگشــت.وی افزود: هیچگونه 
امتیازی به گروهک ها در زمینه آزادی سعید 
براتی نداده ایم.حیدری اظهار داشت: سال 
گذشــته برای دریافت روادیــد عراق عالوه 
بر مبلــغ ۴۰ دالر، ۱۰ دالر نیز در چارچوب 
»پنجره واحد« دریافت می شد که در نهایت 
 این مبلــغ از ۱۰ دالر به یــک دالر کاهش

 یافت. 

امتیازی به گروهک ها برای 
آزادی مرزبان ندادیم

قاضی زاده
نماینده مردم فریمان :

نایب رییس مجلــس، گفت:حل موضوع فســاد، 
به یک نگاه ســاختاری و سیســتماتیک نیاز دارد 
و تــا زمانی که ایــن ســاختار و روش اســتفاده 
 نشــود، با نوشــتن قوانیــن مختلف بــه نتیجه 

نمی رسیم.
مســعود پزشــکیان تاکید کرد: تصــور بنده این 
بود که برای مبارزه با فســاد قانــون وجود ندارد؛ 
اما زمانی کــه پیگیری کردم برای تمام مســائلی 
که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شــده اســت 
و مشــکل این بوده کــه قوانین اجرایی نشــده و 
نظارت الزم نیز صورت نگرفته اســت؛ بنابراین تا 
زمانی که این قوانین اجرایی نشــود، تدوین قانون 
جدید بی معناســت. وی یادآور شــد: وزارت امور 
اقتصادی و دارایی باید اطالعات افراد را از سراســر 
کشــور جمع آوری کند تا مشخص شــود که این 
افراد چــه مقدار زمیــن، ملک و ســرمایه دارند و 
 آیا این افراد شــامل مالیات دهنده می شــوند یا 

خیر.

مشکل فساد فقط با 
قانون گذاری حل نمی شود

پزشکیان:

نماینده مردم فریمان در مجلس شــورای 
اسالمی، گفت :تعدادی از وزرای دولت حتی 
با شــخص رییس جمهور هماهنگ نیستند 
و نه تنها تصمیمات رییس جمهــور را اجرا 
نمی کنند بلکه تقابل دارند و از دســتگاه ها 
و نهادهای دیگر می خواهند این تصمیمات 
را اجرا نکنند و ســوال اینجاست که دولت 
چرا با همین وزرای خود تعــارف دارد؛ این 
عدم اقتدار و تعــارف داشــتن از وزیر آغاز 
می شود و به اســتاندار، فرماندار و بخشدار 
نیز رســیده اســت. مردم این عدم اقتدار را 
متوجه می شوند و این موضوع موجب ایجاد 
هرج و مــرج در جامعه می شــود و بی ثباتی 
به همراه می آورد.قاضی زاده افزود: ســوال 
اینجاست که چرا در حوزه انتصابات در دولت 
باید مجلس با استیضاح و امثال این ابزارها و 

راه ها وارد شود؟   

بعضی وزرا تصمیمات را 
اجرایی نمی کنند

پیشخوان

بین الملل

جنگ یک تنه دولت با موج استیضاح ها؛
پولشویی به اسم »خیریه«!

چهره ها

افشاگری های فارس در مورد کلیپ ساختگی رهبری
رسانه های ضدانقالب کلیپی کوتاه باعنوان »فایل صوتی لو رفته از آیت ا... خامنه ای در جمع فرماندهان 
ارشد نظام« منتشــر کرده اند که بررسی های دقیق »فارس« نشــان می دهد این فایل، به صورت بسیار 
حرفه ای و با ترکیب بیانات مختلف رهبر معظم انقالب تولیدشــده است.ســازندگان این کلیپ کوتاه با 
تقطیع زیرکانه و بسیار حرفه ای سخنان رهبری و با اســتفاده از تکنیک های تدوین صدا سعی کرده اند 
صوتی روان و یکنواخت از بیانات مقام معظم رهبری ایجاد کنند تا مخاطب چنین برداشت کند که این 
صداها مربوط به یک سخنرانی واحد اســت.آنها برای افزایش کیفیت صوتی این کلیپ مونتاژ شده، یک 
صدای محیطی )آمبیانس( واحد را در زیرصدای بیانات رهبری گذاشته اند تا مشخص نشود این سخنان 

تقطیع شده رهبر انقالب است.

گزینه های احتمالی برای وزارت کار
به گفته یک منبع آگاه، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی تماسی با پرویز فتاح، رییس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( از او برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرده است که فتاح با رد 
این درخواست به او گفته  که می خواهم در خدمت محرومان و مستضعفان در کمیته امداد باشم. همچنین 
کاظم جاللی، نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال معرفی او به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: تا این لحظه 
هیچ کس از سوی دولت با بنده درباره وزارت کار گفت وگویی انجام نداده و از اساس این موضوع مطرح نبوده 
است. وی گفت: بنده برای وزارت کار جزو گزینه ها نبوده ام و اصل این مسئله، گمانه زنی برخی رسانه ها بوده 

که بنده همان موقع آن را تکذیب کردم. 

محتکران 6 هزار میلیاردی

راه حل 85 اقتصاددان روی 
میز دولت

بومرنگ نفتی

شبکه غیرقانونی بزرگان

علیرضا کریمیان
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توزیع ۱۳۳۰ تن مرغ منجمد در سطح استان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ارز

 شکایت های »ارز مسافرتی« 
را کجا ببریم؟

محمدمحب خدایی، معاون گردشگری با تاکید 
بر اینکه موضــوع »ارز مســافرتی« و پیگیری 
چالش های آن از دســتور کار ســازمان میراث 
فرهنگی خارج نشده اســت، گفت: مسافرانی 
که برای تهیه ارز با مشکالتی روبه رو می شوند، 
می تواننــد آن را از طریق ســامانه ۰۹۶۲۹ به 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اطالع دهند.از ســوی دیگر بانک 
مرکــزی در بخشــنامه »تامیــن ارز مصارف 
خدماتی« به شبکه بانکی ابالغ کرد که »تامین 
و پرداخت ارز مســافرتی )به صورت اسکناس( 
از طریــق بانک های  ملی ایران، ملت، ســامان، 
تجارت و پارســیان با رعایــت ترتیبات مندرج 
در نامه های منتهی به شماره های ۳۹۸۴۱  /۹۷ 
مــورخ ۱۱  /۲  /۱۳۹۷ و ۱۶۸۴۴۲  /۹۷ مــورخ 
۱۷  /۵  /۱۳۹۷ به نــرخ بازار بالمانع اســت.« با 
این حــال بانک ها از پرداخــت ارز حتی به نرخ 
آزاد خــودداری کرده و مســافر را همچنان به 
ســمت صرافی ها هدایت می کنند که آنها هم 
هنوز به طــور کامل وارد بــازار معامالت ارزی 
نشده اند و ســازو کار بانک مرکزی را دقیق اجرا 
نمی کنند. این وضعیت، مسافرانی که با شوک 
قطع ارز دولتی روبه رو شده اند را نیز از بابت خرید 
ارزهای تقلبی و نوسانات و ناپایداری نرخ در بازار 
و صرافی ها که خالف مصوبه های بانک مرکزی 

درحال وقوع است، دچار نگرانی کرده است.

بازار

نردبان

نماینده مردم اصفهان:
 50 درصد قانون موانع

 کسب و کار اجرایی نشده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: کارگروه کسب و کار کمیسیون تولید ملی 
اخیرا گزارشــی در خصوص نحوه اجرای قانون 
رفع موانع کسب و کار تهیه کرده و بر این اساس 
مشخص شــده که بیش از ۵۰ درصد احکام این 

قانون هنوز اجرایی نشده است.
حمیدرضا فوالدگر در خصوص عملکرد کارگروه 
کسب و کار در کمیسیون ویژه تولید ملی اظهار 
کرد: این کارگروه، وظیفه بررسی و پایش وضعیت 
شاخص های کسب و کار و نظارت بر اجرای قانون 

رفع موانع کسب و کار را بر عهده دارد.
وی در ادامــه افزود: بر اســاس گــزارش اخیر 
 این کارگــروه، نیمــی از  احکام  قانــون موانع

 کســب و کار هنوز اجرایی نشده است.نماینده 
مردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: بررسی ۱۰ شــاخص کسب 
و کار در کشــور نیز نشــان می دهد که وضعیت 
شاخص سهولت کسب و کار در کشور نسبت به 
سال های قبل بدتر شــده و روند رو به رشد قبلی 
که منجر به رشد از رتبه ۱۵۳ به رتبه ۱۱۸ شده 
بود متوقف شده و هم اکنون ایران در رتبه ۱۲۴ 

جهان قرار دارد. 
فوالدگر همچنین تصریح کــرد: مقررات اضافی 
یکی از موانع سهولت کسب و کار در کشور است 
و بر این اســاس وزارت اقتصاد مامور شــده تا از 
دستگاه ها در خصوص دالیل وجود مقررات دست 

و پا گیر و عدم رعایت مقررات زدایی سوال شود.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان:

عدم تزریق خودرو در بازار 
عامل گرانی است

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با 
تاکید بر اینکه نوسان قیمت و وضعیت خودروی 
داخلــی مربوط به دولت اســت، گفــت: قیمت 
خودروی داخلی به نرخ دالر وابســته نیســت، 
 در واقع عدم تزریــق آن در بــازار عامل گرانی

 است.
حمیدرضا قنــدی ، در خصــوص وضعیت بازار 
خودرو، اظهار کرد: دلیل اصلــی گرانی خودرو 
احتــکار آن در پارکینــگ، تحویــل نــدادن 
خودروها به مشــتریان توســط ایران خودرو و 
سایپا و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو 
در بازار است.وی افزود: ســه ماه پیش اتحادیه 
نمایشــگاه داران از نمایندگــی هــای خودرو 
تقاضــای دریافت خــودرو کرد؛ امــا هنوز بعد 
 از گذشــت چهار ماه، هیچ خودرویــی دریافت

 نکرده است.
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان 
با انتقاد بر اینکه ســایت ها و افراد سودجو خارج 
از صنف اتومبیل، پول های ســرریز را به خودرو 
تبدیل و احتــکار کردند، گفــت: در حال حاضر 
قیمت خودروها را نمی تــوان اعالم کرد؛ اما نرخ 
دالر را می توان روزانه اظهار کرد. رییس اتحادیه 
فروشندگان خودروی اصفهان تاکید کرد: دولت 
نیز در این شــرایط حاضر نیســت توضیح دهد 
و بگوید چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت؛ در 
واقع در چنین شــرایطی همه در بالتکلیفی به 

سر می بریم.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

خشکسالی اثر منفی در میزان 
تولید انگور گذاشته است

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهان گفت: خشکســالی، اثر منفی در میزان 
باروری و تولید انگور در شهرستان های اصفهان 

گذاشته است.
وی با بیان اینکه کاشت و برداشــت انگور را در 
بسیاری از شهرستان های استان اصفهان داریم، 
ادامه داد: عمده ترین برداشــت انگــور در چهار 
شهرســتان  تیران و کرون، مبارکه، شــهرضا و 
خوانسار انجام می شود.مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: سطح زیر 
کشت انگور در سطح استان اصفهان به شش هزار 
و ۳۶۰ هکتار می رســد که به دلیل خشکسالی 
و بحران آب ســطح برداشــت انگور در اســتان 
 اصفهان بــه ۶ هزار و ۱۸۸ هکتــار کاهش یافته

 است.
رییس زاده با اعالم اینکه بیشترین نوع انگوری که 
در اصفهان تولید می شود، انگور عسگری است، 
اضافه کرد: امسال میزان برداشت انگور استان به 

۶۱ هزار تن رسیده است.

Tele�  نردبان تلسکوپ ی
Telescopic Lad� مدل step

der Black line 3.3m

 1,570,000
تومان

نردبان چهار پله کرستون 
Nika41 مدل

 169,000
تومان

آسانسور سیار مدل 
maravia200

 1,680,000
تومان

مرضیه محب رسول

ممنوعیت پذیرش ثبت سفارش و همچنین التهاب در 
بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، شائبه افزایش قاچاق در 
میان مواد عرضه شده در این صنف را ایجاد کرده است 
. این مسئله از آن جهت مهم و قابل توجه به نظر می 
رسد که بدانیم ایران جزو اولین ها در زمینه استفاده از 
لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیاست و این حجم زیاد 
دوستداران لوازم آرایشی، مراقبت و رصد این حوزه 
برای جلوگیری از سوءاستفاده در بازار را می طلبد. 
پس از ابالغ بخشنامه دولت در زمینه ممنوعیت ثبت 
سفارش در زمینه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، 
بسیاری از کارشناسان نسبت به ورود لوازم قاچاق به 
بازار هشدار دادند. موضوعی که به این فرضیه دامن 
زده اینکه با وجود ممنوعیت اختصاص دالر ۴۲۰۰ 
تومنی به محصوالت این بازار و همچنین نوســانات 
شدید بازار ارز اما این نوسان هنوز چندان در بازار لوازم 
آرایشی مشاهده نشده است در حالی که در برخی از 
بازارهایی که ارز آزاد به آنها تزریق شده مانند موبایل، 
جهش های چندین برابری قیمت ها مشاهده شده 
است؛ اما قیمت ها در بازار لوازم آرایشی افزایش های 
چند برابری نداشته، مسئله ای که دو سناریوی وجود 
اجناس قاچاق و تقلبی در این بازار را قوت می بخشد.

در فروشــگاه های مجاز،محصول تقلبی 
نداریم

مســئوالن علوم پزشــکی و بازار لوازم آرایشــی و 
بهداشتی به شدت معتقد هستند که اجناس قاچاق و 
تقلبی در بازار و توسط فروشگاه هایی که مجوز دارند، 
بسیار محدود است. در همین زمینه معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرده است که 
عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده ای در میزان لوازم 
آرایشی موجود در بازار دارد که البته میزان این لوازم 
دربازار بیش از حد نرمال اســت، در این بین میزان 
واردات لوازم آرایشــی قاچاق از مهم ترین مشکالت 
پیش روی وزارت بهداشت اســت. وی با بیان اینکه  
دغدغه وزارت بهداشت در موارد قاچاق لوازم آرایشی 
و بهداشــتی فلزات موجود در این محصوالت است، 
افزود: محصوالتی که در کشــور تولید شده  تحت 

نظارت کامل وزارت بهداشــت و غذا و دارو بوده تا به 
نیازها در کشور پاسخ داده  شود.حیدری با تاکید بر 
اینکه دو الی سه در صد لوازم  آرایشی موجود در بازار 
اصفهان قاچاق است، افزود: در فروشگاه های مجاز، 
کاالی آرایشی و بهداشتی تقلبی وجود ندارد و مصرف 
کنندگان می توانند با مشاهده کد محصول از مجاز 
بودن آن اطالع پیدا کننــد. در همین زمینه جعفر 
اطیار، رییس اتحادیه لوازم آرایشــی و بهداشتی به 
»زاینده رود« گفت: به جرأت می توانم بگویم تنها سه 
درصد از لوازم آرایشی موجود در بازار، قاچاق است. 
وی با اشاره به نظارت جدی چندین نهاد ذی ربط در 
زمینه واردات و عرضه لوازم آرایشی گفت: قاچاق به 
هیچ عنوان در لوازم آرایشــی هایی که مجوز دارند 
وجود ندارد و آنهایی هم که مجــوز ندارند، محدود 
هستند. شاید در حد پنج تا ده درصد باشد که خیلی 
محدود و زیر زمینی کار می کنند و همچنین ورود این 
اقالم از مبادی غیر رسمی به کشور بسیار کم است. این 
مسئله در حالی است که در فروردین ماه سال جاری، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که ۶۳ درصد 
لوازم آرایشــی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین 
می شــود. گذری بر بازار لوازم آرایشی کشور گویای 

آن است که بخش قابل توجهی از این بازار در دست 
کاالهای قاچاق اســت و مراکزی که به فروش لوازم 
آرایشی وارد شده از مجاری رسمی می پردازند، قیمتی 
به مراتب بیشــتر برای کاالی خود اعالم می کنند.بر 
همین اساس حتی بســیاری از خریداران این بازار 
هم ترجیح می دهند بــرای پرداخت هزینه کمتر از 
کاالهایی که به شیوه قاچاقی وارد شده استفاده کنند.

چرا لوازم آرایشی قاچاق می شود؟
قیمت، اصلی تریــن عاملی اســت کار قاچاق لوازم 
آرایشــی در ایران را قابــل توجیه کرده اســت. در 
سال های گذشته مصرف باالی لوازم آرایشی در ایران 
بارها در مراجع بین المللــی مورد توجه قرار گرفته و 
حتی در برخی گزارش ها از خاورمیانه به عنوان بهشت 
صنایع آرایشی جهان یاد شده است.این حجم باالی 
استفاده از لوازم آرایشی موجب شده تا ارزان قیمت 
ها در ایران طرفداران زیادتری داشته باشند و در این 
میان برخی از دستورالعمل های خرق الساعه موجب 
می شود تا باز هم قاچاق و البته قیمت های کمتر آن 
در بازار محبوبیت بیشتری داشته باشد. اخیرا دولت 
ورود و ثبت سفارش چند قلم کاال را ممنوع کرد که 
البته لوازم آرایشی جزو این لیست قرار داشت. اینکه 

حجم باالی درخواســت ها در این بازار باید چطور 
مدیریت شود، سوالی اســت که حتی رییس صنف 
لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان نیز جواب روشنی 
برای آن ندارد. جعفر اطیار در مــورد وضعیت ورود 
کاالهای آرایشــی به بازار ایران مــی گوید: در حال 
حاضر مجوزی برای واردات داده نشــده است و تنها 
اجناسی که در ماه های اردیبهشت و فروردین ثبت 
سفارش شده از گمرک خارج می شود و اجازه واردات 
به اجناس جدید داده نشده است. احتمال دارد که در 
صورت تداوم روند بسته بودن ثبت سفارس شاهد این 
باشیم که در هیچ فروشــگاهی جنس وجود نداشته 
باشد؛ اما فعال این مسئله منتفی است و در حال حاضر 
اجناس در انبار وجود دارد. وی در مورد تورم پایین 
در این بازار به »زاینده رود« گفت: این طور نیســت 
که تورم در بازار نباشد ولی شــیب مالیم قیمت ها 
به دلیل درخواســت دولت از عرضه کنندگان لوازم 
آرایشی است. به گفته وی، دولت در نامه ای به شرکت 
های لوازم آرایشی و بهداشتی  از آنها خواست نسبت 
به اجناسی که در انبار دارند، افزایش قیمت نداشته 
باشند و قیمت ها را با همان مبنای  دالر ۴۲۰۰ تومانی 
به بازار عرضه کنند. به گفته اطیار، شــرکت ها برای 
کمک به دولت جمهوری اســالمی قیمت ها را باال 
 نبرده و تمام شرکت ها به این دستورالعمل پایبند ب

وده اند. 
تولیدی که هنوز در سطح مونتاژ است

گفته می شود برخی از محدودیت های ایجاد شده در 
زمینه واردات وسایل غیر ضروری در آینده می تواند 
منجر به توسعه و پیشرفت صنعت داخلی و تولید ملی 
شود در حالی که طی سال های گذشته محصوالت 
آرایشی و بهداشتی ایرانی خط تولید خود را راه اندازی 
کرده اند؛ اما به نظر نمی رسد قدرت و توان تولیدات 
داخلی قادر باشد بازار پر مصرف ایران را پوشش دهد. 
آن گونه که جعفــر اطیار می گویــد »اغلب صنایع 
تولیدی لوازم آرایشــی در حد مونتاژ است و چندان 
کیفیت قابل توجهی ندارد« به گفته وی، محصوالتی 
که در داخل تولید می شــود به نوعــی مونتاژ مواد 
وارداتی از خارج است و هنوز صنعت لوازم آرایشی در 

ایران بر مبنای تولید از پایه نیست.

ابهام در آینده بازار پر سود لوازم آرایشی ایران
رییس صنف لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان می گوید اجناس در انبار مانده است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان نام ۶ نوع آدامس قاچاق و مضر را اعالم کرد.عبدالرضا 
پیروی منش تصریح کرد: آدامس هایی با نشان های تجاری Five ،trident ، lote spout ، vivident  pectil و 
pk اقالم قاچاق و غیرمجاز هستند.معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان اضافه کرد: در 
این آدامس ها رنگ ها و مواد غیرمجاز به کار رفته که برای سالمت و ایمنی بدن بسیار مضر است.پیروی منش با اشاره 
به اینکه سالمت این آدامس ها مورد تایید نیست و باید از مصرف آن خودداری کرد، افزود: متاسفانه در ساخت و توزیع 

این آدامس ها نظارت و کنترلی در افزودن مواد مضر و سرطان زا وجود ندارد.

اسامی ۶ آدامس 
قاچاق و مضر اعالم شد

خبر

  عکس روز

دور همی الکچری ها در تهران
بیش از دو ســال از مصوبه ممنوعیت کاشــت و برداشــت برنج در اصفهان می گذرد؛ اما همچنان 
در گوشــه و کنار این شــهر همچون خیابان امام خمینی و آتشــگاه، رهنان و ... عده ای به کاشــت 
برنج مشــغول هســتند و این نیازمندترین محصــول بــه آب را از طریق اندک حجــم باقی مانده 
آب های زیرزمینی ســیراب می کنند. سوال 
اصلی این است که چرا در این دوران که استان 
اصفهان در بحران خشکسالی و کم آبی گرفتار 
شده و حتی در تامین آب شــرب مردم نیز با 
معضالت بســیاری مواجه اســت، عده ای بی 
توجه به این مسائل در این شهر به کشت برنج 
مــی پردازند؟معاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار کرد: تذکــر در این خصوص در محــدوده اختیارات و وظایف 
سازمان آب منطقه ای نیست و به عهده جهاد کشاورزی است؛ هرچند میزان کاشت برنج در اصفهان 
 به اندازه چشــمگیری کاهش یافته و بیــش از یکی دو مورد دیگر کاشــت برنــج در اصفهان انجام
 نمی شود.حسن ساسانی افزود: ممکن است صاحبان این زمین ها، چاه شخصی مجاز داشته باشند، 
بنابراین می توانند محصول مورد نظرشان را کشت کنند.وی تاکید کرد: به هر حال دولت کشت برنج را 
ممنوع اعالم کرده است و از لحاظ قانونی باید با این موارد جزئی هم برخورد شود؛ البته این پیشگیری 
 باید در زمان کاشت محصول انجام شــود نه زمانی که محصول به ثمر رســیده و موقع برداشت آن

 است.

پاسخ آب منطقه به یک سوال؛

جهاد کشاورزی باید با کشت برنج در اصفهان برخورد کند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
ممنوعیت تبلیغات گز و سوهان صحت ندارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: قانونی را در مجلس تصویب کردیم که 
تبلیغ کاالهای آسیب رسان از طریق رسانه ها ممنوع است. در این مصوبه ابهام وجود داشت که چه کسی تعیین 
می کند کدام مواد غذایی آسیب رسان است که این وظیفه به ســازمان غذا و دارو محول شد. وی خاطرنشان 
کرد: برخی از مواد غذایی که ممکن است صنعتی بوده و غیر بهداشــتی بودن آنها به تایید سازمان غذا و دارو 
برسد شامل کاالهایی می شوند که تبلیغ آنها ممنوع اســت و چیپس، پفک و نوشابه جزو این کاالها هستند.

عابدی اذعان داشت: باید از تبلیغ برخی از کاالها در رسانه ملی که به عنوان کاالی گیاهی معرفی می شوند و 
بعد مشخص می شود که صنعتی بوده است، جلوگیری شود؛ بنابراین مصادیق آسیب رسان بودن کاالها را فقط 

سازمان غذا و دارو مشخص می کند.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان خبر داد:
توزیع ۱۳۳0 تن مرغ منجمد در سطح استان

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان با اشاره به لزوم تنظیم بازار مرغ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
هزار و ۳۳۰ تن مرغ منجمد به منظور کنترل بازار توزیع شده است.علی اکبر نجفی اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری و بر اساس سیاست های تنظیم بازار کشور در مقاطعی که نرخ مرغ گرم در بازار با افزایش بی رویه مواجه 
شد، این اداره اقدام به توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب در سطح استان کرد و در این راستا تاکنون هزار و ۳۳۰ 
تن مرغ منجمد توزیع شده اســت. وی اضافه کرد: در چند هفته اخیر تاکنون نیز با توجه به افزایش نرخ مرغ 
گرم و در جهت اجرای سیاست های تنظیم بازار و رفاه حال شهروندان، این اداره کل اقدام به توزیع بالغ بر ۳۵۰ 
تن مرغ منجمد با نرخ هر کیلوگرم شش هزار و ۳۲۰ تومان )عمده فروشی( و برای مصرف کننده شش هزار و 

۷۵۰ تومان کرده است که این روند تا ایجاد تعادل در بازار ادامه دار خواهد بود.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,902,000
تومان

1,811,000 نیم سکه
تومان

931,000ربع سکه
تومان

504,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

298,260
تومان

      قیمت سکه و طال
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»نگاهیبهسینمایچین«درسیتیسنتر

پیشنهاد سردبیر:

»لحظه قطعی« به اصفهان آمد
نخستین تور نمایشگاهی ایران با ارائه ۱۰۱ عکس سیاه وسفید از ۱۰۱ هنرمند عکاس ایران و 
جهان، به اصفهان آمده است تا مفهوم لحظه قطعی »کارتیه برسون« را به نمایش عموم بگذارد 

و نشان دهد که یک عکس می تواند ابدیت را در یک لحظه متوقف کند.
»محمدعلی فاموری« کیوریتور یا نمایشگاه گردان نخستین تور نمایشگاهی عکس ایران، اظهار 
کرد: این تور نمایشگاهی ازسوی نهاد هنری پلت فرم ۱۰۱ و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی 
برگزار شده و شامل ۱۰۱ عکس سیاه و ســفید از هنرمندان عکاس ۱۱ کشور جهان است که 
با موضوع »لحظه قطعی« در معرض دید عموم قرار گرفته اســت. وی با بیان اینکه هنرمندان 
عکاس شرکت کننده در این نمایشگاه، تعداد ۱۰۱ نفر هســتند، افزود: از میان ۱۰۱ هنرمند 
عکاس، ۳۳ نفر آنها غیرایرانی هســتند. فاموری ادامه داد: سیستم فروش عکس ها به صورت 
حراج است. ما با یک سیستم فروش جدید، این نمایشگاه را برگزار کردیم که در آن تعداد ۱۰۱ 
عکس از قیمت پایه ۱۰۱ هزار تومان به حراج گذاشته شده است که این قیمت با هر چکشی که 

زیر اثر می خورد ۵۰ هزار تومان به قیمتش افزوده می شود.
 

»نگاهی به سینمای چین« در سیتی سنتر
برنامه »نگاهی به سینمای چین« همزمان با اصفهان در 6 شهر تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، 
کرمان و بابل نیز برگزار می شود. در این برنامه سه فیلم سینمای چین با نام های »پس لرزه«، 

»کوه  ها ممکن اســت متالشی شوند« 
و »داستان سه شهر« اکران می شوند. 
فیلم »پس لرزه« به کارگردانی »فنگ 
شیائوگانگ« که محصول سال ۲۰۱۰ 
میالدی است، برنده جوایزی از جمله 
جایزه بهترین فیلم آسیاپاسفیک، جایزه 
تماشاگران جشــنواره پالم اسپرینگز، 

جایزه ققنوس زرین چین، جایزه انجمن صنفی چین و… شــده است. فیلم سینمایی »کوه  ها 
ممکن است متالشی شــوند« به کارگردانی »جیا ژانگ« محصول ســال ۲۰۱۵ است و نامزد 
بهترین فیلم جشنواره »کن«، نامزد بهترین فیلم آسیا، نامزد بهترین فیلم جشنواره شیکاگو، 
برنده جایزه تماشاگران جشنواره سن سباستین، نامزد بهترین فیلم جشنواره هنگ کنگ بوده 
است. فیلم سینمایی »داستان سه شهر« به کارگردانی »میبول چیون« محصول سال ۲۰۱۵ 

است و نامزدی بهترین فیلم جشنواره هنگ  کنگ را در کارنامه دارد.

آغاز عرضه رسمی؛
محصوالت جانبی »فیلشاه« به بازار رسید

محصوالت جانبی انیمیشن سینمایی »فیلشاه« به صورت رسمی در نمایشگاه »ایران نوشت« 
عرضه شــده اســت.  پس از اســتقبال خوب کودکان و خانواده هــا از این فیلم ســینمایی، 
تازه تریــن اثر گــروه »هنرپویا«، هم اکنــون محصوالت جانبــی این انیمیشــن روانه بازار 
شــد. این محصوالت شــامل نوشــت افزار، لوازم التحریر، پوشــاک، بازی فکری و ... اســت 
که با نزدیک شــدن به فصل مــدارس، سه شــنبه ۲۳ مردادمــاه با حضور وزیــر آموزش و 
پرورش، مدیرعامل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، رییس کمیســیون فرهنگی 
 مجلس و دیگر مســئوالن در نمایشگاه »ایران نوشــت« رونمایی شــد و در دسترس عموم

 قرار گرفت.

با باز شدن پای ابزارهای الکترونیکی به دنیای بشر، همه 
امکانات، رفته رفته خود را با الکترونیکی شدن سازگار 
کردند. کتاب و کتابخوانی نیز از این قاعده مســتثنی 
نیســت. مدت هاســت برای برخی کتابخوان ها لذت 
ورق زدن کتاب های کاغذی، جای خود را به ورق خوردن 
بی صدای صفحات کتاب های الکترونیکی روی مانیتورها 
داده  است. برخی از نویسندگان و ناشران از مزایای این 
تکنولوژی مطالعاتی و برخی دیگر از معایب و آسیب های 

آن می گویند.
نشــر الکترونیکی غیرمجاز، یک نوع دزدی  

است
»ویدا اســالمیه« با انتقاد از نشــر غیرمجاز کتاب ها به 
صورت الکترونیکی می گوید: کتابی که ترجمه و تالیف 
می شود و به چاپ می رســد، تولیدکنندگانی دارد که 
برای تولید آن  زحمت می کشــند و زندگیشــان از این 
طریق می گذرد؛ اگر بخواهیم بگوییم مردم برای کتاب 
پول ندهند و به رایگان کتابخوان شوند، این بی انصافی  
است. این مترجم می افزاید: به نظر من نشر الکترونیکی 
غیرمجاز کتاب ها، هیچ مزایایی نــدارد.  اینکه یک نفر 
می خواهد کتاب بخواند، اگر این درک را دارد که کتاب 
خواندن باعث رشد می شود، باید این درک را هم داشته 
باشد که تولیدکننده کتاب زندگی اش از این راه می گذرد 
و این کار نوعی دزدی به حســاب می آید. این مترجم 

درباره تهدیداتی که از طریق نشر غیرمجاز 
الکترونیکــی کتــاب متوجه 
صنعت نشر است نیز می گوید: 
این نوع نشر قطعا به صنعت نشر 
ضربه می زند؛ چون خیلی ها به 

هر دلیلی به کتاب هایی احتیاج 
دارند و باید  آن هــا را تهیه کنند و 

بخوانند. وقتــی پی دی اف ها به طور 
رایگان در اختیارشان نباشد، ناگزیر 
کتاب ها را می خرنــد؛ ازآن جا که 

ناشر هم  قطعا آن ها را برای فروش 
عرضه کرده به ایــن نحو می تواند 
کارش را ادامه دهد؛ اما اگر خرید 
نباشد حتما ناشر هم ورشکست 

خواهد شــد و به مرور دست از تهیه 
کتاب می کشد و به این ترتیب فرهنگ 

نیز افت خواهد کرد.
کتاب الکترونیکی خواهان بیشتری 

پیدا می کند
درباره وســعت نفوذ کتاب های الکترونیکــی در ایران 
آمار و ارقامی موجود  نیســت؛ اما قطعا تعداد تبلت ها و 
اسمارت فون ها کم نیســت، ولی اینکه تا چه حد برای 
کتابخوانی مورد استفاده قرار می گیرند، جای پرسش 
دارد. »کاوه میرعباســی«  درحالی کــه کتاب هــای 
الکترونیکی را بیشتر یک مزیت می داند، می گوید: مسئله 
این اســت که خواندن کتاب الکترونیکی، ممکن است 
ابتدا سخت باشــد اما مزیت آن در این است که ارزان تر 
است. من بسیاری از کتاب های خارجی روز را به صورت 
الکترونیکی مطالعه می کنم. این نویسنده و مترجم در 
ادامه متذکر می شود: تقریبا ۹۰درصد سایت هایی که 
کتاب های الکترونیکی را در اختیــار مردم می گذارند، 
کتاب هایی را عرضه می کنند که مشــمول کپی رایت 
نیستند؛ زیرا اگر ۳۰ سال از مرگ مولف گذشته باشد، 
کتاب متعلق به همه است. همچنین سایت هایی وجود 
دارند با این امکان که پس از گذشــت حــدود دو ماه از 

آن را چاپ کتاب، نسخه الکترونیکی 
با قیمت ارزان تر 
عرضه می کنند 

و اگر کسی عادت به خواندن نسخه الکترونیکی کتاب ها 
داشته باشد، می تواند آن را به راحتی بخرد و بخواند. این 
نویسنده، استقبال از نسخه های مجاز الکترونیکی را کم 
می داند و می افزاید: به ازای هر ۵۰ کتاب کاغذی اکنون 
حدود یک کتاب الکترونیکی فروش می رود و مردم هنوز 
به این نحو از خرید و مطالعه کتاب عادت نکرده اند. او در 
پایان می گوید: فکر می کنم در آینده ای نزدیک با توجه 
به بحرانی که کاغذ دارد، این نحو از فروش و مطالعه کتاب 

خواهان بیشتری پیدا می کند.
کتاب خوانی باشد؛ حاال چه مجاز، چه غیرمجاز

هرچند برخی معتقدند که انتشار الکترونیکی کتاب ها 
کار را آســان می کند؛ اما هنوز هم برخی از اهل کتاب 
ترجیح می دهند بهای ورق زدن صفحه های کتاب  را که 
بوی کاغذ از میان آن احساس می شود حتی چندبرابر 
بهای نسخه الکترونیکی آن بپردازند. »شهرزاد لوالچی«  
با تاکید بر اینکه هیچ چیز نمی تواند جای کتاب کاغذی را 
بگیرد، می گوید: در هیچ کجای دنیا، هیچ چیز نمی تواند 
جایگزین کتاب شــود؛ چرا که کتاب را در هر وضعیتی 
می توانید در دســت بگیرید و بخوانید اما حتی تبلت و 
دیگر وسایل چنین شرایطی ندارند. این 
مترجم می افزاید:   

کتاب احساس نوســتالژی زیبایی به خواننده می دهد، 
حتی خیلی ها از داشتن یک کتابخانه خوب به خودشان 

می بالند و افتخار می کنند.
آسیب  کتاب های الکترونیکی برای مخاطب

»احمد آرام«  درحالی که با دوســتداران نســخه های 
کاغذی کتاب هم عقیده اســت، اظهار می کند: لمس 
کردن صفحات کتاب برای خواننده، همانند شروع شدن 
یک جهان دیگر اســت؛ اما در عصر جدید بنا به دالیلی 
مخاطبان به نسخه های الکترونیکی پناه می برند؛ زیرا 
از نظر اقتصــادی برای آنان مقرون به صرفه اســت؛ اما 
لذتی که از پی دی اف به دست می آورند فقط لذتی  است 
که به طور رایگان به دستشان رسیده و نمی تواند لذت 
کتاب را به آن ها منتقل کند. این نویسنده با بیان اینکه 
جریاِن آوردن کتاب از کتاب فروشی به خانه و خواندن 
آن، لذت خاصی دارد که خواننــده را برای اینکه بداند 
در کتاب چه اتفاقی می افتد، آماده می سازد،  می گوید: 
فکر می کنم مطالعه کتاب های الکترونیکی حتی نوعی 
آسیب جسمی است که موجب فشار آمدن به تمام بدن 
می شود، تا فرد بتواند از طریق نور صفحه کامپیوتر یا بقیه 

ابزار الکترونیکی، کتاب بخواند.

خوبوبِدکتابهایالکترونیکی

اخطار اجرایی
5/466 شماره: 663/96 به موجب رای شــماره 106 تاریخ 97/2/31 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1-  اعظم قهاری 
2- انوش تیموری هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/765/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای 220316-96/9/2 و 
220315-96/10/2 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
حیدر زباندان فرزند عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام کوی عدل و هم چنین پرداخت 
مبلغ 6/900/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:227988 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/467 شماره: 664/96 به موجب رای شــماره 108 تاریخ 97/2/31 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1-  اعظم قهاری 
2- انوش تیموری هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 
138/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای 220319-96/6/2 و 220322-

96/3/2 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد  و هم چنین پرداخت مبلغ 
6/900/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: حیدر 
زباندان فرزند عبدالحسین به نشانی درچه خ امام کوی عدل،  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:227989 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/468 شماره: 662/96 به موجب رای شــماره 109 تاریخ 97/2/31 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1-  اعظم قهاری 
2- انوش تیموری هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/765/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای 220324-96/1/2 و 
220323-96/2/2 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
حیدر زباندان فرزند عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام کوی عدل و هم چنین پرداخت 
مبلغ 6/900/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:227974 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/469 شماره: 665/96 به موجب رای شــماره 107 تاریخ 97/2/31 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1-  اعظم قهاری 
2- انوش تیموری هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی 
مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/865/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای 220317-96/8/2 و 
220318-96/7/2 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
حیدر زباندان  به نشــانی درچه خ امام کوی عدل و هم چنین پرداخت مبلغ 6/900/000 

ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف227983 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/470 کالسه پرونده 109 شماره دادنامه: 535 تاریخ رسیدگی:97/4/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 8 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علی کریمی فرزند مرید به نشانی 
خمینی شهر میدان هفت برادران خ هاتف فرعی 5، خوانده: جالل شیخکانلویی  به نشانی 
مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای علی کریمی 
به طرفیت آقای جالل شیخکانلویی به خواسته الزام  خواندگان به انتقال سند اتومبیل 725 
ن 24 ایران 53 وانت با توجه به خواسته خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه 
به اینکه کارت اتومبیل و بیمه نامه در ید خواهان بوده و با توجه به اینکه با اســتعالم بعمل 
آمده از راهور اتومبیل موصوف بنام خواهان بوده و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ  
قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیــاورده اند فلذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص شورا مســتندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده آقای جالل شیخکانلوی را 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف بنام خواهان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس 
ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر 

است. م الف:228004  شعبه 8 شورای حل اختالف خمینی شهر)237 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

5/456 شماره اجراییه:9710426795700109  شماره پرونده:9609986795700618 
شــماره بایگانی شــعبه:960618 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096795700107 و دادنامه مربوطــه 9609976795703236  محکوم علیه امید 
قاسمی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 247/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 923295-89/1/25 و 550182-89/1/25 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له مجید کنگازیان کنگازی فرزند قاسمعلی به نشانی اصفهان شهر 
اصفهان اتوبان هشتم شکاری نرسیده به پل هوایی دوم روستای دینان کوچه برج پالک 
333 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224110 شعبه 
27  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )411 کلمه، 4 کادر(

آگهی کاهش اجباری سرمایه در شرکت اردستان گستر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 181 و شناسه ملی 10861880976 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/31 سرمایه شرکت 
از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ 
یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده 5 اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید.
سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که به هزار سهم بانام عادی 
هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )223487(

آگهی تغييرات شرکت کابل افشان پارسيان زواره 
سهامی خاص به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 

 14004027944
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : علیرضا اعالمی زواره بشــماره ملی 1189592576 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، حیدر علی شــریفی به شماره ملی 1111579873 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل ، مهدی اعالمی زواره 
به شماره ملی1189412829 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضای مشــترک رئیس هیئــت مدیره و مدیر 
عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عــادی با امضای منفرد 
رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنًا 
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.  اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )214207(

آگهی تغييرات شرکت شيميائی سانلی سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 50208 و شناسه ملی 

 10260686792
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت ماده 2 
اساســنامه الحاق گردید: تولید و بســته بندی و واردات و صادرات و خرید 
و فروش و تحقیقات علمی در رابطه با کودهای شــیمیائی میکرو و مکرو 
وارگانیک و تولید و بســته بندی و واردات و صادرات و خرید و فروش مواد 
غذایی و داروئی و چایی و دمنوشها و مکمل های غذایی و مواد فرآوری شده 
گیاهی و ارگانیک همراه یا بدون مواد افزودنی مجاز و واردات دســتگاهها 
و ماشــین آالت و مواد اولیه در رابطه با آنها. اخذ وام وتسهیالت بانکی از 
موسســات و بانکهای دولتی و خصوصی در جهت اهداف شــرکت. ثبت 
موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
 و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )214252(

آگهی تغييرات شرکت پایتخت گالب و گل قمصر کاشان شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 3761 و شناسه ملی 10260247713 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/22 و نامه شماره 8585 
مــورخ 1397/05/03 اداره تعاون کاشــان آقــای غالمعلی ظهیری به شــماره ملی 
1262661201 به ســمت بازرس اصلی و مرتضی ســروری قمصیری به شماره ملی 
1262679397 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

تراز مالی سال 96 به تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه به میزان 26239500000 ریال 
به مجمع گزارش گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کاشان )226702(

آگهی تغييرات شرکت ریف ایران شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 12385 و شناسه ملی 

 10720135832
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/03/28 آقای 
مجید تباشیری اصفهانی به شــماره ملی 1286602904 به سمت 
رییس هیــات مدیره و آقای حمید تباشــیری اصفهانی به شــماره 
ملی 1287926770 به ســمت نایب رییس هیــات مدیره و آقای 
آرش منتظری ســفید دشــتی به شــماره ملی 1815636130 به 
ســمت مدیرعامل تا تاریخ 1398/06/12 انتخــاب گردیدند.کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با دو امضا از سه امضای رییس هیات مدیره 
، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )217738(

آگهی تغييرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 

 10260647780
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :ســرمایه شــرکت از مبلغ 601000000 ریال به 
1596000000 ریال از محل واریز نقدی و از طریق صدور سهام 
جدید طی گواهی بانکی شماره 53/56420/53 مورخ 97/3/29 
بانک تجارت شعبه شهرک علمی تحقیقاتی افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح ذیل اصالح شــد: ماده 5 سرمایه 
اصالحی: سرمایه شرکت مبلغ 1596000000 ریال نقدی است 
که به 1596000 ســهم با نام عادی 1000ریالی منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)217734(
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سیگاربرقی،سلولهایایمنیریهرانابودمیکند

پیشنهاد سردبیر:

موبایل موزی با باتری ۲۵ روزه عرضه شد
شــرکت نوکیا اعالم کرده اســت که موبایل۸۱۱۰ )موبایل موزی( خود را دوباره 
عرضه می کند؛ البته این شرکت ۵ ماه قبل نســخه ارتقا یافته این موبایل قبلی را 
 رونمایی کرده بود، این نخستین بار نیست که یک موبایل قدیمی نوکیا دوباره عرضه

 می شود. 
شرکت HMD Global چند موبایل کالسیک نوکیا مانند گوشی 

۳۳۱۰ را در سال های گذشته دوباره عرضه کرده است.این 
در حالی است که از نهم آگوســت، امکان پیش سفارش 
این محصول فراهم شــده بود. بر اساس شنیده ها قیمت 
دستگاه بدون سیم کارت ۸۷ دالر است. نسخه ارتقا یافته 
موبایل موزی از شبکه اینترنت ۴G پشــتیبانی می کند، 
عمر باتری آن ۲۵ روزه اســت و بازی مشهور Snake نیز 
در موبایل نصب شده اســت.این موبایل احیا شده با شکلی 
 خمیده، درپوشــی دارد که هنگام پاســخ دادن به تماس 
باز می شود.موبایل ۸۱۱۰ با رنگ جدیدی عرضه می شود 
 Mail for ،و مجهز به اپلیکیشــن هایی مانند فیس بوک

Exchange و Snake است.

مختار منوچهرآبادی

ادعای کشف کشتی فرازمینی ها مورد جدیدی است 
که توســط »دارل میکالس« صورت گرفته اســت. 
او از کاشــفان شبکه تلویزیونی دیســکاوری است. 
میکالس و دیگر اعضای تیمش معتقدند که در زیر 
مثلث برمودا و در نزدیکی باهاما، سازه مرموزی را در 
زیر دریا کشف کرده اند که احتمال دارد یک کشتی 

باستانی و متعلق به موجودات فرازمینی باشد.
مثلث برمودا که به نام مثلث شیطان هم معروف است 
قلمرویی از اسرار ترسناک و شگفت انگیز محسوب 
می شود. برمودا که منطقه ای در ناحیه غربی اقیانوس 
اطلس شمالی است سرزمین رموز و اسرار پیچیده ای 
است که تاکنون علم نتوانسته علتی منطقی و علمی 

برای آن پیدا کند.
گزارش ها و روایت هایــی که از این منطقه به گوش 
می رسد همواره دارای یک صفت مشترک هستند؛ 
اینکه این منطقه بســیار خطرناک اســت. یکی از 
ویژگی هایی که برمودا را تبدیل به قلمرویی شیطانی 
کرده و این واژه را هم رده مرگ و تباهی قرار می دهد، 
گزارشات متعددی است که همگی بر ناپدید شدن 
ساخته های غول پیکر دست بشــر مانند هواپیما، 
کشتی و…تاکید دارند. چنین پدیده ای را نمی توان 

با هیچ منطقی از دنیای فیزیک توضیح داد.
شرایط خاص مثلث برمودا باعث شــده تا بسیاری 
از دنیای علم و فیزیــک فاصله گرفته و ســعی در 

یافتن توضیحاتی غیر علمی برای پاســخ به سواالت 
خود باشــند. آنها عقیده دارند منشأ تمامی اتفاقات 
ناگوار و خطرناکی که در مثلث برمودا رخ می دهد به 
ماوراء الطبیعه و موجودات فرازمینی و ناشناخته باز 
می گردد. به هر حال شرایط خطرناک و خاص منطقه 
در حدی جدی است که هیچ تضمینی برای سالمت 
کشتی و هواپیمایی که از این قلمرو رد می شود وجود 
ندارد و هر آن ممکن است به شکلی غیر قابل توضیح 

ناپدید شده و نابود شود.
اما داســتان کشــف »میکالس« از این قرار است. 
میکالس، نقشــه ای در دســت داشــته که در آن 
مختصات بقایای یک کشتی در زیر آب های برمودا 
مورد اشاره قرار گرفته اســت. نقشه یاد شده تنها به 
شرح مختصات محل قرار گرفتن کشتی اشاره داشته 
و هیچ توجهی به شرایط ویژه و خاص کشتی نداشته 
اســت. ویژگی هایی آنچنان عجیــب که میکالس 
و تیمش را وادار کــرده تا به صراحــت اعالم کنند 
که کشــف صورت گرفته مربوط به بقایای کشــتی 

فرازمینی هاست.
میکالس به منظور انجام اکتشــافات ترسناک خود 
در زیر آب های مثلث شیطان نقشه ای بسیار مهم به 
همراه دارد. این نقشه توسط یکی از فضانوردان ناسا 
به نام »گوردن کوپر« ترسیم شده است. کوپر در دهه 
۶۰ میالدی این نقشه را آماده ساخت و در آن به ۱۰۰ 

نقطه نابهنجار اشاره دارد.
کشف بقایای این کشتی در زمانی صورت گرفت که 

میکالس و دیگر اعضای تیم در حــال فیلمبرداری 
یکی از برنامه های شبکه دیسکاوری بودند. میکالس 
آنچنان در خصوص کشف خود مطمئن است که در 
یکی از مصاحبه هایش عنوان کرده قصد دارد کشتی 

بیگانگان)!( را به خشکی منتقل کند.
آنچه که میکالس در زیر آب های تاریک مثلث برمودا 
کشف کرد، شباهتی به بقایای یک کشتی غرق شده 
در دریا ندارد؛ در واقع شکل عجیب و منحصر به فرد 
بقایای این کشتی، نقطه قوت استدالل میکالس در 
خصوص منشأ فرازمینی این ســازه است. آنچه که 
میکالس آن را کشــتی فرازمینی ها عنوان می کند 
هیچ شباهتی به ساخته های عادی دست بشر ندارد 
و مهم تر اینکه هیچ شباهتی هم به کشتی هایی که 
انسان تاکنون آنها را روانه آب های سطح کره زمین 
کرده، ندارد. کشف بقایای کشتی های باستانی، مورد 
جدید و تازه ای برای میکالس و تیمش نیســت؛ اما 
ادعای کشف کشتی فرازمینی ها موردی تازه و جدی 
است. آنها سال هاست که در این زمینه تجربه دارند و 
با شمایل کشتی ها و تغییرات صورت گرفته در طول 
تاریخ تکامل آنها آشنا هستند. بر این اساس میکالس 
با تاکید بسیار بیان می کند که بقایای یاد شده هیچ 
شباهتی به کشتی های دیگر و یا پدیده های طبیعی 
ندارد. این ســازه عجیب با مرجان پوشــیده شده و 
ضخامت مرجان ها نشان می دهد که این سازه صدها 

سال است که در زیر آب باقی مانده است.
تصور عامه بر آن اســت که مثلث برمــودا تنها یک 

منطقه آبی را شــکل می دهد. این در حالی اســت 
که نقشه های مربوط به این منطقه نشان می دهند 
برمودا خشکی های بسیاری را نیز شامل می شود. از 
کار افتادن سیستم های الکترونیک در زمان عبور از 
این مثلث یکی از مواردیست که گزارشات متعددی 

در خصوص آن مخابره شده است.
میــکالس، قصــد دارد با اســتفاده از نقشــه کوپر 
اکتشافات خود را ادامه دهد. او اعتقاد دارد در صورت 
کنکاش بیشتر می تواند به مدارک و شواهدی دست 
یابد که تعلق کشتی به موجودات فرازمینی را اثبات 
کند. کاشف شبکه دیســکاوری، موضوعی را مطرح 
می کند که در عین ترسناک بودن کنجکاوی انسان 
را به شدت تحریک می کند. او می گوید کوپر نقشه 
را به گونه ای ترسیم کرده که انگار قصد دارد بگوید 
چیزهای بیشتری در این بخش وجود دارد و تالش 
بیشــتری را طلب می کند. به احتمال زیاد »گوردن 
کوپر« هم بر این موضوع اشــراف کامل داشــته که 
بقایای کشــتی یافت شــده متعلق به موجوداتی از 

دنیایی دیگر است.
میکالس در توصیف خود از کوپــر، او را فضانوردی 
عنوان مــی کند کــه اعتقــادی کامل بــه وجود 
فرازمینی ها داشته و گویا حضور آنها روی زمین و نیز 
مثلث برمودا از امور بدیهی مورد نظر کوپر بوده است. 
ادعای کشف کشتی فرازمینی ها توسط میکالس در 
حال حاضر ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و 

سواالت بسیاری را موجب شده است.

ادعایکشفکشتیفرازمینیهادرمثلثبرمودا تازه ها

هک عجیب  حساب های کاربری اینستاگرام 
اینستاگرام در یک پســت وبالگی اعالم کرده از اینکه برخی کاربران نمی توانند به 
حساب های کاربری خود دسترسی یابند مطلع و مشکالت مربوط به آن را بررسی 
می کند. این پست وبالگی یک روز پس از آن منتشر شده است که وب سایت ماشابل 
گزارش داد صدها حساب کاربری در روزهای اخیر هک شده است؛ البته اینستاگرام 
اعالم نکرده چه تعداد حساب کاربری تحت تاثیر این هک قرار گرفته اند؛ اما آخرین 

بیانیه آن نشان می دهد عملیات هک گسترده بوده است. 
همچنین این شبکه اجتماعی در پستی که اخیرا  منتشر شده بود از کاربران خواست 
تنظیمات امنیتی خود را بررسی و فرآیند احراز هویت دو مرحله ای را فعال کنند. 
عالوه بر آن اینستاگرام اعالم کرده مشــغول ارتقای تنظیمات ۲FA است. درحال 
حاضر این شبکه اجتماعی برای ۲FA به پیامک متکی است که اقدام امنیتی چندان 
محکمی نیست. این درحالی است که برخی کاربران در روزهای اخیر اعالم کردند 
با وجود فعال بودن ۲FA حساب کاربری شان هک شده است؛ البته هنوز منبع هک 
مشخص نیست اما به نظر می رسد تعداد حمله ها از اوایل ماه جاری بیشتر شده است. 
اینستاگرام در بیانیه ای اعالم کرده به مشکل آگاه است و سعی دارد تا آن را برطرف 
کند. در همین راستا بعضی از اکانت های کاربران به آنها برگردانده شده، اگرچه بعضی 
دیگر با وجود ارسال گزارش به اینستاگرام همچنان مشکل شان برطرف نشده و به 

همین خاطر تصمیم گرفتند تا اکانت جدیدی بسازند.

اپل، تراشه سالمت می سازد
شرکت اپل در تالش برای تولید یک تراشــه اختصاصی سالمت است که پردازش 
داده های بیومتریک دریافتی از ابزار تولیدی مختلف این شرکت را تسهیل می کند.

قرار است این تراشه روی مدل های آینده گوشی آیفون نصب شود و احتمال می رود 
تا سال ۲۰۲۰ شاهد نصب آن روی رایانه های مک این شرکت هم باشیم. اپل پیش 
از این تراشه ای موسوم به S۳ را روی ساعت های اپل نصب کرده بود که وظیفه آن 
دریافت، پردازش و ارسال اطالعات بیومتریک کاربران و داده های مربوط به وضعیت 
سالمت و تمرینات ورزشی آنان بود. تراشه یادشــده عالوه بر جمع آوری اطالعات 
مربوط به سالمت کاربران به ارتقای کارآیی باتری ساعت اپل نیز کمک می کند.این 
شرکت قصد دارد در آینده از 
حسگر جدید ASIC نیز برای 
بهبود قابلیت های محصوالت 
خود اســتفاده کند. حســگر 
مذکور جمــع آوری اطالعات 
مربوط به وضعیت ســالمت و 
همین طــور داده های مربوط 
به تمرینات ورزشی را تسهیل 

می کند.

هشدار جدی درباره حمله به خودپردازها
میلیون ها دستگاه خودپرداز در جهان به زودی تحت یک حمله بزرگ جهانی قرار 
خواهند گرفت.»اف بی آی« می گوید: از نقشــه بزرگ هکرها خبردار شــده است، 
چراکه آنها قصد دارند با آلوده کردن دســتگاه های خودپرداز به بدافزار، در سطح 
 Jackpotting جهانی دست به سرقت عمده بزنند.بر این اساس هکرها با تکنیک
قصد دارند دســتگاه های خودپرداز کم اهمیت در نقاط دورافتــاده را مورد هدف 
اصلی خود قرار دهند تا پول نقد بیشــتری نصیب شان شــود.نقش واسطه در این 
عملیات سوءاســتفاده از دیتای لورفته یکی از ناشران کارت های اعتباری است که 

هنوز نامش فاش نشده است 
اما ظاهرا هکرهــا با رخنه 
در سیستم ناشــر مذکور، 
نقشه خود را کشــیده اند.

کارت های مذکور از طرف 
افراد متعلق به باند جهانی 
روی دستگاه های خودپرداز 
به اجرا گذاشته می شوند تا 
پول های دســتگاه را از آن 

خود کنند.

  عکس روز

ساخت موتورسیکلت برقی از چوب بامبو
گروهی از مهندســان و عالقه مندان به محیط زیســت در فیلیپین، موفق به تولید یک 

موتورسیکلت برقی با استفاده از چوب بامبو شده اند.

اپلیکیشن

عینکی هوشمند برای ارتباط 
کودکان اوتیسمی با دنیای خارج

دانشمندان به تازگی با استفاده از »عینک هوشمند گوگل« به 
آموزش کودکان مبتال به »اوتیسم« پرداخته اند تا با محیط اطراف 
و انسان ها تعامل پیدا کنند و کارشناسان بتوانند احساس های 
آن ها درهر لحظه را شناســایی کنند و واکنش مناسب را بروز 
دهند. مهارت های اجتماعی کودکان مبتال به اوتیســم پس از 
استفاده از عینک هوشــمند گوگل و برنامه کاربردی مخصوص 
نصب شده روی آن افزایش یافته است.اســتفاده از این عینک 
همچنین به کودکان کمک کرده است تا احساس های اطرافیان 
خود را درک کنند؛ کودکان مبتال به بیماری اوتیسم دچار مشکل 

در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران هستند.

همزمان با هفته جهانی فضا؛

نوآوردگاه فضایی ایران برگزار می شود
رویداد شناسایی و توانمندسازی کســب وکارهای فضاپایه با 
عنوان »نوآوردگاه فضایی ایران« همزمان با هفته جهانی فضا، 

برگزار می شود.
نوآوردگاه فضایی ایران ۱۵ تا ۱۸ مهرمــاه، همزمان با »هفته 
جهانی فضا« برگزار می شــود و تاریخ پیش رویداد )ســرنخ( 
آن نیز ۲۱ شهریورماه است. براین اســاس نوآوردگاه فضایی 
رویدادی اســت که حلقــه ارتباط بیــن صاحبــان صنایع، 
ســرمایه گذاران و صاحبان ایده را فراهــم می کند تا صاحبان 
ایده، ایده هایشان را به چالش بکشــند و از آن ها کسب و کار 
بسازند. در این رویداد ســازمان فضایی کمک می کند تا ایده 
های خالقانه در این بخش تحقق یافته و کسب وکارهای موفق 
راه اندازی شوند. متقاضیان ابتدا باید در پیش رویداد )سرنخ( 
که ۲۱ شهریور برگزار می شود، بصورت تیمی یا انفرادی ثبت 
نام کنند. پس از برگزاری پیش رویداد، فرصت تیم ســازی )یا 
تکمیل تیم( و ایده  پردازی تا قبــل از رویداد نوآوردگاه وجود 
 دارد تا با آمادگی کامل به صورت تیمی در رویداد اصلی حضور

 پیدا کنند.

سیگار برقی، سلول های ایمنی 
ریه را نابود می کند

بررسی های دانشمندان نشان می دهد که خطرات سیگار برقی 
برای سالمت انسان بسیار جدی اســت و این تصور که سیگار 
برقی نسبت به سیگار عادی مشکالت کمتری دارد، خطاست. 
در ســال های اخیر محبوبیت ســیگار برقی به شدت در حال 
افزایش بوده و تولیدکنندگان آن مدعی بوده اند که این محصول 
در مقایسه با سیگار عادی کم خطرتر است. اما پژوهشگران پی 
برده اند که دود سیگار برقی اثرات به شدت مخربی روی بافت 
ریه دارد. د ود سیگار برقی باعث افزایش تولید رادیکال های آزاد 
و افزایش میزان مرگ ســلول های بدن نیز می شود و عالوه بر 

این، کارکرد برخی سلول های بدن را نیز مختل می کند.

اپلیکیشنی که حمله قلبی را ردیابی می کند
اپلیکیشــنی برای اندروید ساخته شده که از کاربر می خواهد ســه فعالیت را انجام دهد و 
براساس آن اگر فرد دچار حمله قلبی شده باشد، آن را تشخیص می دهد و با اورژانس تماس 
می گیرد. اپلیکیشــن ابتدا از کاربر می خواهد به دوربین لبخند بزند. اگر بخشی  از صورت 
او فلج شده باشد، نمی تواند به درستی بخندد و اپلیکیشــن این مورد را در تصویر ردیابی 
می کند.در مرحله بعد، از کاربر خواسته می شود جمله ای ســاده را تکرار کند  و هرگونه 
ناهماهنگی در ادای جمالت را رصد می کند. در آخر نیز از کاربر خواسته می شود تا هریک 
از بازوهایش را هنگام نگهداشتن موبایل باال ببرد. تلفن هوشمند با کمک سرعت سنج می 
تواند تشــخیص دهد که کاربر نمی تواند یک بازو را به اندازه بازوی دیگر باال ببرد. 

این امر نیز نشانگر دیگر سکته اســت.اگر نتیجه دو فعالیت نشان 
دهد کاربر سکته کرده، اپلیکیشن به طور خودکار با اورژانس تماس 

می گیرد و پیامی به یک شماره تلفن از قبل تعیین شده می فرستد.
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سرپرست اداره میراث فرهنگی اردستان:
 »تنگه ظلمات اردستان« 

ثبت ملی می شود
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع  اردستان
دستی و گردشگری شهرستان اردستان، گفت: آثار 
طبیعی شهرستان ثبت ملی می شود که به همین 
منظور »تنگه ظلمات« شناســایی شده و به زودی 

ثبت ملی خواهد شد.
»مهدی مشهدی« در نشست خبری در محل اداره 
میراث فرهنگی اردستان اظهار کرد: این شهرستان 
در موضوع داشتن آثار باســتانی بسیار غنی بوده و 

جای کار بسیار است.
وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی برای ســال 97 
اعتبارات خوبی برای شهرستان اردستان دیده شده 
است که باید با فوریت جذب شود. سرپرست میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
اردستان گفت: آثار طبیعی شهرستان ثبت ملی می 
شود که به همین منظور »تنگه ظلمات« شناسایی 

شده و به زودی ثبت ملی خواهد شد.

شهردار زرین شهر:
ایستگاه دوچرخه سواری 
زرین شهر راه اندازی شد

شهردار زرین شهر گفت: ایستگاه  لنجان

دوچرخه ویژه ماموریت های درون شهری پرسنل 
شهرداری زرین شهر، راه اندازی شد.

»میثم محمدی« ادامه داد: با توجه به اهمیت این 
مسئله، شهرداری زرین شهر  با ساخت و گسترش 
مسیرهای ویژه دوچرخه ســواری در شهر و ترویج 
فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه، برای این منظور 
اقدام کرده اســت. وی اضافه کرد: در بســیاری از 
کشورهای پیشرفته مســئوالن در کنار مردم برای 
انجام کارهای درون شــهری از دوچرخه استفاده 
می کنند، شــهرداری زرین شــهر نیز برای ترویج 
فرهنگ استفاده از دوچرخه پیشگام شده و ایستگاه 
دوچرخه ویژه ماموریت های درون شهری پرسنل 
شهرداری را راه اندازی کرده است. وی گفت: استفاده 
مدیران و کارکنان شهرداری از دوچرخه برای انجام 
ماموریت های درون شهری، الگویی برای کاستن از 

ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی است.

خبر

بازگشترشتهتربیتبدنیبهدانشگاهنجفآباد

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

 بازگشت رشته تربیت بدنی
 به دانشگاه نجف آباد

نجف آباد طی ســال های اخیر رشته 
تربیت بدنی در دانشــگاه »آیت« نجف آباد با 
وجود ســابقه ۲۰ ســاله و امکانات بسیار زیاد 
حذف شــده بود؛ امــا خوشــبختانه به همت 
مسئوالن شهرســتان، بار دیگر این رشته در 

چرخه تحصیل دانشگاه نجف آباد قرار گرفت.
مشــاور رییس دانشــگاه فرهنگیان کشور با 
سفر به نجف آباد، از امکانات مختلف دانشگاه 
فرهنگیان شــهید آیت نجف آباد بازدید کرد 
تا بازگشت رشته تربیت بدنی به این مجموعه 
در دستور کار قرار گیرد. ســالن چند منظوره 
ورزشــی فرهنگ، زمین چمن، سالن کشتی، 
سالن ژیمناستیک امام علی )ع(، سالن تنیس، 
زمین آماده سازی شده برای فوتبال ساحلی، 
آشپزخانه و سلف سرویس، ساختمان آموزش، 
سالن آمفی تئاتر و سراهای دانشجویان مورد 

بازدید قرار گرفت.
پس از این بازدید، جلسه ای با حضور مسئوالن 
دانشــگاه فرهنگیان و مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان برگزار شــد که در آن مسئوالن از 
حذف نســنجیده رشــته تربیت بدنی در این 
دانشگاه با وجود تمام قابلیت ها و امکانات انتقاد 
کردند و خواستار تجدید نظر هر چه سریع تر در 

این باره شدند.

عکس  روز 

تیران وکــرون روزشــنبه میزبــان مجمــع 
نمایندگان و مدیران اســتان بــود که در آن 
پروژه هایی از جمله تکمیل پارک آبی شــهید 
منتظری، توسعه زیرساخت های گردشگری، 
احداث بیمارســتان مجهز و... مورد بررســی 

کاهش30درصدیحجمآبهایزیرزمینیبرایآبیاریفضایسبزقرار گرفت.
در نشست خبری شهردار کوشک با خبرنگاران مطرح شد؛

حدیث زاهدی

شهردار کوشک در نشســت خبری  با خبرنگاران 
ضمن تبریک »روز خبرنگار« بــا تاکید به بحران 
شــدید آب اظهار کرد: در شــرایط فعلی و برای 
جلوگیــری از خشــک شــدن درختــان کهن 
منطقه، اقدام به ساخت اســتخر برای جلوگیری 
 از هدررفت آب کردیــم که آمــاده بهره برداری 

است.
»مجیــد قربانی رنانــی« همچنین با اشــاره به 
انجام طرح مطالعاتی دفع آب های ســطحی باغ 
شــهر کوشــک  اضافه کرد: این طــرح تایید و با 

طرح GIS عملیاتی خواهد شد.
وی سرانه فضای ســبز باغ شــهر کوشک را ۱۴ 

مترمربع به ازای هر شــهروند اعالم کرد و گفت: 
حجم آب های زیرزمینی برای آبیاری  فضای سبز 
تا ۳۰ درصد کاهش داشته است؛ برای رفع بحران 
در این زمینه با همکاری آب منطقه ای خمینی شهر 

راه اندازی تصفیه خانه را در دستور کارقرار دادیم.
وی تصریح کرد: امسال مردم شهر کوشک، خزان را 
در بهار تجربه کردند؛ مسئله ای که کاهش آب های 
زیرزمینی و افزایش غلظت امالح، منجر به آن شده 
است و به همین دلیل، باغات گالبی 7۰ساله این 

منطقه در معرض نابودی هستند.
پیشرفت در مباحث عمرانی 

قربانــی مهم ترین مطالبــه مردم از شــهرداری 
را در بخش احیای بافت فرســوده و آزادســازی 
معابر دانست و اظهار داشــت: با همکاری اعضای 

شــورای شــهر و مردم، ۲5 توافق انجام شده که 
 بالغ بــر ۴۰۰ میلیــون تومان اعتبــار الزم دارد.
 وی افزود: با اجرای عملیات آزادسازی، مساحتی 
بیــش از9۲۰ مترمکعب آزادســازی می شــود و 
گذر ســلمان فارســی که از معبرهای اصلی شهر 
اســت، ایجاد و موجب تســهیل در عبور و مرور 
شهروندان خواهد شــد. شــهردار کوشک ادامه 
داد: با توجه به شــرایط اقتصــادی و تورم حاکم 
برجامعه، با بودجه ای که در اختیار داشتیم، شاهد 
 پیشــرفت های مطلوب و رضایت بخشی در تمام 
پروژه هــا بوده ایــم. قربانی با بیــان اینکه ایجاد 
ارتباط بین شــهرهای دیگر از درخواســت های 
شهروندان کوشک است، تصریح کرد: برای این امر 
با شهرداری کهریزسنگ تعامالتی را داشتیم و به 

زودی محقق خواهد شــد. شهردار کوشک با بیان 
ساماندهی بلوار الغدیر نیز از مهم ترین پروژه های 
در دستور کار شهرداری است، اضافه کرد: پرونده 
این پروژه در هفته جاری در کمیسیون ماده پنج 
بررسی و پس از تصویب عملیات اجرایی آسفالت 
 و ساماندهی پیاده راه و روشنایی آن انجام خواهد

 شد.
تکمیل بیمارستان شهر کوشک

قربانی با اعالم اینکه توافقاتی با مرکز بهداشــت 
در این خصوص صورت گرفتــه، عنوان کرد : قرار 
است طی مدت 6 ماه آینده کار تعمیرات و تجهیز 
کردن بیمارستان شهر کوشــک پایان پذیرد که 
خیرین شــهر هم در این امر نقش بسزایی داشته 

و خواهند داشت.

بازدید نمایندگان استان 
از تیران و کرون

مفاد آراء اصالحي
5/471 آگهي موضوع ماده سه قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي    
نظر به صدور آراء صــادره هيات موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
1- راي شــماره 11042 مورخ 96/09/23 هيات اول  آقاي حسين ابراهيمي به شناسنامه 
شماره 908 كدملي 0639194508 صادره خراسان شمالي فرزند اسداله  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 215/66 مترمربع مفروزي از پالك شماره فرعي از 4427 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رســمي 

مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است.
2- راي شــماره 11046 مورخ 96/09/23 هيــات اول خانم پري وحيد دســتجردي به 
شناسنامه شماره 655 كدملي 1284526240 صادره اصفهان فرزند ابوطالب بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يکبابخانه  به مساحت 215/66 مترمربع مفروزي از پالك شماره فرعي 
از 4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازاي مالکيت 

رسمي مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/05/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/05/25

م الف: 217851  اعظم قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده

5/440 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
5650/96 ش ج 3 له محمد هادی زارع هرندی عليه عليرضا معتمدی آدرمنابادی به آدرس 
اصفهان خيابان كاوه خ نگارستان كوی مالك اشتر غربی پالك 63 بابت محکوم به و هزينه 
های اجرايی به مبلغ 12/827/319 ريال اموال توقيفی مورد مزايده محکوم عليه به شرح 
يك دستگاه ســواری پژو 405 جی ال ايکس مدل 1376 به شماره انتظامی 389 س 26 
ايران 53 به رنگ زغالی )نوك مدادی متاليك( به شــماره موتور 2527502252 و شماره 
شاسی 76300032 وضعيت خودرو در زمان بازديد موتور خاموش، مدتها در پاركينگ متوقف 
است، الستيك ها فرسوده و باطری خاموش، درب موتور نياز به تعميرات اساسی دارد، شيشه 
جلو شکسته، بدنه سمت چپ و راست آثار زدگی دارد، چراغهای جلو و عقب فرسوده، جلو 
داشبورد فرسوده است. با توجه به شرايطی كه خودرو در پاركينگ ديده شد و عيوب مشهوده 
خودرو در شرايط فعلی به مبلغ 35/000/000 ريال )سه ميليون و پانصد هزار تومان( مورد 
ارزيابی قرار گرفته اســت كه مورد اعتراض هيچ از از طرفين نمی باشد در نظر دارد جلسه 
مزايده ای در مورخ 97/6/18 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در خيابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان مجتمع قضايی 
شهيد محسن حججی برگزار می گردد. طاليبن شركت در جلسه مزايده می توانند با واريز ده 
درصد از مبلغ پايه پنج روز قبل از جلسه مزايده به شماره حساب 2171350205001 بانك 
ملی و ارائه آن فيش به اجرای احکام از اموال بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود. م الف: 224087 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف 

اصفهان )272 كلمه، 3 كادر(
مزایده

5/442 شعبه اول اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
4437/92 ش ج يك له خانم ليال نور محمدی با وكالت آقای مهدی باباشاهی عليه مسعود 
محققيان به آدرس خ آتشــگاه باغ فردوسی كوچه حمام بن بســت رز جنب باغچه جنب 
مسجد درب طوسی رنگ )منزل شــخصی( بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 
1/097/724/000 ريال اموال توقيفی مورد مزايده محکوم عليه به شرح 3 دانگ مشاع از 
6 دانگ منزل مسکونی به آدرس آتشگاه  كوی آتشگاه كوی باغ فردوس بعد از باغ فردوس 
كوچه معروف به حمام بن بست رز درب قهوه ای)بدون پالك( ملك فوق منزل مسکونی 
است كه به صورت قولنامه ای خريداری شده و سند مالکيت و پروانه ساخت ارائه نشده در 
دو طبقه همکف و اول، طبقه همکف با قدمت ساخت حدود هفت سال با ديوارهای آجری 

باربر، سقف تيرچه بلوك دارای دو اتاق خواب، سرويس بهداشــتی و حمام و آشپزخانه با 
كابينت مســتعمل و قديمی، دربهای داخلی چوبی، دربهای ورودی اصلی آهنی و درب و 
پنجره های خارجی آلومينيوم، اندود گچ و سنگ از اره پوشــش ديوارهای داخلی است و 
آشپزخانه و سرويس بهداشــتی و حمام دارای بدنه كاشی می باشد، كف سالن سراميك و 
اتاقهای خواب موزائيك است، سيستم گرمايش بخاری گازی و سيستم سرمايش كولرآبی 
است و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد، كف پاركينگ از سنگ و بدنه سراميك اجرا 
شده است، حياط سازی انجام نشده است و دستگاه پله ناتمام می باشد، طبقه اول فقط سقف 
تيرچه بلوك روی ديوارهای باربر آجری اجرا شده است و به صورت ناتمام است. ملك دارای 
عرصه و اعيان به مساحت حدود 144 متر مربع و اعيانی كل حدود 226 متر مربع می باشد و 
خرپشته روی بام فقط ستونهای بتنی اجرا شده است و با توجه به موارد فوق الذكر و در نظر 
گرفتن عوامل موثر ارزش كل سه دانگ مشاع معرفی شده از ششدانگ منهای اينکه جز چه 
پالك ثبتی قرار داشته باشد به مبلغ 666/000/000 ريال )شصد و شصت و شش ميليون 
ريال( معادل شصت و شش ميليون و ششصد هزار تومان می باشد كه مورد اعتراض هيچ 
يك از طرفين قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 97/6/20 در ساعت 
11-12 صبح در محل اجرای احکام واقع در خيابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزين مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان برگزار می گردد طالبين شركت در جلسه مزايده می 
توانند با واريز ده درصد از مبلغ پايه پنج روز قبل از جلســه مزايده و ارائه آن فيش به شماره 
حساب 2171350205001 بانك ملی از اموال بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود. م الف: 224063 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف 

اصفهان )434 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

5/443 شماره نامه: 1397009000726091 شــماره پرونده: 9609983624000891  
- 9609983624000952 شــماره بايگانی پرونــده: 970311 تصميم نهايی شــماره 
9709973623500417  شــاكی: 1- خانم زهرا غالمی فرزند موسی كربالئی به نشانی 
مهاباد موغار كوچه بنياد، متهم: آقای احمد حسينی فرزند سيد موسی به نشانی مهاباد موغار 
قلعه گوشه چاه محمد كارگر، اتهام ها: 1- قتل غيرعمدی در اثر بی احتياطی در امر رانندگی 
با وصف نداشتن گواهينامه رسمی 2- رانندگی بدون پروانه رسمی 3- قتل غيرعمدی در 
اثر بی احتياطی در امر رانندگی، دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم رسيدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای احمد حسينی فرزند موسی كرباليی اهل و تبعه افغانستان دائر بر قتل 
غيرعمدی مرحوم محمد حسين حيدری فرزند محمد شاه تبعه افغانستان، در اثر بی احتياطی 
درامر رانندگی بدون پروانه رسمی با موتور سيکلت هوندا به شماره انتظامی 83215/624 
دادگاه با بررسی پرونده نظر به گزارش اوليه مرجع انتظامی كالنتری مهاباد به تاريخ 96/8/7 
در مورد تصادف دو دستگاه موتور سيکلت به رانندگی مرحوم حيدری و متهم احمد حسينی 
)موسوی( واعزام هر دو راننده به مراكز درمانی و فوت آقای حيدری در بيمارستان و صدور 
گواهی فوت و جواز دفن نامبرده به علت شکستگی جمجمه و خونريزی مغزی و نيز وصول 
كروكی و نظريه افسر كاردان فنی تصادفات و اعالم تقصير متهم فوق الذكر  و عدم اعتراض 
به نظريه كارشناس و با توجه به شکايت خانم زهرا غالمی اصالتا از طرف خود و به عنوان 
قيم اتفاقی فرزندانش 1- جاويد حيدری 12 ساله )نابينا( 2- مدينه حيدری )نابينا( 14 ساله 
3- معصومه حيدری 5 ساله و 4- محمدرضا حيدری دو ساله كه براساس گواهی تعرفه شده 
از سوی فرمانداری كه بر اســاس كد خانوار اختصاصی 11412501 وكد خانوار 505599  
خانواده مرحوم محمد حسين حيدری شناسايی می گردند و توجه به عدم دستگيری متهم 
از طريق دادسرا و صدور كيفرخواست غيابی برايش و نيز انتشار آگهی جهت وقت رسيدگی 
و عدم حضور نامبرده احمد حسينی)موســی(  در جلسه دادگاه لذا اتهامش را محرز و مسلم 
دانسته به استناد مواد 549-714 و 718 از قانون مجازات اسالمی سال 1375 و 1392  متهم 
را به پرداخت يك فقره ديه كامله، مرد مسلمان در حق اوليای دم و به 2 سال حبس تعزيری 
بدليل نداشتن گواهينامه رسمی رانندگی محکوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ســپس قابل تجديدنظرخواهی 
در مركز استان اصفهان اســت. م الف: 226380 شــعبه 101 دادگاه كيفری دو شهر 

اردستان)101 جزايی سابق( )410 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

5/444 شماره دادنامه: 9709973623100526 شماره پرونده: 9709983623100391 
شماره بايگانی شــعبه: 970460 تجديدنظرخواه: آقای سيد اســمعيل روحانی طباطبائی 
فرزند سيد حسين به نشانی استان اصفهان شهرستان اردســتان خيابان 22 بهمن كوچه 

رسالت پالك 7، تجديدنظرخوانده: آقای نريمان اســدزاده فرزند احمد به نشانی مجهول 
المکان، تجديدنظرخواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارات دادرسی 
3- مطالبه وجه بابت... ، دادگاه با رعايت تشــريفات قانونی ختم رســيدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت بصدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
تجديدنظرخواهی آقای سيد اسماعيل روحانی فرزند سيد حسين به طرفيت آقای نريمان 
اسد زاده فرزند احمد نسبت به دادنامه شماره 157 مورخ 97/3/12 صادره از شعبه دوم شورای 
حل اختالف اردســتان متضمن صدور قرار ابطال دادخواســت تجديدنظرخواه با موضوع 
مطالبه اجور معوقه ميزان 165/000/000 ريال به لحاظ ضرورت اخذ توضيح از ايشــان و 
عدم حضورش اين شعبه از توجه به محتويات پرونده، مفاد دادخواست تجديدنظرخواهی 
و مالحظه رونوشت مصدق قرارداد اجاره فی مابين شــماره 011659 به مدت يکسال از 
تاريخ 93/12/26 با مبلــغ 20/000/000 ريال پول پيش و ماهيانــه 550/000 تومان و 
اظهار تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 550/000 تومان بابــت يك ماه اجاره و مالحظه 
زمان تخليه ملك توسط اجرای احکام مدنی شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/19 و 
عدم حضور تجديدنظرخوانده جهت دفاع يا ايراد موثر باوصف ابالغ قانونی از طريق نشــر 
آگهی اعتراض را وارد دانســته ضمن نقض دادنامه فوق مستندا به مواد 198 و 519 قانون 
آ.د.م تجديدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ 163/500/000 ريال بابت اصل خواسته  با لحاظ 
ميزان سکونت )30 ماه و 19 روز( و پرداخت يکماه اجاره و هزينه دادرسی محکوم می نمايد 
نسبت به موضوع مطالبه 2/000/000 تومان هزينه قبوض خدماتی صرفنظر از اينکه دليل 
و مدركی پيوست پرونده نبوده به لحاظ اســترداد اعتراض مستندا به ماده 363 قانون آ.د.م 
قرار ابطال دادخواست تجديدنظرخواهی صادر می گردد. رای صادره پيرامون محکوميت 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و نسبت به قرار 
ابطال دادخواست تجديدنظرخواهی قطعی می باشد. م الف: 226393 شعبه اول  دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان )338 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/445 مرجع رسيدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالســه پرونده 1504/97 حل 2 ، وقت رسيدگی ســاعت 5/45 بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1397/7/16، مشــخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله به نشــانی 
خمينی شهر محله اسفريز كوچه شهيد علی اصغرفخاری، مشخصات خوانده: زينب افشار 
فرزند غالمحسين، خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر آگهی در 
يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات 
يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 226357 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )164 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/446 مرجع رسيدگی: شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 626/97 حل 1 ، وقت رسيدگی ساعت 5/15 بعد از ظهر روز يکشنبه مورخه 
1397/7/8، مشــخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله، مشــخصات خوانده: 
حميدرضا جبار زارع فرزند اسداله، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 33/284/000 ريال به 
همراه خسارت دادرسی و تاخير تاديه، داليل خواهان: چك شماره 96/10/5-60689/31 
بانك ملت،  گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 226356 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )172 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/455 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 

كالسه پرونده 614/97 حل 8 ، وقت رسيدگی ساعت 4/15 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/7/2، مشخصات خواهان: مهدی حاجی حيدری فرزند غالمرضا به نشانی خمينی 
شــهر منظريه مقابل پمپ گاز، مشــخصات خوانده: رضا شــيرازی فرزند محمد حسين، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چك سريال 716578 مبلغ 48/000/000 ريال، گردش 
كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور 
خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 227935 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يك( )171 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/463 مرجع رسيدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، كالسه 
پرونده 1166/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/7/9، 
مشخصات خواهان: علی عظيمی فرزند قربانعلی به نشــانی خمينی شهر دستگرد قداده 
خ دستگرد فروشگاه النا، مشــخصات خوانده: محمدرضا پيش ياری، خواسته و بهای آن:  
استرداد وجه 16/250/000 ريال به انضمام كليه خسارات دادرسی، داليل خواهان: كپی 
فيش واريز، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حاضر گردد.م الف: 227944 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )174 كلمه، 2 كادر(
اجراییه

5/447 شماره اجراييه:9710426795400156  شماره پرونده:9609986795400487 
شماره بايگانی شعبه:960487 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795403307  محکوم عليه محمد مهدی ســلطانی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 175/000/000 ريال بابت وجه چك به 
شماره 207578 و 307021 به عهده بانك ملی و صادرات و مبلغ 3/387/500 ريال بابت 
هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چك مورخ فوق الذكر 1394/3/17 و 1394/7/26 لغايت اجرای حکم در حق 
محکوم له فاطمه پرسته فرزند عزت اله به نشانی اصفهان شهر بهارستان انتهای خيابان ايثار 
مجتمع مهر بلوك 2 ورودی 1 طبقه 1 واحد 26 و نيم عشر حق االجرا. محکوم عليه مکلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سی روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه 
از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
شــش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل 
 توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 

م الف: 224052 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)424 كلمه، 4 كادر(
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کسب رتبه ششم تولید هلوی کشور توسط چهارمحالی ها

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

دستگيري قاتل جوان 38 ساله 
»كوهرنگی« كمتر از نيم ساعت

فرمانده انتظامی شهرســتان کوهرنگ از کشته 
شــدن جــوان 38 ســاله در این شهرســتان و 

دستگیري قاتل در کمتر از نیم ساعت خبر داد.
سرگرد امیر انتظامی نیا در تشریح این خبر اظهار 
کرد: در پي اعــام خبري از مرکــز فوریت  هاي 
پلیس 110 مبني بــر قتل جوان 38 ســاله در 
این شهرستان، موضوع در دســتور کار ماموران 
کانتري مرکزي شهرستان کوهرنگ قرار گرفت.

وي گفت: بافاصلــه مامــوران در محل حادثه 
حضور و پس از انجام اقدامات اولیه مشخص شد 
که جوان 38 ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده 
است . فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ ادامه 
داد: بافاصله تیمي ویژه متشكل از ماموران پلیس 
آگاهي و عوامل انتظامي برای دســتگیري قاتل 
و انجام تحقیقات بیشــتر به محل اعزام شــدند. 
انتظامی نیا تصریح کــرد: در تحقیقات تخصصي 
به عمل آمده متهم به قتــل پس از ارائه مدارك و 
مســتندات موجود به جرم خود اعتراف و پس از 
تشــكیل پرونده برای طی کردن مراحل قانوني 

تحویل مراجع قضائی شد.

ورود بيش از سه هزار گردشگر 
خارجی به چهارمحال

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گفت: طی چهار ماه امسال ســه هزار و ۴00 نفر 

گردشگر خارجی وارد استان شد.
حیدر صادقی  اظهار کرد: تعداد مسافران خارجی 
ورودی به اســتان نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته چهار درصد رشد داشــته است.وی با 
اشاره به اینكه بخش گردشــگری استان نسبت 
به سال های گذشته توسعه داشته است، افزود: با 
توجه به اهداف طرح جامع گردشگری استان عاوه 
بر فعالیت های صورت گرفته فراوان، هنوز به حد 
مطلوب نرسیده ایم.صادقی گفت: بایستی توجه 
کرد که زیرساخت های سخت از جمله تاسیسات 
اقامتی، کمپ ها، حمل و نقل زمینی و هوایی، آی 
ســی تی و ... همچنین زیرساخت های نرم مانند 
بازاریابی و تبلیغات و بهره مندی از توان کارکنان 
مجرب می تواند در رســیدن به این اهداف موثر 
باشد. وی خاطرنشان کرد: تحریم ها و مشكات 
اقتصادی اخیر کشور در جذب گردشگران خارجی 

ورودی به کشور و استان تاثیر داشته است.

رییس شورای اسالمی چهارمحال و 
بختیاری:

صنعت توریسم تحوالت اقتصادی 
را به نحو مطلوب رقم می زند

رییس شورای اسامی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: صنعت توریسم، تحوالت اقتصادی چهارمحال 
و بختیاری را به نحو مطلوب رقم می زند و توســعه 
صنعت گردشــگری، نیازمند نگاه ویــژه به حوزه 
تبلیغات اســت. خان محمد غیبی حاجیور با بیان 
اینكه باید درصدد معرفی بیش از پیش هویت و تاریخ 
این اســتان در عرصه های ملی و بین المللی تاش 
کرد، گفت: الزم اســت حمایت های مالی از افرادی 
که در حوزه گردشگری فعال هستند صورت گیرد. 
رییس شورای اسامی استان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینكه شوراها به عنوان یكی از ارکان نظام 
تصمیم گیری در کنار مدیران هستند، افزود: مدیران 
نباید شوراهای اسامی را رقیب خود بدانند بلكه آنان 
را همراه و رفیق خود محسوب کنند. وی بر تقویت 
صنعت گردشگری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد 
و گفت: این استان باید به جایگاه واقعی خود در زمینه 
گردشگری دست پیدا کند که در این بین شوراهای 

اسامی آمادگی هر گونه همكاری را دارند.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

كسب رتبه ششم توليد هلوی 
كشور توسط چهارمحالی ها

مدیرباغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از 
کسب رتبه ششم تولید هلوی کشور توسط باغداران 
استان خبر داد. ابراهیم شــیرانی با اشاره به اینكه 
باغداران استان رتبه ششــم تولید هلو را در کشور 
کسب کردند، گفت: درحال حاضر بیش از سه هزار 
هكتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به باغات هلو 
اختصاص دارد.وی با بیان اینكه بیشــترین باغات 
هلوی استان در شهرستان ســامان واقع هستند، 
افزود: برداشت هلو در منطقه از ماه جاری آغاز و تا 
اواسط مهرماه ادامه دارد. شیرانی اضافه کرد: توسعه 
باغات هلــو در چهارمحال و بختیاری زمینه  ســاز 
افزایش تولید محصول هلو در این استان شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: طبق مطالعات 10 
سال گذشته در استان بیش از 1400 گونه گیاهی 
و 294 گونه جانوری وجود دارد؛ اما در دو سال 
گذشته بیش از 10 گونه جانوری جدید به هنگام 
احیای برخی اکو سیستم ها در استان، مشاهده 

و در مجامع جهانی ثبت و ضبط شده است.
شهرام احمدی درشورای هماهنگی مدیریت بحران 
استان، اظهار کرد: پیشگیری از شیوع بیماری های 
حیات وحش با وجود خشكســالی باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینكه  تنوع زیستی پشتوانه غذایی، 
کشاورزی و سامت اســت و در این شرایط تهدید 
می شــود، افزود: عدم توجه به این مهــم می تواند 

آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشد.
احمدی خاطرنشــان کرد: طبق مطالعات 10 سال 
گذشته در استان بیش از 1۴00 گونه گیاهی و 29۴ 
گونه جانوری وجود دارد؛ اما در دو سال گذشته بیش 
از 10 گونه جانوری جدید به هنــگام احیای برخی 
اکوسیستم ها در استان، مشاهده و در مجامع جهانی 

ثبت و ضبط شده است.
وی اضافه کــرد: 29۴ گونه جانــوری، 185 جنس 
هســتند و به 95 خانواده تعلق دارند که 170 گونه 
پرنده، 35 گونه خزنده، 62 گونه پستاندار، پنج گونه 
دوزیســت و 22 گونه ماهی، حیات وحش استان را 

تشكیل می دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان تاکید کرد: 

یک سوم از مساحت استان در قالب ذخیره گاه زیست 
کره تنگ صیاد سبزکوه زیر پوشش یونسكو است که 

باالترین مرجع علمی جهان محسوب می شود.
احمدی تصریح کرد: چهار محال به واسطه شرایط 
توپوگرافی مطلوب، جزو استان هایی است که تنوع 
زیستی بسیار مناسبی دارد و برخی گونه های آندمیک 
جهانی همانند گونه گیاهی »مرزه کایی« که تنها 
در ســطح 200 متر از کره زمین یافت می شود و در 
چهارمحال و بختیاری نیز وجود داشــته که باید در 

حفظ آن کوشید.
وی ادامه داد: این تنوع زیســتی در اســتان هزاران 

میلیارد دالر ارزش دارد که متاسفانه تاکنون ارزش 
گذاری نشده و اکنون در حال انجام ارزش گذاری بر 

اکوسیستم های استان هستیم.
احمدی گفت: در دو ســال گذشــته بــا همكاری 
دامپزشكی و محیط زیست استان، بیماری های حیات 
وحش را تقریبا به صفر رســاندیم و مرکز بهداشت 
اســتان نیز در تامین واکســن آنفلوآنزا به ماموران 

اجرایی محیط زیست کمک های خوبی داشتند.
وی با تاکید بر همكاری بین بخشی میان امور عشایر، 
مرکز بهداشــت و دامپزشــكی، گفت: در راستای 
پیشگیری از شیوع بیماری های حیات وحش، خرید و 

به کارگیری داروهای ضد عفونی کننده صورت گرفته 
و الزم اســت برای آموزش مردمی اعتبار اختصاص 
داده شــود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
خاطرنشان کرد: حدود 100 هزار رأس دام اهلی در 
مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان 
وجود دارد که به دلیل کــوچ می توانند زمینه بروز و 

انتقال بیماری را در استان فراهم کنند.
احمدی بیان کرد: آنفلوآنزای  فــوق حاد پرندگان، 
هاری، شاربن )سیاه زخم(، بیماری  تب کریمه کنگو و 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری های هستند 

که حیات وحش استان را تهدید می کنند.
وی ضدعفونی کردن آبشــخورها، نظارت بر مراکز 
خرید و فروش پرندگان با همكاری نیروی انتظامی، 
اباغ نقشــه راه پیشــگیری و کنترل و مبــارزه با 
بیماری های مشــترك دام به دســتگاه های متولی 
امر، عدم صدور پروانه شــكار در مواقعی که احتمال 
آلودگی وجــود دارد را از اقدامــات حفاظت محیط 

زیست استان برشمرد.
احمدی در ادامه گفت: تاالب  های استان در دو فصل 
زمســتان و بهار، میزبان پرندگان از سایر نقاط دنیا 
هستند که می توانند ناقل بیماری باشند که صدور 

پروانه شكار در ایام نیز صورت نمی گیرد.
بهروز امیدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز 
گفت: مهم ترین چالش در کشــور و استان، چالش 
خشكسالی است و باید یک سند راهبردی مدیریت 
بحران آب داشته باشیم که در آن اولویت ها شناسایی 

شوند و برش شهرستانی مشخص شود.

مشاهده بیش از 10 گونه جانوری در چهارمحال طی دو سال گذشته

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: عملیات ساخت طرح فوالدسازی سفیددشت به 
پیشرفت 70 درصدی رسید. سید نعیم امامی اظهار کرد: عملیات 
ساخت این کارخانه با هدف اولیه تولید 800 هزار تن اســلب و در 
سه فاز ساخت واحد احیای مســتقیم، واحد فوالدسازی و واحد 

زیرساخت و جنبی و پشتیبانی پیش بینی شده است.

وی افزود: فــاز اول این کارخانه شامل واحــد احیای مســتقیم، 
بــــه عنوان نخســتین طرح از مجموع فوالدهــای هفت گانه 
کشوربهره برداری شد. امامی گفت: فاز دوم هم فوالدسازی است 
که در بخش زیر ســاخت ها تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیكی 
داشته است. وی ادامه داد: در فــاز ســوم احــداث عملیات بنا 
کــردن واحد زیرســاخت و جنبی و پشــــتیبانی اســت که 

وظیفه تامین زیرســاخت های مورد نیاز و ایجاد ســاختمان های 
جنبی مورد نیاز واحد احیا و فوالدسازی را بر عهده دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در عملیــات 
ســاخت واحد فوالدسازی حدود 250 نفر مشغول به کار هستند 
و پس از راه اندازی نیز برای 300 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد 

شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان :
طرح فوالدسازی سفيد دشت به پيشرفت 70 درصدی رسيد

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:  

فقدان سند مالکیت
5/464 شماره: 970720671730049 - 97/5/22 خانم بتول خانی فرزند محمد حسین 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یازده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 107 فرعی از 80 اصلی واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 146 صفحه 62 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده به او انتقال قطعی یافته و سند صادر گردیده است و معامله دیگری هم انجام نشده 
و در اثر جابجایی مفقود شده است چون  درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 226586 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )212 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

5/448 شماره اجراییه:9710426805300165  شماره پرونده:9609986805301473 
شماره بایگانی شعبه:961473 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9709976805300054  محکوم علیه فرشاد رحیمی به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 86/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/298/750 
ریال بابت هزینه دادرســی و نشــر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/8/20 و 94/9/20 و 94/7/25 و 94/6/25 لغایت تاریخ وصول و نیم عشر اجرایی در 
حق محکوم له داود جبار زارع فرزند اصغر به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان ملک 
شهر خیابان مطهری بعد از کوچه شماره 9 طبقه باالی کبابی محمد، محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224053 شعبه 53 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره 3( )408 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/449 شماره اجراییه:9710426805300182  شماره پرونده:9609986805301497 
شماره بایگانی شعبه:961497 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9709976805300036  محکوم علیه محمد صالحی میشانی فرزند افراسیاب به 
نشانی مجول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 46/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/668/750 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 94/9/5 و 94/9/30 و 94/6/30 تا تاریخ اجرای حکم و نیم 
عشر اجرایی در حق محکوم له داود جبار زارع فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان ملک شهر خیابان مطهری بعد از کوچه شماره 9 طبقه باالی کبابی محمد، محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 

اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224054 شعبه 53  شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شماره 3( )412 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/450 شماره اجراییه:9710426805200215  شماره پرونده:9609986805201493 
شماره بایگانی شعبه:961493 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709976805200165  محکوم علیه یزدان صلواتی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/665/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ 92/1/15 لغایت وصول با احتساب نیم عشر اجرا در حق محکوم له داود جبار 
زارع فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خیابان مطهری بعد از 
کوچه شماره 9 کنار کبابی محمد، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 224055 شعبه 52  شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 3( )406 

کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/451 شماره اجراییه:9710426805300194  شماره پرونده: 9609986805301313 
شماره بایگانی شعبه:961313 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805302138  محکوم علیه مهری چیت ساز فرزند محمود به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ 117/500 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخه 96/6/25 لغایت اجرای حکم و نیم عشــر اجرایی در حق محکوم له سعید زنگنه 
بهزادی فرزند محمد علی به نشــانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان مسجد سید 
نبش چهار راه 5 رمضان طبقه دوم دکتر رشتیان. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 

2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. م الف: 224057 شعبه 53  شــورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره 3( )404 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/452 شماره اجراییه:9710426796300306  شماره پرونده:9609986796301686 
شــماره بایگانی شــعبه:961687 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796300316 و شماره دادنامه مربوطه 9709976796300298  محکوم علیه 
راضیه حسین زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 180/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/410/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/21 لغایت 
تاریخ وصول در حق محکوم له ســمیه هنرمند عاشق آبادی فرزند ســیف ا... به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینی شــهرک کوثر غربی بن بست فدک پالک 
104 با وکالت نجمه شانه فرزند حسین به نشــانی اصفهان خیابان نشاط حد فاصل چهار 
راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع اداری نقش جهان طبقه 2 واحد 6  و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224070 شعبه 33  حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )438 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/453 شماره اجراییه:9710426793800255  شماره پرونده:9609986793800918 
شــماره بایگانی شــعبه:960918 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793800240 وشــماره دادنامه مربوطــه 9609976793804643  محکوم 
علیه فتانه محبی فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
13/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 313/750 ریال بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف 1593/291274/19-95/8/23 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له شرکت پخش سایه سمن به نشــانی تهران میدان فردوسی ابتدای خ سپهبد قرنی ک 
علوی پ 2 با وکالت نجمه شانه فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان نشاط حد فاصل 
چهار راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع اداری نقش جهان طبقه 2 واحد 6 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 
انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224083 شعبه 8  حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )438 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/454 شماره اجراییه:9710426795900105  شماره پرونده:9609986795900491 
شــماره بایگانی شــعبه:960492 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795900106 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795903031  محکوم علیه 
عباس دوستی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 27/730/000 
ریال بابت چکهای شــماره 015076 مورخ 1388/8/5 و 015082 مورخ 1388/8/5 و 
015064 مورخ 1388/7/20 عهــده بانک تجارت و مبلــغ 645/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق 
االجرا در حق محکوم له مجید کنگازیان کنگازی فرزند قاسمعلی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان اتوبان هشتم شکاری نرســیده به پل هوایی دوم روستای دینان کوچه برج 
پالک 333،  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 224105 
 شعبه 29  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )419 کلمه، 

4 کادر(
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ماجرای عجیب کشف ۴ 
لکسوس سرقت شده از ایتالیا، 

روسیه و سوئد در تهران

۴ لکسوسی که در کشورهای ایتالیا، سوئد و روسیه 
اعالم سرقت شده و پس از ترخیص از گمرکات وارد 
ایران شده بودند، شناسایی شدند. این ۴ خودروی 
لکسوس که در کشورهای ســوئد، روسیه و ایتالیا 
اعالم سرقت شده بودند، پس از ترخیص از گمرکات 
کشور و در هنگام شماره گذاری شناسایی شد و در 
تحقیقات تکمیلی دو متهم ایــن پرونده که اقدام 
به ترخیص خودرو از گمرک کرده بودند، دستگیر 
شدند.در بررسی های پلیسی و زمانی که کارشناسان 
شماره گذاری پلیس متوجه دستکاری شماره شاسی 
خودروها شدند، موضوع را به پلیس آگاهی گزارش 
داده و در تحقیقات تکمیلی و پس از مشخص شدن 
شماره اصلی شاسی خودروها، ماموران پلیس آگاهی 
پایتخت با اســتعالم از پلیس بین الملل )اینترپل( 
متوجه شدند که دو دستگاه از این خودروها در کشور 
ایتالیا، یک دستگاه در کشــور سوئد و یک دستگاه 
در کشور روسیه سابقه اعالم سرقت داشته اند.پس 
از دستگیری این افراد مشــخص می شود که این 
خودروهای گران قیمت توســط مالکان شان تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفته بودند و اعضای خارجی 
این باند با همدســتی مالکان این خودروها اقدام به 
از کار انداختن »جی پی اس «های نصب شده داخل 
خودروها کرده و پس از یک ســناریوی ساختگی 
ســرقت، اعالم ســرقت کرده و از بیمه، خســارت 
خودروها را گرفته و با انتقــال پنهانی خودروها به 
مرزهای آذربایجان، قزاقســتان و ایــران، با تغییر 
شماره شاسی و شماره موتور این خودروها، اقدام به 
وارد کردن خودروهای مذکور به این کشورها کرده 
و پس از شماره گذاری بر اساس شماره های موتور و 
شاسی جعلی، این خودروها را به فروش می رساندند.

یکی از مسئوالن پلیس آگاهی پایتخت با تایید این 
خبر در تشریح جزئیات بیشتری از شگرد این باند 
گفت: این افراد با همدستی فردی در کمپانی تویوتا، 
لیست شماره های شاسی و موتور خودروهایی که به 
کشورهای دیگر ارسال می شود را در اختیار داشتند 
و با جعل شماره های اصلی خودروهای مسروقه، اقدام 
به وارد کردن این خودروها به کشــور کرده بودند.
وی با بیان اینکه احتماال مواردی از این دســت در 
کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است گفت: در حال 
حاضر دو متهم دستگیر شده که به عنوان ترخیص 
کار، خودروهای مذکور را از گمرک ترخیص کرده اند 

در زندان به سر می برند.

ذره 
خبر

رییس پلیس پایتخت خبر داد:
پراید؛ درصدرخودروهای 

سرقتی
ســردار حســین رحیمــی، رییــس پلیــس 
پایتخت با تاکید بــر همکاری پلیــس با مردم 
و همچنین خودروســازان از وضعیــت ایمنی 
 GPS :خودروهــای داخلی گالیه کــرد و گفت
خودروهــای داخلــی دچار مشــکل اســت و 
 خودروســازان بایــد بــرای آن فکــری بکنند 
تا ســرقت خودروهای داخلی کاهش پیدا کند.
رحیمی با اشــاره به افزایش ســرقت های خرد 
طی ماه های گذشــته تصریح کرد: سرقت های 
عمده نیز کاهش داشته اســت و شاهد افزایش 
۹ درصدی کشفیات طی مدت یاد شده بوده ایم.
رییس پلیس پایتخت تاکید کرد: متاســفانه در 
بحث سرقت خودروهای داخلی همچنان شاهد 
سرقت گسترده پراید هستیم و باید برای امنیت 
خودروهــای داخلی فکری شــود.رییس پلیس 
پایتخت با بیان اینکه برای کاهش سرقت خودرو 
و موتورسیکلت برنامه ویژه ای در نظر گرفته ایم 
که به زودی آن را اعالم خواهیــم کرد، افزود: به 
مردم ایــن اطمینان را می دهیم کــه بتوانیم در 
طرح های ویژه ســریع تر به اموال سرقتی شــان 
برســند و در همین راســتا پلیس راهنمایی و 
رانندگی و سایر پلیس های تخصصی به ما کمک 

خواهند کرد.
رحیمی با بیــان اینکه طی ماه های گذشــته با 
افزایش ســرقت های خرد مواجه بوده ایم، گفت: 
 ســرقت های عمده کاهش و میزان کشــفیات

 ۹ درصد افزایش داشته است.

عکس  روز 

فعالیت آتش نشانان زن در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

بازدید شهردار از مرکز اوتیسم

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان:

 مدیران مدارس باید
 شفاف سازی مالی کنند

معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهــان گفت: مدیران مــدارس باید 
به ازای پول دریافتــی از والدین هنگام ثبت نام 
دانش آموزان شفاف ســازی مالی کنند.رحیم 
محمدی با بیان اینکه سیاست آموزش پرورش 
بر این اســت که بهترین مدارس، نزدیک ترین 
مدارس اســت، اظهار داشــت: مــدارس ما در 
ســه حوزه عادی، هیئت امنایــی و غیر دولتی 
تقســیم بندی می شــود که در مدارس عادی 
و هیئت امنایی ثبت نام دانــش آموزان بر پایه 
محدوده و در مدارس غیر دولتی بر پایه گرفتن 
آزمون و مصاحبه با خانواده و دانش آموز است.وی 
با اشاره به اینکه خانواده ها می توانند مشارکت 
مالی داشته باشند نه اینکه ثبت نام آنها با اجبار 
دریافت پول باشد، گفت: ثبت نام مدارس نمونه 
دولتی دوره اول متوســطه بایــد در محدوده 
سکونت باشد و در صورت وجود ظرفیت با شرط 
معدل و مصاحبه ثبت نام کنند. محمدی بیان 
داشت: خانواده ها باید به صورت کامال داوطلبانه 
در امور مدرسه مشارکت داشته باشند و مدارس 
موظف هســتند که برای والدین بــه ازای پول 

دریافتی، شفاف سازی مالی کنند.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
بهزیستی کشور:

۷ درصد کودکان فرزندخوانده 
برگردانده می شوند

مدیــرکل دفتــر امــور کــودکان و نوجوانان 
بهزیستی کشــور گفت: ۷ درصد کودکانی که 
بــه فرزندخواندگی می روند، بــه دالیلی مانند 
بیماری به بهزیستی بازگردانده می شوند.محمد 
نفریه اظهار کرد: بر اســاس قانون اگر کودک از 
مراکز نگهداری بهزیســتی به فرزندخواندگی 
برود، امکان برگرداندن آن وجــود دارد که در 
این میان حدود ۷ درصد کودکان به بهزیستی 
بازگردانده می شوند.وی ادامه داد: ابتالی کودکان 
فرزندخوانده به بیماری  ماننــد عقب ماندگی 
و معلولیــت، ایدز، هپاتیــت و ... بیش از دالیل 
روحی و روانی عامل بازگرداندن آنها از ســوی 
والدین جدید است.مدیرکل دفتر امور کودکان 
و نوجوانان بهزیستی گفت: همچنین به دالیل 
مختلفی مانند پیدا شــدن رد و نشانه ای از پدر 
و مادر واقعی کودک و احراز صالحیت مجدد یا 
استحقاق پدر و مادر ، فرزند بازگردانده می شود 
البته چون طبق قانون این بازگرداندن وجود دارد 
در همان ابتدای تحویل کودک، به والدین اطالع 

داده می شود.

معاون وزیر بهداشت خبر داد:
اجرای طرح »مدارس عاری 

ازپوسیدگی دندان« از مهر
معاون بهداشت وزیر بهداشــت از اجرای طرح 
»مدارس عاری از پوســیدگی دنــدان« برای 
دانش آموزان مقطع ششــم در سراسر کشور، از 
مهرماه امســال خبر داد.علیرضا رییسی گفت: 
گروه هدف اصلی ما در حوزه بهداشــت در این 
ســنین قرار گرفته اند و اگر بتوانیم برنامه های 
خود را برای این گروه به درســتی انجام دهیم، 
۹۰ درصد کار انجام شده است. وزارت آموزش 
و پرورش نیز در این حوزه همکاری خوبی دارد.

وی با اشاره به میانگین ۲.۱ درصدی دندان های 
پوســیده دانش آموزان ایرانی، افزود: از امسال 
برنامه دیگری به نام »مدارس عاری از پوسیدگی 
دندان« برای تمام دانش آموزان مقطع ششــم 
اجرا می شــود. معاون بهداشت وزیر بهداشت با 
تاکید بر اینکه این برنامه به صورت رایگان برای 
دانش آموزان این مقطع انجام می شــود، افزود: 
دانش آمــوزان عالوه بر دریافــت این خدمات 
درباره نگهــداری از دندان هــای خود آموزش 
می بینند و ســال بعد مجددا معاینه می شوند. 
قرار است این برنامه هر ســال برای پایه ششم 
اجرا شود. به این ترتیب بعد از سه یا چهار سال 
 می توان گفت دانش آموزان مقاطع باالتر دندان

 پوسیده ندارند.

اخبار

ذره 
سوژه

مدیــرکل هواشناســی اصفهــان از بهره برداری 
ســامانه های متنوع پیش بینی در استان خبر داد 
و گفت: در این دوره ایجاد و فعال سازی تهک های 
پنج گانه از جملــه تهک  کشــاورزی، آلودگی و 
کیفیت هوا، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش 
و ســالمت و عمران و ترابری از اقدامات بســیار 
چشمگیر در حوزه هواشناسی استان بود که امروز 

در حال بهره برداری از آنها هستیم.
مجید بیجندی در ادامه از بهره برداری سامانه های 
متنوع پیش بینی در اســتان خبر داد و گفت: در 
این دوره ایجاد و فعال ســازی تهک های پنج گانه 
از جمله تهک  کشــاورزی، آلودگی و کیفیت هوا، 
میراث فرهنگی و گردشــگری، ورزش و سالمت 
و عمران و ترابری از اقدامات بســیار چشمگیر در 
حوزه هواشناســی اســتان بود که امروز در حال 

بهره برداری از آنها هستیم.
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به تکمیل 
پروژه پایش تصویری در تمام اســتان بیان کرد: 
در این مدت شاهد افزایش چشمگیر اعتبارات در 

اداره کل هواشناسی استان بوده و همواره جهت 
شفاف ســازی و اطالع رســانی دقیق از وضعیت 
عملکــرد اداره به مــردم، نشســت های خبری 
فصلی و جلســات متعددی را با مسئوالن ادارات 
در شهرســتان ها برگزار کردیم که خوشبختانه 

بازخورد خوبی نیز به همراه داشت.
بیجندی همچنین اعالم کرد: اداره کل هواشناسی 
اســتان طی این مدت موفق شــد رتبه نخست 
در بخش های آی تی، آموزش، تهک کشــاورزی 
و شــبکه پایش را کســب و در ایــن حوزه های 

افتخارآفرینی کند.

مدیرکل هواشناسی اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری از فاز اول سامانه هشدار سریع هواشناسی
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: در برخی حوادث و موارد 
خاص، به وجود آتش نشــان های زن نیاز داریم و این 
امر در آینده در اصفهان محقق خواهد شــد. محسن 
گالبی درباره فعالیت زنان آتش نشان در اصفهان گفت: 
از یکی از نیروهای بانو درخواســت کرده ایم که پس 
از مشورت با اســتان هایی که از وجود آتش نشان زن 
بهره می برند، گزارشی تهیه کند تا پس از بررسی های 
الزم، برای اخذ مجوزهای قانونی اقدام شود. در برخی 
حوادث و موارد خاص، به وجود آتش نشان های زن از 
نظر شرعی نیاز اســت و توانایی بانوان آتش نشان نیز 
کمتر از مردان نیســت. وی درباره ایمنی بازار و بافت 
فرسوده شهر اصفهان تصریح کرد: امکان عبور خودروی 
اطفای حریق در بازار اصفهان با این وســعت و طول 
وجود ندارد؛ اما این مشکل را با نصب شیر هیدرانت و 
گماردن موتورسیکلت هایی مجهز به سیستم اطفای 
حریق برطرف و امنیت نسبی فراهم کرده ایم. از طرف 
دیگر، سازمان آتش نشــانی تنها بخشی از طرح جامع 
ایمنی است و قوه قضائیه، شورای تامین استان و ستاد 

مدیریت بحران نیز در این زمینه دخیل هستند تا طرح 
جامعی تهیه شود و بخشی از کار نیز بر عهده ماست.
گالبی درباره آمار حبس در آسانسور افزود: این آمار به 
شدت افزایش یافته و حتی به رقم 8۰ مورد حادثه در 
یک روز رسیدیم.وی با تاکید بر استفاده از روانشناس 
و روانکاو برای نیروهای آتش نشان، درباره آمار حوادث 
شهر اصفهان در سال ۹۷  اظهار داشت: در 3 ماه نخست 
امسال، ۹۴5 آتش ســوزی، ۱۷53 حادثه، 5 مصدوم 
آتش نشان، ۲۲3 مصدوم از میان شــهروندان، 8۷۰ 
شهروند نجات یافته و ۲۰ مورد فوتی در شهر اصفهان 

داشتیم. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

فعالیت آتش نشانان زن در اصفهان

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: در یک دوره آموزشی، 65مربی حافظ قرآن فرهیخته شهرستان اصفهان در راستای 
اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم تا ۲۷مرداد حضور دارند.یحیی قاســمی افزود: در این طرح که با حضور اســتادان برجسته امور قرآنی از سازمان 
اوقاف و امور خیریه برگزار می شود، روش های پیشــرفته کالس داری، روش های نوین و پیشــرفته آموزش حفظ و قرائت و... به مربیان آموزش داده می شود.

وی گفت: مربیان حاضر در این طرح پس از پایان دوره در دو آزمون شــفاهی و کتبی شــرکت می کنند و در صورت کســب نمره حدنصاب و همچنین پس از 
 گذراندن دوره کارورزی که موفق به تربیت حداقل ۱۰نفر حافظ یک جزء قرآن شوند برای آنان گواهی مربیگری قرآن کریم از سازمان اوقاف و امور خیریه صادر

 می شود.

اف
وق
ا

آتش نشانیهواشناسی

پریسا سعادت

 ماجرای رفــع فیلتر توییتر از ســال گذشــته و با 
صحبت های وزیر جوان ارتباطات در رسانه ها کلید 
خورد. محمد جواد آذری جهرمی در ســال گذشته 
اعالم کرد باید برای رفع فیلتر توییتر موانع فرهنگی 
را بر طرف کرد، این در حالی است که در سال جاری 
و با فیلتر شدن تلگرام بحث بر سر رفع فیلتر توییتر و 
سایر شبکه های اجتماعی در ایران مطرح شد. وزیر 
اراتباطات همواره اعالم کرده است که بستن ابزارهای 
ارتباطی ممکن است به عنوان یک مسکن عمل کند؛ 
اما واقعا راه حل نیســت، پیام رسان ها منافعی برای 
کشــور دارند و در مقابل ضررهایی هم دارند؛ اما تا 
کنون جمع بندی ما این بوده که منافع بیش از ضررها 
بوده اســت؛ هرچند ضررها هم تاثیرگذار هستند. 
همین مســئله زیان بار بودن و یا نبودن موضوعی 
است که به نظر می رسد هنوز توافقی میان نهادهای 

انتظامی و اجرایی در ایران در مورد آن وجود ندارد.
به تازگی گزارشی از تعداد کاربران فعال جهانی در 
توییتر طی ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میالدی منتشر 
شده است که نشان دهنده رشد و افزایش استقبال 
کاربران از این شبکه اجتماعی است. بر اساس این 
ارقام، توییتر در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته 
۲۰۱۷ میالدی، میزبان 33۰ میلیون کاربر فعال در 
ماه بوده اســت، این در حالی است که مدت مشابه 
یعنی سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۱۰ میالدی به 
ترتیب ۴۹ و 5۴ میلیون کاربر فعال در ماه را در خود 

جای داده است.
 این ارقام به تنهایی گویای این هســتند که توییتر 
روز به روز شاهد افزایش استقبال کم سابقه از سوی 
کاربران بوده اســت. در ایران نیز اگر چه این شبکه 
سال هاست که فیلتر است؛ اما عالوه بر مردم عادی 
بسیاری از چهره های سرشناس جامعه از بازیگران 
تا فعاالن اجتماعی و البته بســیاری از چهره های 
سیاســی و مدیریتی نیز در این شــبکه اجتماعی 
فعالیت هــای روزانه دارند. این حجــم از فعالیت و 
حضور پر رنگ در شبکه اجتماعی توییتر در حالی 
از ســوی مدیران رده باالی ایرانی به صورت مداوم 

پیگیری می شود که چندی پیش عنوان شد  استفاده 
از شبکه های فیلتر شده و ورود به  آنها با فیلتر شکن 

از مصادیق عملیات های مجرمانه است.
 وقتی همــه می خواهنــد توییتــر فیلتر

 نشود
دادستان کل کشور در همایش مقابله با جرائم مالی 
در فضای مجازی اظهار کرد: وقتی ما شــبکه های 
مجــازی را زمانی که در کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانــه فیلتر می کنیــم، می بینیم کــه آقایان 
صدایشان در می آیند و 6 وزیر به ما نامه می نویسند 
که فیلتر فالن شبکه اجتماعی برداشته شود و من را 
به جلساتی برای این منظور دعوت می کنند؛ من در 
جلسات شــرکت نمی کنم زیرا می دانم که شریک 
گناه می شــوم. منتظری گفت: من به عنوان مدعی 
العموم به آقای فیروز آبادی، رییس مرکز ملی فضای 
مجازی می گویم اکثر مردم کشور ما مسلمان هستند 
و اکثریت مردم با وجود مشکالت اقتصادی به پای 
نظام ایستاده اند و در کنار آن مطالباتی دارند که ما به 

عنوان مسئول باید به آنها پاسخ دهیم. 
وی گفت: بنده به عنــوان مدعی العموم مطالبه می 
کنم که فضای مجازی باید کنترل شود. هیچ گاه نمی 
خواهیم فضای مجازی را ببندیم که آقایان این حرف 

ها را می زنند. ما می گوییم این فضای مجازی را که 
یک اتوبان باز است را باید از آسیب ها مصون کنیم. 
منتظری ادامه داد: من و دادستان ها وظیفه داریم 
که با جرایم فضای مجازی مبــارزه کنیم و مبارزه 
باید برابر زمان باشــد. با سالح و اسلحه نمی توان به 
مقابله با ویروس های بیولوژیک برویم. با خشونت و 
رفتار های غیر اخالقی و شــرعی و بگیر و ببند نمی 

توان با جرایم فضای مجازی مقابله کرد. 
»نه« قاطع قوه قضائیه به درخواست رفع فیلتر 

توییتر
با وجود درخواســت های مکرر دولتــی ها به نظر 
می رسد قوه قضائیه همچنان سد راه رفع فیلتر است 
و همچنان استفاده از این رسانه آمریکایی را موجب 

ایجاد اختالل در نظم عمومی می داند. 
خرم آبادی اخیرا در پاسخ به نامه آذری جهرمی گفته 
است: »کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
مرجع نقض دســتورات و احکام قضائی نیســت؛ 
بنابراین موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد 
و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. درخواست وزیر محترم 
ارتباطات دائر بر طــرح موضوع رفع فیلتر توییتر در 
جلســه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 

درخواستی غیر قانونی و خالف مبانی حقوقی است. 
دادستان محترم کل کشور طی نامه ای به طور رسمی 
غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان 
متذکر شده اند؛ اصرار بر این درخواست غیرقانونی و 

رسانه ای کردن مکرر آن جای تامل دارد.«
»نه« قاطع دادستان به درخواست رفع فیلتر 

توییتر 
اخیرا  مطرح شــده اســت که مردم هر روزه شاهد 
فعالیت های گسترده سیاســیون و مدیران دولتی 
در این شــبکه اجتماعی هســتند که ظاهرا بسیار 
هم بازخورد وسیعی داشــته است. اکنون به راحتی 
می توان لیست بلندباالیی از مقامات مسئول و چهره 
های سیاسی که در توییتر عضو هستند تهیه کرد. به 
عنوان مثال؛ حسن روحانی، رییس جمهور  دو اکانت 
فارسی و انگلیســی دارد. محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجه از جمله اولین کسانی است که راه ورود 
مســئوالن به توییتر را باز کرد. او حتی از این شبکه 
به عنوان ابزاری برای سیاســت ورزی بهره گرفت. 
توییت های پینگ پنگی با وزیر خارجه عربســتان 
نمونه ای از این اقدام بــود. حمید ابوطالبی، معاون 
سیاسی نهاد ریاست جمهوری ، محمد نهاوندیان ، 
ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شهیندخت موالوردی ، معصومه ابتکار و حسام الدین 
آشنا، مشاور رییس جمهور  از دیگر دولتی های فعال 
در توییتر هســتند. محســن رضایی، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از اصولگرایان 
نیز در این شــبکه اجتماعی عضو هستند. به عنوان 
مثال غالمعلی حداد عادل و پسرش ، محمود احمدی 
نژاد، ســید حسین نقوی حســینی، الیاس نادران، 
حمیدرســایی، مرضیه وحید دســتجردی، احمد 
توکلی، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا پناهیان، سعید 
جلیلی، محســن پیرهــادی، عــزت ا... ضرغامی و 
 رحمت ا... حافظی از جمله فعاالن در فضای توییتر

 هستند.
 عضویت مســئوالن در توییتر آنقدر عادی شده که 
برنامه ای تحت عنوان »توییتنا« وجــود دارد و به 
اعضای خود اجازه می دهد که توییت مســئوالن و 

چهره های سیاسی را در آنجا دنبال کنند!

ورود ممنوعی که مسئوالن در آن ویراژ می دهند!
وقتی درخواست 6 وزیر هم نمی تواند توییتر را رفع فیلتر کند؛

آغاز دوره آموزش 
مربیان طرح ملی تربیت 

حافظان قرآن کریم

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در نامه ای به آیت ا... مکارم شیرازی، با اشاره 
به اینکه وزارت بهداشــت در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبــری و دیگر مراجــع تقلید، تالش 
گسترده ای را به منظور تقویت طب سنتی پاالیش شده 
به عنوان میراثی ارزشــمند از دانشمندان مسلمان 
ایرانی به کار گرفته و راه اندازی دانشکده ها و گروه های 
دانشگاهی و ســالمتکده های طب ســنتی و انجام 

تحقیقات گسترده در این زمینه، از مصادیق بارز این 
تالش هاست، به اقدامات برخی اشاره کرده است که با 
پوشش دفاع از جایگاه علمی دین مبین اسالم نسبت 
به راه اندازی موسسات آموزشی با عنوان آموزش طب 
اسالمی یا موسسات درمانی با عنوان درمان به روش 
طب اسالمی اقدام کرده اند.آیت ا... مکارم شیرازی نیز 
در پاسخ به این نامه، وجود یک دوره کامل مربوط به 
تمام دردها و درمان ها در روایات اســالمی با عنوان 

»طب اسالمی «  را دور از واقعیت دانسته و در مقابل، 
بر زنده ماندن طب سنتی و اســتفاده از آن به عنوان 
نتیجه تجربیات فراوان علمای اعصار گذشته، تاکید 
کردند. در پاســخ این نامه آمده است اینکه معتقد 
باشیم یک دوره کامل طب مربوط به تمام »دردها« 
و »درمان ها« در روایات اســالمی آمــده و نام آن را 
»طب اســالمی« بگذاریم، دور از واقعیت است، ولی 
»طب سنتی« در طول هزاران سال نتیجه تجربیات 

فراوان علمای اعصار گذشته، مخصوصا اسالم بوده و 
کتاب هایی مثل »قانون« بوعلی سینا و »موجز« ابن 
نفیس و همچنین »خالصه الحکمه« عقیلی و امثال 
آن به یادگار مانده که باید این شاخه از طب همچنان 
زنده بماند و مورد استفاده قرار گیرد ولی برادر عزیزی 
که می خواهند در طب ســنتی کار کنند، الزم است 
تایید صالحیت خود را از نهادهای ذی صالح داشته 

باشد تا هرج و مرج ایجاد نشود.

پاسخ آیت ا... مکارم شیرازی به نامه وزیر بهداشت:
»طب سنتی« همچنان باید زنده بماند
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پایداری خدا نظر می کند به او که در راهش جهاد کند
پیشنهاد سردبیر:

خدا نظر می کند به او که در راهش جهاد کند

 گپ وگفت با 3 آزاده به بهانه سالروز 
ورود آزادگان به ایران

26 مردادماه هر سال، یادآور بازگشت غرور آفرین مردان و زنان آزاده ای است که پس از تحمل سال ها شکنجه و دوری از عزیزان خویش، به وطن بازگشتند و به انتظار میلیون ها ایرانی پایان دادند. در این روز، شکیبایی مادران، پدران، همسران و فرزندان این آزادمردان 
به بار نشست و سال های نگرانی و شوق دیدار به پایان رسید و وعده الهی تحقق یافت: »و بشر الصابرین«. آزادگان سرافراز با الهام از مکتب انسان ساز اسالم و سیره ائمه اطهار )علیهم السالم( و با درس گرفتن از زندگی انقالبی و حماسه ساز حضرت زینب )س( که اسوه 
صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر بگذارند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسالمی ثبت کنند. 26 مردادماه در تاریخ یک روز است؛ اما از آنجا که مبدا بازگشت پرستوهای مهاجر وطن است، تصمیم گرفتیم با سه آزاده 
اصفهانی گفت وگویی داشته باشیم و ضمن مروری بر ایام اسارت، از حال و روز امروز آن ها باخبر شویم. سه آزاده ای که پیش از 20 سالگی در سال 1362 به اسارت رژیم بعثی در آمدند تا بهترین سال های عمرشان را پشت حصارهای خاردار زندان های عراق بگذرانند.

سمیه مصور

   چه سالی به جبهه اعزام شدید؛ نحوه اعزامتان به چه صورت بود؟
»مصطفی صادقی پور«: سال اول دبیرستان بودم که تصمیم گرفتم به جبهه 
بروم اما به دلیل سن کم، مشکالتی بابت اعزامم به منطقه به وجود آمده بود؛ تا 
اینکه یکسری تغییراتی صورت گرفت و من توانستم با عضویت در بسیج راهی 
جبهه شوم. سه ماه اول در کردستان بودم. در این منطقه شرایط جنگی واقعا 
سخت بود؛ هم به دلیل درگیری های بسیاری که در کردستان وجود داشت و هم 
به دلیل مناطق کوهستانی. بعدا راهی مناطق جنوب شدم و در عملیات والفجر 1، 
2 و والفجر 4  حضور داشتم که  ابتدای حضورم  نیروی پیاده بودم، ولی بعد وارد 

واحد تخریب شدم و به عنوان »تخریب چی« فعالیت کردم.
 »جابر قادری زفره«: زمزمه هــای جنگ که به خانه ما رســید، لباس رزم 
بر تن برادرانم پوشــانده شد. ســردار»محمود قادری« برادر بزرگ ترم بود که 
حضور در جبهه های کردستان، رسیدن تا مرحله شــهادت را برایش رقم زد. 
»محســن قادری« برادر دیگرم در کربالی ۵ ایران جاودانه شد. اهل خانه هم 
ناآشنا با دفاع و مبارزه نبودند؛ همین امر باعث شد تا در 1۶ سالگی خودم را به 
پادگان غدیر اصفهان معرفی کنم. برای اینکه من به سبب سن کم انتخاب شوم، 
نیمه ایستاده در البه الی بسیجیان نشستم تا سرم به موازات سر آنان قرار گیرد و 
همین امر، دلیلی شد تا در لیست انتخاب، نام من برای طی کردن دوره آموزشی 
نوشته شود. می توانم این لحظه را یکی از زیباترین لحظات زندگی خود نام ببرم. 
دوره آموزشی سخت بود؛ ولی عشق رسیدن به جبهه هر سختی را آسان می کرد.

احمد  بیگی: درحالی که هنوز بیست سالم نشــده بود، با ثبت نام در بسیج به 
صورت یک نیروی داوطلب راهی جبهه شدم تا در کنار دیگر رزمندگان از دین، 

ناموس و وطن دفاع کنم.
  در کدام عملیات و در چه سالی به اسارت درآمدید؟ 

مصطفی صادقی پور: در »عملیات خیبر« در ســال 13۶2 در منطقه 7۵ 
کیلومتری یک میدان مین آموزشی آماده کرده بودیم تا نحوه عبور از معبر را به 
نیروهای گردان مختلف آموزش دهیم که آنها در شب عملیات دلهره و اضطراب 
کمتری داشته باشند. زمانی که شب عملیات فرا رسید، فرمانده به بچه ها گفت: 
ما شما را به پشت دشمن هلی بورد می کنیم که ممکن است دیگر برگشتی برای 
هیچ کدام از شما در کار نباشد. در آن زمان هیچ کدام از نیروها حتی به پشت 
سرش هم نگاه نکرد چه برسد به اینکه تردیدی در وجودش ایجاد شود. در شب 
پنجم عملیات، درحالی که به خطوط سوم دشمن رسیده بودیم، به دلیل اینکه 

خط های اولیه دشمن شکسته نشد، به اسارت دشمن درآمدیم.
جابر قادری زفره: در »عملیات والفجر 4« درحالی که در گردان تخریب بودم و 
به جلو رفته بودیم، اصابت تیر به پایم مرا از حرکت بیشتر بازداشت و مجبور شدم 
داخل کانالی که تعدادی مجروح و شهید بودند، بمانم و چفیه ام را محکم به دور 
پا بستم تا از خونریزی جلوگیری شود. سنگری کنار کانال بود، به سختی خودم 
را داخل سنگر رساندم که به جنازه چهار عراقی برخورد کردم. یک ساعتی سنگر 
را نظاره می کردم که در همین حین، از باالی ســنگر دو عراقی درشت هیکل 
به پایین پریدند و با دیدن من و دوستم، به ســرعت به طرفمان آمده و سیلی 
محکمی به صورت من زدند و با چفیه خونی ام، دستان من و دوستم را بستند. 

اینجا مقدمه کالس اسارت هفت ساله من در سال ۶2 نوشته شد تا پایانش 2۶ 
مردادماه سال ۶۹ شود.

احمد بیگی: در »عملیات والفجر مقدماتی« در ســال 13۶2 در نخســتین 
حضورم در جبهه در منطقه »فکه« به اسارت بعثیان صدام درآمدم.

  دوران اسارت چگونه گذشت؟ 
مصطفی صادقی پور: شرایط اسارت خیلی سخت بود، نخستین لحظاتی که به 
اسارت دشمن درآمدم از سخت ترین دوران هفت ساله اسارتم به حساب می آید؛ 
زمانی که به بصره فرستاده شده بودیم و هیچ جایی نه برای نشستن وجود داشت 
و نه برای خوابیدن به خصوص اینکه من جراحت شدیدی هم داشتم و تازه از ما 
بازجویی هم می کردند. بعد از بصره، راهی بغداد شدیم که در آنجا تمام نیروهای 
اسیر شده را جمع کرده بودند؛ در آنجا اسرایی که سن بیشتری داشتند را خیلی 
اذیت  می کردند چون به خیال خودشــان آنها را فرمانده می دانستند. دوران 

اسارت من در اردوگاه »موصل« و »رومادی« طی شد.
جابر قادری زفره: در نخستین راه اسارت، مرا به سنگر عراقی ها انتقال دادند و 
در بیرون سنگر جنازه کشته هایشان روی هم انبار شده بود. سرباز عراقی اولین 
نگهبان من بود؛ وقتی دیگر درجه داران عراق از کنارش رفتند با دیدن لب های 
خشکیده من، کمی آب برایم آورد. می دانســتم نباید به راحتی از دست آنها 
چیزی قبول کرد، به این جهت از نوشیدن آب امتناع کردم. سرباز عراقی با اشاره 
دست به عکسی که در جیبش بود، دائم به من می گفت: »انا شیعه و انت شیعه«. 
زمانی که افسر درجه دار عراقی تن مجروح من را دید و به آن سرباز دستور داد 
مرا بکشد، او امتناع کرد؛ ولی نکته جالبش این بود که همان لحظه خمپاره ای به 
جمع افسران افتاد و همه آنها کشته شدند. باز من ماندم و سربازی که ماموریتش 
رساندن من به پادگان بود ولی از ترس کشته شدن، به رغم مهربانی زیادی که به 

من کرد، من را تحویل پادگان داد.
چشــم مرا در راه بردن به »پادگان کرکوک« بســتند. وقتی اولین ذرات نور، 
چشــمانم را نوازش کرد، خودم را در بین عراقی ها یافتــم. در خاطرم هر روز 
شکنجه دوستان و رزمندگان مرور می شود. در کرکوک اولین شکنجه سخت 
یکی از رزمندگان را دیدم؛ یک رزمنده ایرانی که ریش بلندی داشت و عراقی ها 
از این ظاهر او هراس داشتند. خاطرم هست که یکی از افسران عراقی در ابتدا، 
آب دهان روی صورت رزمنده ایرانی پاشید و محکم با پوتین روی صورتش می 
کشید؛ در آخر از ته ریش این رزمنده را کشید که خون تا فاصله ای از صورتش 

پاشیده شد.
 عراقی ها از معرفت، معنویت و اخالص بچه های ما به شدت ترس داشتند و این 
ترس درجه داران عراقی، به ما قوت و توان ایستادن می داد؛ زیرا می دانستیم 

کسی توان مقابله با نیرویی که خداوند در پشتش قرار دارد را ندارد.
احمد بیگی: در اسارت، خود را اسیر نمی پنداشتم و تا توان داشتم به بقیه اسرا 
کمک می کردم. تلخ ترین صحنه اسارت به زمانی برمی گرددکه فهمیدیم ایران 
قرارداد ۵۹8 را قبول کرده است؛ همه ماتم گرفته بودیم و گریه می کردیم که 

چرا امام)ره( ناچار شده قطعنامه را بپذیرد.
  زمانی که فهمیدید قرار است اسرا به کشور برگردند چه حسی 

داشتید؟
مصطفی صادقی پور:  دو روز قبل از اینکه »صلیب ســرخ« برای آزادی ما به 
اردوگاه بیاید، یک سرباز عراقی خبر آزادی را به ما داد؛ ولی ما در آن لحظه هیچ 
احساسی نداشــتیم؛ زیرا فکر می کردیم که این خبر هم مثل اخباری که قبال 
درباره آزادی می دادند، دروغ باشــد؛ ولی زمانی که  بعد از ظهر صلیب سرخ به 
اردوگاه آمد و اسم های ما را ثبت کرد، خیلی خوشحال شدیم و تا ساعت یک 

شب که اتوبوس به دنبالمان بیاید در فضای باز اردوگاه نشسته بودیم.
جابر قادری زفره: زمانی که ســرباز عراقی به ما خبر آزادی را داد هیچ کس 
خوشحال نشد؛ به طوری که سرباز عراقی به شــدت عصبانی شد. ولی دو روز 
بعد زمانی که »صلیب سرخ« خبر آزادی را به ما داد، خیلی خوشحال و شادمان 
شدیم. به شخصه احساس خاصی نداشتم؛ چراکه فکر می کردم همان طور که 
نتوانستم از فضای جبهه به بهترین شکل استفاده کنم، از اسارت هم نتوانستم 
استفاده بهینه را ببرم؛ زیرا فضای اسارت سرشار از خلوص، صمیمیت، ایثار، از 

خودگذشتگی و برادری بود.  
احمد بیگی: وقتی صلیب سرخ گفت: به کدام کشور می خواهید بروید؟ همگی 
با هم می گفتیم ایران؛ ولی حالم به گونه ای بود که فکر می کردم در خوابم؛ حتی 

تا یک سال بعد نیز همین حال را داشتم.
   از حال وهوای لحظه ورود به خاک وطن بگویید؟

مصطفی صادقی پور: زمانی که به مرز رســیدیم، از یک طرف اسرای ایرانی 
بودند که به کشور برمی گشتند و از آن طرف هم اسرای عراقی به سرزمینشان 
باز می  گشــتند؛ ولی با این تفاوت که آن ها کت و شلوار پوشیده و خیلی شیک 
بودند، ولی ما با همان لباس هایمان بودیم. مردم زیادی به استقبال ما آمده بودند 
و ازدحام جمعیت به گونه ای بود که اتوبوس نمی توانست حرکت کند. زمانی 
که وارد خاک ایران شدیم، در کمال خوشحالی با خانواده هایی روبه رو بودیم که 
عکس فرزندانشان را در دست داشتند و با اشک سراغ آن ها را از ما می گرفتند و 
ما جوابی جز سکوت نداشتیم؛ این درد برای ما از اسارتمان بیشتر بود و همیشه 

روی دوشم سنگینی می کند.
جابر قادری زفره: نمی توانم حس و حالــم را از آن زمان بگویم؛ ولی خیلی 
دوست داشتم که در آن لحظه از حال برادرانمان در جبهه آگاه بشوم، زیرا نمی 
دانستم چه اتفاقی برای آنها افتاده است! آیا زنده  هستند یا شهید شده اند! هرچند 
در اسارت خواب شهادت یکی از برادرانم را دیده بودم ولی می خواستم زودتر از 

وضعیت آن ها آگاه شوم که در آن موقع متوجه شهادتشان شدم.
احمد بیگی: اصال قابل توصیف نیست.

  کدام شخصیت در اسارت بیشترین تاثیر را روی شما داشت؟
مصطفی صادقی پور: بی شک »حاج آقا ابوترابی«.

جابر قادری زفره: هرچند ما با آقای ابوترابی در یک اردوگاه نبودیم، ولی ایشان 
پدر معنوی تمام اسیران در عراق بودند. اگر آقای ابوترابی نبودند چه بسا بسیاری 
نمی توانستند آن سال های سخت اســارت را تحمل کنند. خداوند سرنوشت 
ایشان را طوری رقم زد که به اسارت در بیایند و  الهام بخش تمام اسیران شوند.

 احمد بیگی: اکثر برادران به گونه ای بودند که برای همدیگر الگو بودند؛ ولی 

بیشتر برادر »صالح آبادی« بود که از همه نظر بی نظیر بود
  کدام صحنه اسارت را هنوز نتوانسته اید فراموش کنید؟

مصطفی صادقی پور: در همان روزهای اول اســارت که بعثی ها بچه ها را به 
شدت اذیت می کردند، یک نفر  را به حدی کتک زدند که خون از سرش جاری 

شد، نمی توانم آن لحظه ها را فراموش کنم.
جابر قادری زفره:  تمام صحنه های اسارت جلوی چشمانم رژه می رود. همه 

اسرای ایرانی به استخبارات رفته بودند و اسمشان را روی دیوار نوشته بودند. 
»دیوار استخبارات« جای نوشتن اســم جدیدی نداشت. هر کسی با هر چیز 
به دســتش رســیده بود نامش را روی دیوار حک کرده بود. گاها اگر کســی 
قلمی نداشت، با سنگ اســمش را روی دیوار درمی آورد. من هم به رسم این 
 اقدام رزمندگان ایرانی، نامم را روی دیوار نوشــتم و آمــاده رفتن به اردوگاه

شدم.
زمانی که به داخل اردوگاه رفتیم، با کابل پذیرایی کاملی از ما کردند. شــدت 
ضربات کابل به بدن بچه ها به قدری بود که گاهی چشــم بچــه ها از حدقه 
درمی آمد و صحنه های دلخراش اسارت را سبب می ساخت. من را در ابتدای 
ورود به جهت مجروحیت به بهداری انتقال دادند. زخم پایم عفونت کرده بود و 
دکتر ایرانی مجبور بود، باند را از یک طرف زخم به داخل برده و از طرف دیگر 
زانویم بیرون بیاورد؛ درد بسیاری داشتم ولی می دانستم این سختی ها یک روز 
و دو روز نیست؛ باید همه را برای عزت و پیروزی ایران به جان خرید و عراقی ها 

نباید در چهره ما یاس و ناامیدی را مشاهده کنند.
 احمد بیگی: یک صحنه یادم اســت کــه که درجه دار عراقــی آمد و گفت: 
ببینم! چه کسی جنگ را آغاز کرده؟ در همین حال گفت که جنگ را خمینی 
آغاز کرده! در آن لحظه سه صلوات بسیار بلند فرســتادیم که همه سربازان و 
درجه داران به خود لرزیدند و دیگر ســخنرانی اش تمام شد و خودش هم رفت 
آنجا که عرب نی می انداخت. او فهمید که آغاز کننده جنگ خود صدام و بعثیان 

بوده اند.
 حاال که به آن روزها فکر می کنید، نخستین نکته ای که به ذهنتان 

می رسد چیست؟
مصطفی صادقی پور: استقامت و پایداری اسرا در اردوگاه های عراقی.

جابر قادری زفره: من به شخصه حســرت دوران اسارت را می خورم؛ فضای 
سرشار از برادری و صداقت آن اردوگاه ها به ذهنم می آید.

احمد بیگی: اولین نکته که به ذهنم می رســد این است که خدا ما را امتحان 
 کرد. همیشــه با خود می گویم کــه خدا نظر مــی کند به او کــه در راهش 

جهاد کند.
به عنوان سوال پایانی، به چه کاری مشغول هستید؟

 مصطفی صادقی پور: بازنشســته آموزش و پرورش هســتم و هم اکنون در 
موسسه پیام آزادگان یکسری فعالیت هایی انجام می دهم.

جابر قادری زفره: بازنشسته ارشاد هستم و درحال آماده سازی نمایشگاهی به 
نام »زخم ها و دردها« به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان هستم.

 احمد بیگی: بازنشسته آموزش و پرورش هستم.
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توئیت بازی عجیب و جنجالی 
مربی و بازیکن

»پــپ گواردیــوال« خوشــحال اســت کــه 
منچسترســیتی از یــک 
آزمــون ســخت در 
هفتــه اول لیــگ 
برتــر انگلیس در 
خانــه آرســنال 
بیــرون  ســربلند 
آمد.گواردیــوال درباره 
بازگشت »بنیامین مندی« که 
از ماه سپتامبر سال گذشته به دلیل مصدومیت 
در لیگ برتر بازی نکرده بود هم گفت: »مندی، 
مندی اســت. گاهی اوقات مــا می خواهیم او را 
بکشیم و گاهی هم می گویید اوه عجب بازیکنی 
داریم. او برای کمک به ما انرژی مضاعفی می دهد. 
مندی، چیزهای زیــادی برای ارائه بــه ما برای 
باال بردن ســطح بازی مــان دارد و امیدوارم که 
بتوانیم متقاعدش کنیم که آرام باشــد، به آنچه 
در شبکه های اجتماعی می بیند بی توجهی کند 
و روی کاری کــه باید انجام دهد تمرکز داشــته 
باشد.« اما مندی در واکنش به این حرف در توییتر 
نوشت: »باشد، قول می دهم، اوپس!« و شکلک 

خنده گذاشت.

»راموس« جواب کنایه  
رونالدو را داد!

رونالدو که تابســتان امســال از رئال مادرید به 
یوونتوس پیوســت در 
یکی از مصاحبه های 
اخیرش با شــبکه 
نــی  یو یز تلو
باشــگاه یوونتوش 
ی  نظــر ر ظها ا
طعنه آمیــز در مورد 

انجام داد و گفت که شــرایط باشگاه رئالی هــا 
یوونتوس با سایر باشــگاه ها متفاوت است چون 
اعضای این باشــگاه مانند یک خانواده هستند و 
همه او را در این باشگاه دوست دارند.راموس، در 
واکنش به این موضوع بــه خبرنگاران گفت:» ما 
اینجا همیشه احساسی شبیه یک خانواده داشتیم 
و به همین دلیل من نمی دانم رونالدو درباره چه 
چیزی صحبت می  کند. ما بــا هم کلی موفقیت 
کســب کردیم چون یک خانواده بودیم و او هم 
بخشی از این خانواده بود، خانواده ای که ما هنوز 
آن را حفظ کرده ایم. مسلما از دست دادن بازیکنی 
مانند کریستیانو رونالدو تاثیری منفی دارد؛ اما ما 
بدون او هم می توانیم بــه قهرمانی  هایمان ادامه 

دهیم«. 

 واکنش مبهم »مارسلو«
 به احتمال انتقال به یوونتوس

اخبار زیادی در مورد تالش کریســتیانو رونالدو 
بــرای راضــی کــردن 
مارسلو و انتقال او به 
یوونتوس منتشــر 
شــده؛ اما مدافع 
باتجربه برزیلی از 
اینکه عضــو خانواده 
رئــال مادرید اســت 
احساس خوشحالی می کند.دیدار برابر اتلتیکو: 
»واضح اســت که ما می خواهیم هواداران رئال 
مادرید کنار ما باشند، اما این موضوع روی بازی 
تاثیر نمی گــذارد. محل برگــزاری را ما انتخاب 
نمی کنیم و تنها خوشحالم که در یک فینال دیگر 
حضور داریم. خوشحال کننده است از خواب بیدار 
شده و بخشی از بهترین باشگاه جهان و خانواده 
رئال مادرید باشــید. ما همه کار برای به دســت 
آوردن عناویــن می کنیــم و راز موفقیت تالش 
فراوان است«.احتمال انتقال مارسلو به یوونتوس: 
»من اینجا هستم تا در مورد فینال صحبت کنم 

نه مسائل دیگر.«

 هافبک فرانسوی سویا 
به رم پیوست

باشــگاه رم ایتالیا در ادامه  فعالیــت فصل نقل  و 
انتقاالت تابستانی خود 
موفق شــد استیون 
ان زونزی، هافبک 
فرانســوی را بــه 
خدمــت بگیــرد.
اســتیون ان زونزی 
کــه عملکــرد خوبی 
در تیم سویا داشــت و در جام جهانی هم در تیم 
قهرمان جهان یعنی فرانسه بازی می کرد، با امضای 
قراردادی به عضویت تیم رم ایتالیا در آمد و قرار 
است از فصل جدید با پیراهن رم به میدان برود.
استیون ان زونزی گفت : خوشحال هستم که به 
یکی از بزرگ ترین باشگاه های ایتالیا آمدم. افتخار 
بزرگی نصیب من شــده و می خواهم با بهترین 
بازی های خود پاسخ اعتماد سران باشگاه را بدهم.  

این»استقالل« می تواند تا فینال آسیا برود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مرحله سوم پلی اف لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۱۹- ۲۰۱۸ پیگیری 
شد. در یکی از بازی ها دیناموزاگرب که در این فصل صادق محرمی را 
در اختیار دارد، توانست آستانه قزاقستان را در دو بازی رفت و برگشت 
شکست دهد تا به مرحله بعد برســد.یاران محرمی اکنون باید در دو 
بازی رفت و برگشت برابر یانگ بویز سوییس قرار گیرند و در صورت 

برتری، می توانند به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یابند. 

»محرمی« نماینده ایران در لیگ قهرمانان اروپا

مدتی اســت که از دو لیگ اروپایی، برای علی علیپور پیشنهادات 02
خوبی رسیده و یک باشگاه از ترکیه و دو باشگاه از روسیه خواهان به 
خدمت گرفتن آقای گل فصل قبل لیگ شده اند؛ اما پرسپولیسی ها 
در انتظار مجوز برانکو برای دادن رضایت نامه به این بازیکن هستند. 
برانکو در ابتدا، این پیشنهادات را باور نمی کرد اما وقتی فهمید قضیه 

جدی است، صراحتا گفت اصال راضی به جدایی علیپور نمی شود. 

برانکو، مخالف جدایی علی پور 
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درخواست کریمی: 
مرا جانشین ابراهیمی ندانید

بعد از آنکه امید ابراهیمی از استقالل جدا شد و به 
االهلی قطر رفت، آبی ها علی کریمی، هافبک فصل 
گذشته ســپاهان را جذب کردند تا او را جانشین 
فرمانده خط میانی تیم شان کنند. کریمی البته این 
موضوع که او جانشین بازیکن ملی پوش استقالل 
 شــده را قبول ندارد و به روزنامه شــهروند گفته:

» امید آن قدر بزرگ اســت که نیاز بــه تعریف و 
تمجید من ندارد و از طرفی هر بازیکنی جایگاه و 
سبک بازی خودش را دارد. به همین خاطر دوست 
ندارم به مــن بگویید تو جایگزین امید هســتی. 
قطعا من و امید فوتبال مان شبیه به هم نیستیم و 
فوتبالیست ها با هم وجه تمایزهایی دارند. از این رو 
تمام تالشــم را می کنم تا برای استقالل مهره ای 

مفید باشم و بتوانم هواداران را راضی نگه دارم.«

در حاشیه این»استقالل« می تواند تا فینال آسیا برود
بازیکن پیشین استقالل درباره شانس استقالل برای قهرمانی در لیگ برتر اظهار داشت: استقالل بازی خوبی 
مقابل تراکتورسازی انجام داد؛ اما دفاع حریف ضعف زیادی داشت. استقالل هم با اضافه کردن چند مهره، 
توانسته بخشــی از نواقص خود را ترمیم کند.  میثم منیعی افزود: به نظرم  با اضافه شدن یک مدافع و یک 
هافبک دفاعی، این تیم می تواند تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش برود. نمی گویم قهرمان خواهد شد، چون 
باید شرایط تیم های شرق آسیا را دید، اما این استقالل می تواند تا فینال آسیا برود.بازیکن پیشین استقالل 
خاطرنشان کرد: تصور نمی کردم استقالل برابر تراکتورسازی با صالبت و شاداب بازی کند. هر چند که دفاع 
تراکتورسازی شکننده و ضعیف بود. ضعف خط دفاعی این تیم باعث شد که بازیکنان میانی و خط حمله به 

کمک دفاع بیایند.

انتقاد »قلیچ« از بیرانوند
وحید قلیچ به عنوان منتقد اصلی علیرضا بیرانوند در طول یک سال گذشته دوباره به گلر ملی پوش قرمزها  انتقاد 
کرده است. خبرآنالین از قول دروازه بان و مربی سابق گلرهای پرسپولیس نوشته: »نمی دانم چه کسی مشغول 
حمایت از بیرانوند است و چرا برانکو تا این حد، به این بازیکن بال و پر می دهد! دلم واقعا برای »بوژیدار رادوشویچ« 
سوخت. با بیرانوند پدرکشتگی ندارم! حرفم این است که وقتی یک دروازه بان اشتباهی مرتکب نشده، چرا باید 
نیمکت نشین شود؟«  قلیچ در ادامه صحبت هایش سراغ انتقاد از سوژه اصلی! یعنی بیرانوند می رود:» بیرانوند 
زیاد از حد خودش را گم کرده است. من چند روز قبل مصاحبه ای از کریم باقری خواندم که او هم از رفتارهای 
بیرانوند ناراحت شده بود. مگر چه اتفاقی افتاده که این بازیکن خودش را برای دیگران می گیرد؟ یک روز ما هم 

دروازه بان تیم ملی و پرسپولیس بودیم، کجا این همه ناز و ادا داشتیم!«

 هندبال ایران
 مالزی را در هم کوبید

هندبالیست های کشــورمان در اولین دیدار خود 
در هجدهمیــن دوره بازی های آســیایی ۲۰۱۸ 
جاکارتا به مصاف تیم ملی مالزی رفتند و توانستند 
قدرتمندانه این تیم را با نتیجه ٥٥ بر ۱۱ از پیش 
رو بردارند.تیم ملی کشورمان نیمه اول این دیدار 
را با نتیجه ۲۹ بر ٥ و نیمــه دوم را با نتیجه ۲٦ بر 
٦ به اتمام رساند تا در مجموع با نتیجه ٥٥ بر ۱۱ 
اولین دیدار خود را به پایان برساند.تیم ملی هندبال 
کشورمان در دومین دیدار روز جمعه به مصاف قطر 
خواهد رفت.علی رحیمی، مجتبی حیدرپور، امین 
کاظمی، میالد مســائلی، فرزاد رستمی، سالمان 
بربط، مهدی بیجاری، مهدی موســوی ، محسن 
باباصفری ، ســید علیرضا موسوی ، جالل کیانی، 
افشین صادقی، کاظم جمعه پور ، احسان ابوئی ، 
مهرداد صمصامی و شاهو نصرتی اسامی بازیکنان 
تیم ملی هندبال کشورمان است که در رقابت های 

آسیایی جاکارتا حضور دارند.

سرمربی فصل گذشته تیم والیبال رعد پدافند کاشان 
در مورد وضعیت تیم والیبال رعد پدافند کاشــان 
برای حضور در لیگ برتر پیش رو، اظهار کرد: تا االن 
هیچ صحبتی از سوی مسئوالن باشگاه رعد پدافند 
هوایی اصفهان برای حضور در مســابقات لیگ برتر 
 پیش رو با من نشــده و در جریان تصمیمات باشگاه 

نیستم.
فرهاد نفرزاده با اشاره به اینکه قطعا امسال تیمی به 
نام رعد پدافند در لیگ برتر والیبال نخواهیم داشت، 
افزود: این کار نیاز به زیرســاخت هایی دارد که این 
زیرساخت ها برای فصل پیش رو آماده نیست. در سال 
گذشته تیم رعد پدافند که در ابتدا قرار بود از اصفهان 
در مسابقات حضور داشته باشد به دلیل فراهم نبودن 
زیرساخت های الزم، با حمایت اسپانسر کاشانی و با 

نام رعد پدافند کاشان شرکت کرد.
سپاهان و ذوب آهن چتر حمایتی خود را بر 

سر والیبال بگسترانند
نفرزاده ادامه داد: برای فعالیت مجدد تیم رعد پدافند 

در اصفهان، جلسات متعددی با باجول، رییس هیئت 
والیبال استان اصفهان و سایر مسئوالن داشتیم، آنها 
هم تالش های زیادی در ایــن خصوص انجام دادند 
و جلســاتی با اســتاندار و مدیرعامالن باشگاه های 
ذوب آهن و ســپاهان برگزار کردند تا دو باشــگاه 
بزرگ اصفهان چتر حمایتی خود را بر ســر والیبال 
نیز بگســترانند؛ اما تاکنون خبری نشده و عمال ما 
هم پروژه تیمداری اصفهان در لیگ برتر پیش رو را 
غیرممکن محاسبه کردیم. وی گفت: دوران خدمت 
سربازانی که سال گذشــته در قالب تیم رعدپدافند 
کاشان در لیگ برتر حضور داشتند به پایان رسیده 
است و بر اســاس قانونی که جدیدا وضع شده این 
بازیکنان می توانند برای ســایر تیم ها بازی کنند. 
ضمن اینکه بسته به تصمیم باشگاه رعد پدافند هوایی 
اصفهان امسال می توانند در صورت در اختیار داشتن 
مهره های خوب در لیگ برتر یا دسته های پایین تر 
شرکت کنند. سرمربی فصل گذشــته تیم والیبال 
رعد پدافند کاشان در مورد ادامه فعالیت خود برای 

فصل پیش رو ادامه داد: با چند باشگاه در حال مذاکره 
هستم؛ اما هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.

به دنبال راه اندازی تیــم لیگ برتری در 
اصفهان بودم

وی در پاسخ به این سوال که اگر اصفهان نماینده ای 
در لیگ برتر داشته باشد آیا تمایل دارید هدایت تیم 
را به عهده بگیرید یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در اصفهان 
دوستان بسیار خوبی دارم و از گذشته های بسیار دور 
نیز به دنبال راه انــدازی تیم لیگ برتری در اصفهان 
بوده ام چون داشتن نماینده ای از استان اصفهان در 

لیگ برتر واقعا یک نیاز است.
نفرزاده گفت: والیبال از رشــته های بسیار محبوب 
و مورد عالقه مردم در اصفهان اســت و فکر می کنم 
در کنار تیم های فوتبال ذوب آهن و ســپاهان جای 
یک تیم لیگ برتری والیبال در اصفهان خالی است 
که اگر این موقعیت در اصفهان فراهم شود با کمال 
میل آماده همکاری و کمک هستم.سرمربی فصل 
گذشــته تیم والیبال رعد پدافند کاشان با  اشاره به 

شروع رقابت های لیگ برتر از نیمه دوم مهرماه، اظهار 
کرد: تیم ها و باشگاه ها تا پایان مردادماه فرصت اعالم 
آمادگی و ثبت نام دارند و در شهریور ماه هم مراسم 

قرعه کشی و برنامه ریزی مسابقات انجام می شود.
ویزا نرسید، اعزام نشدیم

وی در مورد اعزام نشــدن تیم رعدپدافند کاشان به 
مسابقات ارتش های جهان، اظهار کرد: این مسابقات 
خردادماه در کانادا برگزار شــدکه متاســفانه برای 
دریافت ویزا دیر اقدام شــد و در آخر نتوانستیم به 
این دوره از رقابت ها اعزام شویم.نفرزاده اضافه کرد: 
با وجود اینکه در مسابقات ارتش های جهان حضور 
نداشتیم؛ اما با توجه به امتیازات خوبی که در ادوار 
گذشــته به دســت آورده ایم تا پایان سال ۲۰۱۸ 
رنکینک یک کنفدراسیون ورزش های نظامی هستیم 
و تمام تالش مــان را می کنیم که برای مســابقات 
 المپیــک ۲۰۱۹ ارتش های جهان کــه به میزبانی
  چین برگزار می شــود یکــی از تیم هــای مدعی

 باشیم.

سرمربی فصل گذشته تیم والیبال رعد پدافند کاشان:
تیمداری در والیبال اصفهان غیرممکن است

جام دارها در بازی نامدارها 
نوبت به دربی اصفهان رسید؛

امیر قلعه نویی 

سرمربی سپاهان بدون  شک چهره ویژه دربی نصف جهان 
است که سابقه هدایت دو تیم اصفهانی را در کارنامه اش می 
بیند؛  قلعه نویی از محبوب ترین چهره های ورزشی در میان 
فوتبال دوستان اصفهانی است که با طالیی پوشان دو بار به 
مقام قهرمانی رسیده و در فصل گذشته سبزپوشان را به یکی 
از بهترین تیم های لیگ هفدهم تبدیل کرد و این تیم را به 
مقام نایب قهرمانی رسانید ولی با وجود اینکه عملکرد موفقی 
در دو تیم داشته است نتوانسته در دربی اصفهان موفق باشد و 
لقب مرد ناکام در این دربی ها را به خود اختصاص داده است، 
قلعه نویی در طول سال های حضورش روی نیمکت تیم های 
سپاهان و ذوب آهن، ٦ دربی را تجربه کرده که تنها ۲ بازی 

را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

هفته چهارم لیگ برتر، جام خلیج فارس در شرایطی امشب با برگزاری 4 دیدار شروع می شود که دربی اصفهان حساس ترین دیدار این 
هفته را تشکیل می دهد، جایی که دو تیم ذوب آهن و سپاهان از ســاعت ۲۰:۱٥  فردا شب در ورزشگاه فوالد شهر به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت.ذوبی ها در حالی در ایستگاه چهارم لیگ برتر مقابل تیم سپاهان قرار می گیرند که دو تیم در سه هفته قبل شرایط 
یکسانی را تجربه کرده اند. هر دو تیم اصفهانی در سه بازی گذشــته خود یک پیروزی و دو تساوی به دست آوردند و با ٥ امتیاز 
به دربی نصف جهان رسیدند. شــاگردان امید نمازی زاده در اولین دیدار خود در فصل جدید رقابت های لیگ برتر مقابل تیم 
نساجی مازندران به پیروزی رسیدند و در دو هفته بعدی مقابل تیم های استقالل تهران و سایپا به تساوی رضایت دادند؛ اما در 
آن سوی میدان شاگردان امیر قلعه نویی در هفته اول و سوم مقابل تیم صنعت نفت آبادان و پیکان تهران به کسب یک امتیاز 
بسنده کردند و هفته دوم را با پیروزی پر گل مقابل تیم سپیدرود رشت پشت سر گذاشتند.اگرچه دربی های اصفهان همیشه 
از حساسیت باالیی برخوردار بوده است ولی حضور سرمربی فصل گذشته ذوب آهن روی نیمکت سپاهان در کنار جابه جایی 
چند بازیکن از جمله استنلی سوارز، بختیار رحمانی، مسعود حســن زاده و عارف غالمی بین دو تیم جذابیت و حساسیت این 
بازی را دوچندان کرده است به طوری که همه چشم ها به امیرقلعه نویی و چگونگی آرایش تیم سپاهان در این بازی است و از آن 

جایی که با توجه به عملکرد دو تیم در سه هفته گذشته، طالیی پوشان نصف جهان در وضعیت بهتری نسبت به سبزپوشان اصفهانی 
قرار دارند به نظر می رسد که شاگردان ژنرال کار به مراتب راحت تری نسبت به شاگردان امید نمازی زاده در این دیدار در پیش دارند.

هر کدام از دو تیم که بتوانند در این بازی به برتری دســت یابند می تواند جایگاه خود را در بین مدعیان این دوره لیگ برتر حفظ کند؛ اما 
رضایت تیم های سپاهان و ذوب آهن به تساوی در این دیدار،  آنها را از رتبه های باالی جدول دور می کند.

سمیه مصور

بازیکنان محروم و مصدوم
سپاهان بازیکن محروم و یا مصدومی ندارد؛ اما ذوب آهن مهران درخشان مهر را به دلیل 

محرومیت و رضا حبیب زاده را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. عالوه بر آن حضور مسعود 
ابراهیم زاده در این دیدار با توجه به مصدومیت وی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

نکته جالب دیدار
 دو تیم ذوب آهن و سپاهان که جمعه، ۲٦ مرداد در چارچوب هفته چهارم لیگ هجدهم به مصاف هم می روند، فصل 

گذشته نیز دقیقا در تاریخ ۲٦ مرداد در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم رفتند که آن دیدار با پیروزی ۲ بر صفر سپاهان 
به پایان رسید. حاال دقیقا بعد از یک سال دوباره دو تیم در ورزشگاه فوالدشهر رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

برترین گلزنان
»هرناندز« در تیم ذوب آهن و انصاری و شهباززاده در تیم سپاهان هر 3 با ۲ گل زده برترین گلزنان این ۲ تیم هستند.

امید نمازی زاده

اگرچـه سـرمربی ذوب آهـن بـرای اولیـن بـار دربـی 
اصفهـان را تجربـه مـی کنـد؛ امـا تقابـل امیـد نمـازی 
زاده بـا امیـر قلعـه نویـی مـی توانـد از جذابیـت هـای 
زیـادی برخوردار باشـد؛ چـرا که نمـازی زاده جانشـین 
ژنـرال در سبزپوشـان شـده و پیـروزی در ایـن دیـدار 
مـی توانـد محـک خوبـی بـرای بررسـی توانایـی هـای 
او باشـد. سـرمربی سـپاهان شـناخت خوبـی از ذوب 
آهـن دارد و نمـازی زاده مـی توانـد بـا انتخـاب یـک 
تاکتیـک مناسـب راه را بـر قلعـه نویـی ببنـدد. مـرد 
بـا فکـر ذوبـی هـا کـه تیـم خوبـی را در فصـل جـاری 
 سـاخته اسـت، بـه دنبـال اولیـن پیـروزی خانگـی اش

 است.  

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2491 | August  16,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



آغاز دوران »عبدالحسینی«
پیشنهاد سردبیر:

ایام تبلیغات ریاست جمهوری دوازدهم بود. اســتاندار اصفهان در دوران جنگ 
به این شهر آمده بود تا در جمع اعضای ســتاد »حسن روحانی« سخنرانی کند. 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در این سخنرانی ســخنانی را بیان کرد که 
حسابی خبرساز و جنجالی شد. او با انتقاد از سیاست های ایران در سوریه، مدعی 
شد که برای آرامش دراین کشور، نیازی به جنگ نبوده و نیست و می توان با قدرت 

دیپلماسی مسائل سوریه را حل و فصل کرد. در واقع جان کالم »کرباسچی« در 
مراسم افتتاح ستاد روحانی در اصفهان این بود: »چرا وقتی تروریست با دیپلماسی 

دفع می شود، باید جوانان را به کشتن دهیم؟«
کرباسچی گفت: »ما هم دلمان می خواهد که در ســوریه، لبنان، یمن، و... صلح 
برقرار بشود، دفاع از مظلوم بشود و شیعیان آنجا تقویت بشوند؛ ولی آیا این کار فقط 
با پول دادن و اسلحه خریدن و کشــتن و زدن و اینها درست می شود؟ این دولت 
با غیرت دینی! می گوید که بگذارید از توان دیپلماســی برای حل مسائل منطقه 

استفاده کنیم؛ توان دیپلماســی که بزرگان دیپلماسی ما توانستند 6 ابرقدرت را 
روبه روی خود بنشانند و بزرگ ترین مســئله تحریمی که در شورای امنیت بوده 

را حل بکنند.«
صحبت هایش ما را به یاد جمله معروف مردی انداخت که از قضا کرباسچی ارادت 
ویژه ای به او داشت؛ مرحوم »هاشمی رفســنجانی« که گفته بود: »دنیای فردا، 
دنیای مذاکره است نه موشک.« هرچند بعدتر انتساب این جمله به رییس فقید 

مجمع تشخیص تکذیب شد. 
سخنان کرباسچی در اصفهان، با واکنش های فراوانی روبه رو شد. »علی علیزاده« 
کارشناس شبکه بی.بی.سی با انتقاد از سخنان  او در صفحه توییتر خود نوشت: 
»دیپلماســی بدون پشــتوانه قدرت واقعی و نظامی، دروغی بیش نیست آقای 
کرباســچی! خوانش پوپولیســتی شــما از امنیت ملی خطرناک تر از پوپولیسم 
اقتصادی آنهاست. دیپلماسی نرم افزارســت، مکمل قدرت سخت، نه جایگزین 
آن. بزرگنمایی قدرت دیپلماســی، تقدیســش به مثابه گاو ســامری، صراحتا 
افسانه پردازیست و پوپولیسم. دیگر اینکه تا تغییر توازن قوای نظامی به نفع دولت 
سوریه، ایران را به مذاکرات جهانی راه ندادند تا از دیپلماسی استفاده کند؛ یعنی 

تا پایان سال سوم روحانی.«
این حرف ها هرکجا زده می شد، از سوی جماعت انقالبی با تو دهانی محکمی همراه 
بود؛ اما داستان اصفهان متفاوت تر اســت. اینجا شهری است که بیشترین شهید 
را در دوران هشت ساله دفاع مقدس تقدیم اسالم کرده و در سال های جنگ در 
سوریه هم نسلی از پهلوانان جدید را با اقتدار به نسل قهرمان و پهلوان دوران جنگ 
راهی مسیر دفاع از حریم و حرم کرد تا ثابت شود که »خط از حلبچه رفته حلب 

و جنگ عوض نشده است.« 
از کرباسچی که سال ها سکان استانداری این استان را برعهده داشت، عجیب بود 

که متوجه این موضوع نباشد!
اولین واکنش ها هم از سوی خانواده شــهدا بود. چند تن از خانواده های شهدای 
مدافع حرم در اصفهــان با امضای طومــاری، بیانیــه ای را در محکومیت اقدام 
کرباسچی منتشر کردند. خانواده شــهید سیدسجاد حسینی، شهید سیدیحیی 
براتی و شــهید مهدی اســحاقیان، از جمله این شــهدا بودند. همســر شهید 
مسلم خیزاب هم نسبت به این توهین واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم 
کرده و گفته بــود: عده ای عافیت طلب برای جمع کردن رای به شــهدای مدافع 

حرم می تازند.
در شهرهای مختلف هم اعتراضات و تجمعاتی در واکنش به سخنان کرباسچی 
صورت گرفت. »حسن شمشادی« خبرنگار صداوسیما که خودش چند سالی در 
سوریه حضور داشت، خطاب به کرباسچی نوشت:» بازی های سیاسی و جناحی 
و طرفداری از این و آن چقدر می ارزد که به خاطر آن شمشیر کالمتان را بی محابا 

علیه کســانی به کار می برید که اگر نبودند، االن نه خبری از این امنیت بود و نه 
میزی و تریبونی برای کوبیدنشان!«

»منصور حقیقت پور« مشاور رییس مجلس در واکنش به سخنان کرباسچی گفت: 
جوانان ما آنجا تکه  وپاره می شوند تا آقای کرباسچی با آمریکایی ها نسکافه بخورد 

و حرف مفت بزند.
حقیقت پور که به شــدت از ســخنان کرباســچی شــاکی بود، در ادامه گفت: 
»کرباســچی قبال شــهردار بوده اســت. او تنها می تواند در زمینــه جابه جایی 
زباله، اموات و گورستان صاحب نظر باشــد. او صالحیت سخن گفتن در مسائل 
استراتژیک، نظامی و دفاعی را ندارد. امروز همه می دانند که اگر ما امنیت داریم 
به خاطر حضورمان در سوریه، شام و عراق است؛ اگر این حضور را نداشتیم امروز 

آقای کرباسچی دنبال سوراخ موش می گشت تا مخفی بشود.
»عباسعلی کدخدایی« سخنگوی شورای نگهبان هم از جمله کسانی بود که نسبت 
به سخنان کرباسچی واکنش نشــان داد و در پستی کنایه آمیز در کانال تلگرامی 
خود نوشــت: »بدانیم که اگر مدافعان حرم نبودند، زود نوبت ما می شد در هتک 

حریم و حرمتمان.«
حجت االسالم والمسلمین »سیدمجتبی میردامادی« خطیب جمعه اصفهان هم 
خطاب به استاندار اسبق استان گفت: »آقای کرباسچی! اگر مدافعان حرم نبودند 

داعش اکنون در قلب تهران و خانه شما بود.«
در ادامه و همزمان با باالگرفتــن اعتراضات، »احمد خســروی وفا« رییس کل 
دادگستری استان اصفهان نیز از تشکیل پرونده برای غالمحسین کرباسچی خبر 
داد و گفت: نســبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی دارد، اعالم جرم شده و 

پرونده تشکیل شده است.
واکنش های تند و منفی نسبت به اظهارات جنجالی دبیرکل کارگزاران، آن قدر 
زیاد بود که کرباسچی را مجبور به تکذیب و توضیح کرد: »من نگفتم با داعش یا 
دیگر تروریســت ها که در حال جنگ، آدم کشی و جنایت هستند مذاکره شود یا 
مقابله نشود؛ یا خدای نکرده نمی خواستم به شهدا و مدافعان امنیت کشور اهانتی 
شــود. این ادعاهایی که بیان شده ، دروغ هایی اســت که هر وقت این حضرات، 
منطقی در تبلیغات انتخاباتی ندارند به راه می اندازند و می خواهند از احساسات 
مذهبی خانواده شهدا و تحریک افراد، مثل ماجراهای سال ٧6 و کارناوال معروف 
استفاده کنند.« اما حتی این توضیحات هم نتوانست مانع از اجرای قانون شود؛ 
روز گذشته حکم قطعی پرونده »غالمحسین کرباســچی« به استناد ماده ٥٠٠ 
قانون مجازات اســالمی در تاریخ ٩٧/٥/٢٢ صادر و برای اجرا ابالغ شد. بر اساس 
این حکم ، کرباســچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب اســالمی 
 اصفهان محاکمه شده بود، بعد از محکومیت، به یک سال حبس تعزیری محکوم

 شد. 

تاوان یک توهین
حکم قطعی استاندار اسبق اصفهان به جرم توهین به شهدای مدافع حرم در اصفهان اعالم شد؛

زینب ذاکر

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزارشد؛

آغاز دوران »عبدالحسینی«
 مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان، روز گذشته برگزارشــد. »احمدی افزادی« پس از 

چهارسال از صدا و سیمای اصفهان خداحافظی کرد و جای خود را به یک مدیر غیربومی دیگر داد.
»بهرام عبدالحسینی« مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز اصفهان، تجربه مدیریتی در پنج مرکز صدا و سیما داشته و »دارابی« در 
وصف او گفته که جزو پنج مدیر برجسته استان هاست. عالوه برمعاون استان های صدا و سیما، امام جمعه اصفهان، استاندار اصفهان، 
فرماندهی انتظامی استان، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس خبرگان و شورای اسالمی، فرماندار، جمعی از مسئوالن و کارمندان 

صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز در این مراسم حاضر بودند. 

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما، میهمان ویژه مراسم روز گذشته بود. 
»علی دارابی« در این مراسم، با اشاره به نقش رسانه برای مقابله با تهدیدات گفت: 
مشاور رییس جمهور آمریکا سال گذشته در جمع منافقان اعالم کرد:»باید کاری 
کنیم که ایرانیان 40 سالگی انقالب را نبینند!« البته مردم مطالبات بحقی دارند که 

باید به درستی از سوی رسانه منتشر شود.
دارابی گفت: فعالیت در رسانه مثل حرکت در میدان مین است. رسانه باید زبان 
مردم باشد؛ به طوری که از یک سو به دولتی شدن نزدیک نشود و از سوی دیگر 

دچار عوام زدگی نشود.

به کارگیری تعقل، الزمه کار صدا و سیماست

امام جمعه اصفهان در این مراسم خاطرنشان کرد: اقدامات اقتصادی، روانی و عملی، سه 
جبهه ای است که دشمن در آن ما را مورد تهاجم قرار داده و صدا و سیما نهادی است که 

مقابل همه این جبهه ها می تواند نقش آفرینی کند.
آیــت ا... »طباطبایی نژاد« صداقت در گفتــار و به کارگیری تعقل را الزمــه کار در مرکز 
صداوسیما دانست و اذعان داشــت: همه باید بدانند که صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
خالف واقع نمی گوید. به کارگیری تعقل یعنی بدانند چه چیزی را کجا باید بگویند؛ مهم 
این است که حرف را صادقانه بیان کرد اما گفتن همه چیز الزم نیست و خیلی خبرها را 
نباید گفت. امام جمعه اصفهان اضافه کرد: امام سجاد)ع( در روایتی می فرمایند: »اگر مردم 
آنچه در دلم هست را بدانند مرا کافر می دانند، این طور نیست که هرچه هست را بگوییم.«؛ 
اینکه به دروغ گفته شــد ٩ میلیارد دالر گم شــده و اخباری از این دست، بی اعتمادی 
مردم را به دنبال دارد. وی تصریح کرد: صهیونیست ها حتی اگر بازی یا برنامه کودک هم 
تولید می کنند، هدف خاصی  دارند؛ اما برخی از فیلم ها و سریا ل های ما هدفی ندارند؛ در 
سریال های ما چندین خالف نشان داده می شود تا دست آخر مخاطب را به یک نتیجه مثبت 
برسانند، اما آیا همه مردم سریال را تا آخر دنبال می کنند؟طباطبایی نژاد بیان داشت: باید 

مردم را رشد بدهیم و بهترین راه این رشد از صدا و سیما می گذرد.

مدیرجدید، 10 برابر فعالیت کند
اســتاندار اصفهان در ادامه این مراســم ضمن تقدیر از فعالیت های مدیرکل ســابق 
مرکز صدا و ســیمای اصفهان عنوان کرد: پــس از مذاکره با معاون اســتان های صدا 
و ســیما، این تضمین داده  شــد تا »بهــرام عبدالحســینی« مدیــرکل جدید مرکز 
 صدا و ســیمای اصفهان 1٠ برابر فعالیت بیشــتر و باالتری نســبت به قبل داشــته
 باشــد. »محســن مهرعلیــزاده« تاکیــد کــرد: در کارزاری کــه دشــمن 
اعتمــاد مــردم را بــه نظــام، هــدف قــرار داده و بــا موج ســواری روی 
 نارضایتی هــا، بــا تکیــه بــر ابــزار رســانه، منافقانــه در پــی اختالف افکنــی

 است، وظیفه رسانه ملی  بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.
استاندار اصفهان با اشاره به خشکسالی در اصفهان ادامه داد: از تمام اقشار مردم به ویژه 
کشاورزانی که با دیدن وضعیت آب، با مناعت طبع  قبول کردند که آب موجود به شرب 

اختصاص پیدا کند، قدردانی می کنم.
وی متذکر شــد: باغداران نیز تا همین چند روز قبل هیچ آبی تحویل نگرفته بودند که 
با وجود محدودیت ها، میزان آب حداقلی که می شــد را رها کردیــم تا باغات غرب تا 

خمینی شهر سیراب شوند.

خارج شدن از دیوارهای سخت استودیو
مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز استان اصفهان نیز در این مراسم، کار در اصفهان را فرصتی برای رساندن پیام انقالب به جهان دانست و ابراز داشت: 

چهار محور مهم را طی چهار سال اخیر دنبال کردیم.
»مســعود احمدی افزادی« افزود: افزایش بهره وری و ارتقای کارآمدی به عنوان نخســتین 
موضوع در صدا و سمای مرکز استان اصفهان دنبال شد؛ بهبود زیرساخت ها به دلیل قدمت 
این مرکز بود، شبکه محوری و مخاطب گرایی نیازمند خارج شدن از دیوارهای سخت استودیو 

و ایجاد نشاط و امیدآفرینی بود.
مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز استان اصفهان عنوان کرد: مراسم شهید حججی و شهدای 
غواص، مراسم  امیدآفرین همچون سال تحویل ٩٧، آیین تجلیل از پیرغالمان، جذب 3٠٠ هزار 
مخاطب فعال در پیام رسان سروش، پوشش چهار انتخابات و راهپیمایی های سراسری از جمله 

برنامه های شاخص صدا و سیمای مرکزی اصفهان طی چهار سال اخیر بود.
 وی بــا اشــاره بــه آغــاز ســاخت آثــار فاخــر در مرکــز اصفهــان گفــت: ســریال 
 ٢6 قســمتی »روایت ناتمام« با موضوع» اقتصاد مقاومی« با محوریــت آقا»نوراله نجفی«

 در حال انجام و سریال »شهید بهشتی« در مرحله نگارش است؛ همچنین مستند 4٠ قسمتی »چهلستون« نیز در آینده نزدیک تولید خواهد شد.

مدیر باتجربه یا غیررسانه ای؟
مدیر کل سابق صدا و سیمای »گلستان« از روز گذشته رسما به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای اصفهان انتخاب شد.

»بهرام عبدالحسینی« 1٢ اسفندماه ٩٢ بعد از »رضا صادق مقدسی« مدیر کل صدا و سیمای استان گلستان 
شده بود و حاال در حالی که معاون استان های صدا و ســیما او را یکی از پنج مدیربرجسته صدا و سیمای استان ها نامیده، به 
استانی آمده که صدا و سیمای آن در سال های گذشته همواره جزو  بهترین ها بوده است. درباره »عبدالحسینی« و عملکرد او 
در گلستان، اطالعات چندانی در دست نیست؛  هرچند او در کارنامه مدیریت رسانه ای خود، معاونت سیما و قائم مقامی صدا و 

سیمای مرکز یزد را برعهده داشته و دوسال هم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد بوده است.
جالب اینکه جانشین عبدالحسینی در صدا و سیمای گلستان که پیش از این مدیر کل سمنان بوده، کار  خود در سازمان را با 
تهیه کنندگی تلویزیون در مرکز اصفهان آغاز کرده و تهیه کنندگی مستندهای کاروانسراهای استان اصفهان از جمله برنامه های 
»عبدالمحمد منتظرحجت« بوده است. رزومه عبدالحسینی پربار به نظر می رسد؛ اما سایت »گلستان ما« در توصیف دوران 
حضور او در صدا و سیمای گلستان که آن را »پرفراز و نشیب« نامیده، نوشته است: »یکنواختی در برنامه ها اعم از اخبار و سایر 
تولیدات تلویزیونی، عدم خالقیت در تولید برنامه، کم رنگ بودن تحرک انقالبی در بدنه صدا و ســیمای استان، عدم تعامل با 
رسانه های مجازی و مکتوب استان، عدم برگزاری نشست های خبری با سایر رسانه ها غیر از رسانه ملی، عدم استفاده بهینه از 

ظرفیت نخبگان و علمای استان، تمرکز عمده روی چند شخصیت مطرح استان، ناتوانی در جذب درآمد از طریق تبلیغات تلویزیونی و ... از جمله نقاط ضعف 
مدیریت این مدیر در صدا و سیمای گلستان بوده است.«
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

به راستی رعایت کردن حقوق انســانی، تا چه اندازه در اندیشه و 
کردارمان نهادینه شده است؟ تا چه میزان بدان باور داریم؟ 

در همین اندیشــه ام که دلم را کالمی جادویی از مســیح)ع( با 
خود می برد: »نمی ارزد دنیا را به کف آوری و انســانیت و روحت 
را بفروشی!« سخنی پرمغز، از آن حکمت های نابی که برای همه 
عمر کفایت می کند. واقعا نمی ارزد! راستش خیلی چیزها در دنیا 
نمی ارزد!در این آشفته بازار که هر کسی با دست هایی خالی پی 
ندایی می دود، نمی ارزد در این دویدن ها، غباری به جان آن دیگری 
نشاند.گرچه همه ما کم وبیش، خواسته و ناخواسته گاه دل شکن 
می شویم، اما چه خوب می شــود که تمرین کنیم کمتر مرتکب 
این عمل غیرانســانی شــویم و با توجیه های ناروا، رفتار ناپسند 
خود را وارونه جلوه ندهیم. در این نیمه شب غریب و عریان، وقتی 
به طورعمیق به انســانیت و رعایت آن می اندیشم، بیش از پیش 
درمی یابم، من نه آنم که تکلیفــم با مهم ترین آرمان های زندگی 
مانند »حقیقت طلبی«، مشخص شده باشد.با همه جذابیت های 
»جســت وجو«، من نه آنم که حتی به تمامی دل داده باشــم به 
»جســت وجوی حقیقت«، به هر قیمتی. راستش را بخواهی، ته 
قلبم »حقیقت« آن قدرها نمی ارزد که در تاخت و تاز به سویش، 
دلی ترک بردارد. البته می دانم که زیســتن ما آدم ها چنان است 
که نمی شود بدون شکســتن دل دیگری جلو رفت؛ می دانم، اما 
نمی ارزد...! گام برداشتن در هیچ مســیری هر چند پرمنفعت و 
به پندار برخی مقدس، به شکســتن دل آن دیگری نمی ارزد. از 
دیرباز گفته اند و شنیده ایم: دل به دســت آور، دل شکستن هنر 
نمی باشد! آیا واقعا نمی شود در این هیاهوی پر قال و قیل، طوری 
زیست که کمتر، دلی به واسطه رفتار و اعمال ما خدشه دار شود و 

ترک بردارد؟ مگر دل ترک برداشته به راحتی قابل ترمیم است؟ 
آیا راهی نیست که بشود در آن آهسته تر گام برداشت تا هم قدمی 
جلو رفته باشیم و هم از حجم بیهودگی رنج های آدمی و چزاندن 
و ملتهب کردن دل دیگران بکاهیم؟ در روزگاری که »یقین« را 
در کوچه پس کوچه های جست وجو گم کرده ام، می خواهم خطر 
کنم و این بار در »تقدس جست وجوی حقیقت« به قیمت رنجاندن 
دیگران، شــک کنم... نه نمی ارزد!  کعبه حقیقت، به هر رنگ که 
باشد، با هر نام که بزک شده باشــد از علم، فلسفه، نقد و...، من تا 
بدان روز سجده اش می برم که آن سویش دلی باشد، وگرنه همه 
حقیقت هستی، آن جا که انسان و رنج هایش را نادیده می گیرد، 
پشیزی نمی ارزد و سرد است و بی عاطفه. حق با مسیح است: »نمی 
ارزد دنیا را به کف آری و روحت را بفروشی!« نمی ارزد حقیقتی را به 

کف آری و دلی را بشکنی که می شد نشکست.
از این پس اگر خواستی برایم از آزاداندیشی در مسیر حق طلبی 
بگویی، یادت باشد که من ملول و آزرده خاطرم از همه بت هایی که 
قرن هاست دل آدمی را به پایش سر بریده اند، با من از رنگ و لعاب 
جست وجوی حقیقت هیچ مگوی، اگر همانی است که می شود به 
پایش دلی را قربانی کرد! تازه مومن شده ام به امر همیشه مقدس 

تاریخ، به »دل آدمی و رنج هایش« و دیگر هیچ!
نمی ارزد  برای حقیقتی فخر بفروشی که دلی را به پایش شکسته 
باشی. در این نیمه شب غریب، دلم می خواهد همه فلسفه و علم 
بشــر، حاصل همه تاریخ جســت وجو را در کف بنهم و به باد فنا 
بسپارم؛ آن جا که حقیقت، مفهومی می شود انتزاعی و دورتر از 
سردترین کهکشان هستی. آن جا که »حقیقت طلبی« شعاری 
می شود تکراری بر لبان من و جرات و شــجاعتم را می ستاند تا 
من تماشاگر شکسته شدن دل تو باشم و با تو ناله نکنم مبادا که 
حقیقتی از کفم برود. همه حقیقت هســتی را بگو باد ببرد، اگر 
پیامدش شنیدن صدای مهجور و محزون دلی ترک خورده باشد؛ 

زیرا »رعایت انسان« ناب ترین حقیقت هستی است.

رعایت انسانیت؛ ناب ترین حقیقت هستی

سارا  احراری

سالم به آزادی 
در روز ۲۶ مردادماه 
۱۳۶۹ نخستین گروه 

»آزادگان« ایرانی پس 
از سال ها اسارت در 

زندان های رژیم بعث 
عراق، به کشور بازگشتند.

عکس روز

دوخط کتاب

به تــن کنیــد؛در راهی که 
خودتان انتخاب کردید قدم 
بردارید...به تعبیری با تمام 
تاسف »ما بیشتر می پسندیم 
که خوشــبخت نباشــیم اما 
دیگــران مــا را خوشــبخت 
بدانند تــا اینکه خوشــبخت 
باشــیم امــا دیگــران مــا را 

بدبخت بدانند...!«

 »آنتونی رابینز«
10قانون موفقیت

ما بیشترمی پســندیم 
که خوشبخت نباشیم! 

موفقیــت یعنــی آن طورکه 
می خواهــد  خودتــان  دل 
زندگــی کنیــد؛ کاری کــه 
خودتــان دوســتش داریــد 
را انجــام دهیــد؛ آدمی که 
خودتــان دوســتش دارید را 
دوســت بدارید؛ لباســی که 
را  می پســندید  خودتــان 

به تازگی اخباری مبنی بر صدور بازداشــت یک زن توسط مقامات قضائی 
»بحرین« در رسانه های عرب زبان منتشر شــد که ماجرای آن به انتشار 
یک ویدئوی تکان دهنده باز می گشــت. در این فیلــم یک خدمتکار زن 
اتیوپیایی مورد ضرب و شــتم شدید زن دستگیر شــده قرار می گیرد که 
 ویدئوی ضبط شده از این ماجرا پس از ورود به فضای مجازی، برای ضارب 

دردسرساز شد.
زن ضارب که دختر ارباب بحرینی است، به جرم خود اعتراف کرد و اکنون 

پرونده او مراحل اداری خود را زیر دست مقامات قضائی طی می کند.

ضرب و شتم خدمتکار زن در خانه ارباب بحرینی

یک تاجر انگلیسی معتقد است که درآینده  پس از مرگش دوباره بیدار خواهد 
شد و تجربیات جدیدی را در زندگی جدیدش کسب خواهد کرد؛ زیرا قصد دارد  
با استفاده از دانش »سرما زیستی« مغز خود را به انسان دیگری بدهد. این در 
حالی است که بسیاری از متخصصان معتقدند که این پروژه با موفقیت روبه رو 
نخواهد شد زیرا محققان تاکنون نتوانسته اند اندام های دیگری از قبیل قلب و 
کلیه را با موفقیت منجمد کنند. »دیوید« که قصد انجام این کار را دارد، در اواخر 
۶۰ سالگی خودش است و اظهار کرده که شاید مردم فکر کنند من انسان نادانی 

هستم؛ ولی این پروژه به امتحان کردنش می ارزد.

تالش یک مرد برای زنده شدن پس از مرگ!

روزنامه  »دیلی میل« انگلستان، به تازگی تصاویری از یک زندانی را منتشر کرد 
که به دلیل پوشاندن صورت و چهره اش قابل شناسایی نیست. ماجرا از این قرار 
است که یک  زندانی پس از انتشار تصاویر و فیلم هایی از غذاهای گرانبها و به ظاهر 
خوشمزه در اینستاگرام، به شهرت بسیاری دست یافته است. زندانی که صورتش 
را پنهان کرده، با استفاده از کباب پز و مجهز به سایر وسایل پخت و پز، در حال 
کباب کردن گوشت و آماده کردن ماهی، مرغ، شیرینی و نودل در زندان است. او 
عالوه بر غذا فیلم هایی هم از تماشای تلویزیون از داخل زندان پخش کرده است. 

شهرت یک زندانی در اینستاگرام به خاطر غذاهایش

  ما از سنت تاریخ نویسی روز دنیا 
عقب هستیم

 مــورخ و مولف حــوزه دیــن و تاریخ اســالم  در مراســم کتاب 
» الف، الم خمینی«گفت: ما در دوره  های تاریخی نسبت به سنت 
تاریخ نویسی فراز و نشیب داشتیم و تاریخ نویسی ما تجربی و نسبت 
 به تاریخ نویسی روز دنیا عقب اســت.حجت االسالم و المسلمین 
»رسول جعفریان« ادامه داد: بعد از انقالب چندین موسسه تاریخی 
ایجاد شــد تا تاریخ انقالب را تدوین کنند. برخی از این موسسات 
تحلیل رفتند و برخی فعال هســتند. وی افزود: در این موسسات 
مرکز اسناد انقالب اسالمی با فرازونشیب ، کار خود را ادامه می دهد 
و »موسسه مطالعات تاریخ معاصر« به مدیریت »موسی حقانی« به 
کار خود ادامه می دهد. از دیگر موسسات مطالعات و پژوهش های 
سیاسی که سال هاست مشغول به کار است »حوزه هنری« است که 
باید آن را به این لیست اضافه کرد. جعفریان ادامه داد: افرادی مانند 
»هدایت ا... بهبودی« از افرادی هستند که در این موسسات فعالند و 
کارهای خوبی را انجام دادند؛ اما دانشگاه آن چنان که باید و شاید به 
این حوز ه ها نیامد. وی افزود: البته کارهای تاریخی در خارج از کشور 
نیز در حال انجام اســت و از قدیم استادهای تاریخ به ما می گفتند 
۷۰ تا ۸۰ سال باید بگذرد تاپدیده ها تاریخی شوند و درحوزه تاریخ 
بررسی شوند؛ اما االن مبانی گذشته بامبانی حال حاضر متفاوت است.

»مکه« جای دیگری است
]...[ حاال حسی از شوق و ترس دارم شوق دیدن و ترس دیدن. می ترسم آن قدر که گاهی خودم را سرزنش می کنم که چرا آمدم! ترسم از این است 
که مبادا چیزی در من اتفاق نیفتد. نکند همه چیز برایم معمولی باشد. نکند احساسم شبیه احساسم در رم، دهلی و نیویورک باشد؛ حس دیدن 
عجایب جهان. همه آنهایی که پیش از این آمده اند، شکوه لحظه اول برخوردشان با کعبه را برایم نقل کرده اند و همیشه حسرت خوارش بوده اند. 
با همه تردیدها به آستانه »مسجدالحرام« می رسیم. دست احسان را می گیرم و از جمعیت عبور می کنیم. از داالن های تو درتو. هنوز خبری از 
حادثه نیست. هنوز به حیاط بزرگ، نرسیده ایم . احسان می گوید: سرتان را پایین بگیرید. چشم هایتان را ببندید و هر وقت گفتم باز کنید و روبه 
رو را نگاه کنید. کورمال کورمال جلو می رویم که احسان فرمان ایست می دهد و  می گوید: حاال چشم هایتان را باز کنید. سنگ های مرمر سفید را 
زیر پایم می ببینم. احسان می گوید: حاال سرتان را باال بیاورید و روبه رو را نگاه کنید.  نگاه می کنم به درخشان ترین سنگ سیاه جهان که آدم های 
پوشیده در پارچه های سفید، دور آن می گردند. چیزی در من منفجر می شود؛ می زنم زیر گریه. نمی دانم چرا! شاید شبیه نخستین گریه ام باشد 
وقتی که چشم بر جهان باز کردم. نمی دانم چقدر هق هق می کنم؛ آرام و در گلو. انگار بغضی عمیق ترکیده است.کمی که می گذرد دوباره به 
نخوت انسانی باز می گردم و اشک هایم را با پشت دست پاک می کنم. اعمال را انجام می دهیم از طواف هفت گانه و سعی بین صفا ومروه. حس آدم 
هایی را داریم که بعد از یک عمل سنگین حاال دوباره به دل زندگی برگشته اند. چند روز و چند شب خاطره انگیز را در مکه می گذرانیم. آدم آنجا 
که هست به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند به جز آن که بتواند از لحظه لحظه هایش استفاده کند. شب ها می روم در آخرین طبقه مسجد الحرام، 
زیر آسمان پرستاره، هدفونم را در گوشم می زنم و چشم می دوزم به کعبه. به سنگی سیاه که هیچ وقت دلیل فیزیکی عظمتش را نمی فهمم. 
خانه، نه عظمت کاخ های بی نظیر »تخت جمشید« را دارد نه زیبایی »تاج محل« را و نه وسعت »کاخ ورسای« را ؛ پس چه چیزی در آن چنین 
شکوه و هم آوری را رقم می زند؟ حاال من هم جزو آن دسته از آدم هایی شده ام که به دیگرانی که به مکه مشرف نشده اند خواهم گفت که »مکه 
چیز دیگریست«؛ جای دیگری که باید آن را تجربه کرد. و در پاسخ آن هایی که در این حرف من تردید می کنند،  فهرستی از سفرهایم به جاهای 
مختلف جهان را ردیف می کنم تا بدانند این تنها سفر زندگی من نبوده، اما متفاوت ترین سفر زندگی ام بوده است. به روایت »منصور ضابطیان«

ادامه دارد...

روایت روز اینستاگردی

ظاهری متفاوت و نیرومند از »پیمان معادی« در باشگاه

گپ وگفت صمیمانه »مهتاب کرامتی« در دفتر یونیسف

»پیمان معادی« نویسنده، کارگردان و بازیگر سینمای ایران تصویر متفاوتی از خودش در 
اینستاگرام منتشر کرد. او نوشت: »باید در خودت بگردی و تالش کنی تا آن نیروی درونی را 

بیابی و بیرون بکشانی اش که انگیزه پیدا کنی و تسلیم نشوی و جا نزنی.«

»مهتاب کرامتی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: در دفتر »یونیسف« در تهران 
به مناسبت »روز جهانی جوان« گپ و گفتی صمیمانه داشــتم با تعدادی از نوجوانان عضو 
باشگاه های سالمت نوجوانان.  آرزوهایشان را شنیدم و انرژی مثبتشان را با جان و دل گرفتم. 

روضه نخوانده، گریه کن!
وطن امروز نوشــت:» روضه نخوانده، گریه کن! گریه کن  ای فرزند 
آدم که مناسبات حیوانات در جنگل، انســانی تر به نظر می رسد! 
رییس سازمان ملل، یک خرس گنده اســت که در قبال جنایات 
سعودی در یمن و این همه کودکی که کشت، هیچ معلوم نشد کجا 

را محکوم کرد! 
فقط محکوم کرد! شاید منظورش حق تنفس بچه های صعده است! 
خوب بخوابی یونیســف! و آن قدر عمیق که دیگر بلند نشوی! ما را 
همان به که نجوا کنیم با آخرین رسول خدا)ص( که حتی به بچه ها 

هم زودتر سالم می داد! 
اال  ای محمد)ص(! از فرزندان اویس قرنی، بوی مظلومیت می آید! 
بوی خون! بوی خون دل! نه حال قبله اول خوش اســت و نه حال 
مسجدالحرام! سایه این همه الت سعودی و این همه عزای عمودی 
چه می کند بر ســر کعبه؟! گویا خانه ای که ابراهیم بنا نهاد، هیچ 
ارزشی و هیچ حرمتی برای یونسکو ندارد! یونسکو! یونیسف! سازمان 
ملل! جمع کنید بســاطتان را! خوش به حال حیوانات که شورای 
امنیت ندارند! آمریکا از عربستان خواسته که درباره حادثه استان 
صعده یمن، تحقیق کند! خخخخخ! مثــل این می ماند که پرونده  
گلوی بریده علی اصغر)ع( را بســپری دست حرمله! آن وقت اینجا 

جماعتی گارد می گیرند علیه شعار »مرگ بر آمریکا«!

تو خارج مثال اســم هایی مثل » الک وود« هست ولی کسی 
مسخره نمی کنه! ولی اگه تو ایران کســی بگه: آقای قفل چوبی 

هستم، تا سه سال سوژه است! 
در یخچال رو باز و شــــروع کردم به فکر کردن. ســــیب 
گفــت: داداش اگه فکر کردن تو یخچال جواب می داد، این ماست 

سقراط بود؛ کپک زده بابا، بندازش بیرون، پدر ما رو درآورده!
یکی از تفریحات مامانم اینه که وقتی از یک غذاش تعریف می 
کنم، دفعه بعد یه چیزیش رو اضافه و کم می کنه تا دیگه مزه دفعه 

قبل رو نده! 
باید پاشــــم برم هند به اینا یاد بدم یک آدرس از خونه شون 
بذارن تو جیب بچه هاشون. نشــد ما فیلم هندی ببینیم، یه بچه 

توش گم نشده باشه!
آب تنها ماده ای هســت که 4 وضعیت داره: مایع، بخار، یخ، 

هندوانه! 
رمزآمیزترین معجون دنیا نون و پنیر و چای شیرینه که هرروز 
صبح می خــوری ولی حالت رو به هم نمی  زنه از شــدت تکراری 

بودن!
این خارجی ها یک قاشــق شــکر می ریزن تو قهوه، بعد نیم 
دور می چرخونن و مــی ذارن کنار! من چای شــــیرینم رو نیم 
نــم راضــی   ســــاعت فقــط هــم می زنــم، بــازم وجدا

نمی شه! 

خندوانهدیدگاهکیوسک


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

