
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2488/August 13. 2018  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / دوشنبه 22 مرداد 1/1397 ذی الحجه 1439/ شماره 2488/ 12 صفحه /قیمت: 1000 تومان    

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

چه می کنه این یارانه!
گزارش جنجالی یک سایت خبری درباره میزان تیراژ روزنامه های سراسری کشور، خبرسازشد؛
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»سکوت« سهم اصفهان از »بهارستان« نیست؛

نمایندگان استان! دقیقا کجایید؟!

هراصفهانیدرشبانهروز630گرمپسماندتولیدمیکند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
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پرونده»مسکنمهر«اصفهانتقریبابستهشدهاست
رییس انجمن  انبوه سازان مسکن استان:

3

»برخوردار«هایفقیر!
پس از نرخ باالی بیکاری، درآمد پایین اصفهانی ها نیز در کشور رکورد زد؛

گالری سایان / مدیا عکس
 19 الی 25 مرداد

تئاتر کوران
کارگردان: امید نیاز

4 مرداد الی 2 شهریور
تاالر هنر )سالن اصلی(

این برنامه یک ماجراجویى در دنیاى علم 
و فناورى اســت که مى کوشد مفاهیم 
پیچیده را به زبان ساده براى مخاطبان 

شبکه آموزش بیان کند. 

موتور جست وجو
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 21

شبکه آموزش

سالروز  ازدواج حضرت علی)ع(و 
حضرت زهرا)س(؛

ساده گرفتن ازدواج به معنی 
سادگی مراسم و سخت گیر 

نبودن درباره مادیات است.  
امروز به این مسئله کمی فکر کنیم

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

 کاهش مصرف آب در اصفهان به رغم کاهش 20 درصدی تولید آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت 
»روز خبرنگار« در جمع خبرنگاران و مســئوالن رسانه ملى اعالم کرد: 

خبرنگاران با رســالتى که برعهــده دارند مى توانند با شفاف ســازى  
رویدادها ، بستر رشد وتوسعه کشور را در تمام زمینه ها مهیا سازند. 

مهندس »امینى« به نقش اصحاب رسانه در سازگارى مردم با 
صفحه  3کم آبى پرداخت و...

کلینیک پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهای خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

برای تضمین کاردر صورت رضایت و بعد از انجام پیوند، هزینه دریافت می گردد

خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای هشت 
بهشت غربی - ساختمان فردوس-طبقه اول-واحد 2

09120172920  /  091201728 20/  09136060729
32669596 30 در صد تخفیف به مدت 10 روز

سالروزازدواجحضرتعلی)ع(وحضرتفاطمه)س(مبارک
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علیرضا کریمیان

طی سال های اخیر ایران بیشترین میزان نزدیکی و 
همکاری در میان همسایگان را با عراق داشته است. 
شاید پس از جنگ هشت ســاله و هزاران میلیارد 
هزینه ای که عــراق به ایران تحمیــل کرد، کمتر 
کارشناســی پیش بینی می کرد که این دو کشور 
پس از سقوط صدام و در شرایطی که آمریکایی ها 
در این کشور حضور پر رنگی دارند تا به این حد به 
همدیگر نزدیک شوند؛ اما سیاستمداران دو کشور 
نشان دادند که برای رسیدن به آرامش پس از چند 
دهه و رفع خصومت های هزینه بر بهتر اســت به 
جای تقابل، راه تعامل پیموده شود. این روند را  البته 
ظهور داعش و حتی برخی شــورش ها علیه دولت 
»نوری المالکی« هم نتوانســت متوقف کند و پس 
از حضور نیروهای ایرانی در عراق و البته شــورش 
کردها بــرای خودمختاری، ایــن نزدیکی در چند 
سال اخیر بیشتر هم شــد تا جایی که آمریکایی ها 
کوشیدند با برنامه ریزی و پول پاشی، جلوی حضور 
بیشــتر ایران در عراق را بگیرنــد و البته موفق هم 
شدند و در مقطعی، سیستم سیاسی عراق به آمریکا 
 نزدیک شــد. این مســئله را به خوبی می توان از 
موضع گیری این کشــور در جریــان تحریم های 
اخیر علیه ایران و همراهی عراقی ها با آن مشاهده 
کــرد. در حالــی که حتــی برخی از کشــورهای 
اروپایی بــه ظاهر تالش مــی کنند تا آشــکارا با 
تحریم های آمریــکا علیه ایران همــکاری نکنند 
و همســایگانی که زمانی روابط گســترده با ایران 
داشــتند، هنوز به صراحت همراهی با این تحریم 
ها را تایید نکرده اند؛ امابرخی از نیروهای سیاسی 
در  عراق در یک موضع گیری آشــکار اعالم کرده 
اند کــه با تحریم هــای آمریکا علیه ایــران همراه 
 خواهند شــد و راه مراودات اقتصادی بــا ایران را 

می بندند.
اظهاراتی که جدی گرفته نمی شود

اگر چه اظهارات حیدرالعبادی در داخل این کشور 
با واکنش های مخالف بســیاری همــراه بود و در 
برخی از موارد این موضع گیری ها به شــدت تند و 

مقابله گرایانه بود؛ اما مقامات ایرانی تاکنون اظهار 
نظر رســمی در این باره ارائه نداده اند؛ در مقابل اما 
برخی از نمایندگان مجلس به شــدت در برابر این 
نظر واکنش نشان داده و آن را قدرنشناسی عراقی 
ها دانستند ولی در یک برآورد کلی به نظر می رسد 
در داخل، این اظهارات مقام عراقی قرار نیست جدی 
گرفته شود. آنگونه که سفیر ایران در عراق می گوید: 
صحبت های العبادی هیچ تاثیری در روابط ایران و 
عراق ندارد و نداشته و روابط ما کما فی السابق ادامه 

دارد و ما مشکلی در این زمینه نداریم. 
وی در مورد نحــوه پیروی از تحریم هــای آمریکا 
با توجه بــه اظهارنظــر العبادی گفت:» ایشــان 
یــک اظهارنظــری کردند؛ امــا قرار نیســت این 
کارهــا انجــام شــود و مبــادالت اقتصــادی دو 
کشــور آن قدر وســیع و گســترده اســت که با 
یــک اظهارنظــر تغییــری نخواهــد کــرد«. در 
 داخل عــراق نیز  »فــواد معصــوم« در واکنش به

 تحریم هاي آمریکا علیه ایران گفت که شرایط فعلي 
عراق و طبیعت روابط پرمنفعــت آن با ایران باعث 
مي شــود که پایبندي بغداد به تحریم هاي آمریکا 
 علیه تهران را ســخت کند.وي افــزود: »عراق در 

درگیــري هــاي فعلي نبایــد با یک طــرف علیه 
طرف دیگري باشــد و فشــار زیاد بر ایران ممکن 
اســت نتایجــي به دنبــال داشــته باشــد که بر 
 وضعیــت داخلي عــراق و دیگــر کشــورها تاثیر 
مي گذارد«. »محمدحســن البحرانــي« تحلیلگر 
عراقي نیــز در یادداشــتي نوشــت: نقطه ضعف 
 العبــادي در بــر بــاد دادن فرصت هــاي طالیي

 اســت. العبادي نمي تواند تحریمي را علیه کشور 
همسایه و مســلمان ایران اجرا کند و این اقدام را 
بدون رجوع به نظر پارلمان، شــوراي امنیت ملي و 

دیگر شرکاي  سیاسي اش انجام دهد.
چشم انداز اقتصاد وابسته عراق به ایران، 

پس از تحریم ها
حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق با سیاست »یکی 
به نعل و یکی به میخ« اعــالم کرد که اصوال تحریم 
کار خوبی نیســت؛  اما عراق در مــورد ایران به آن 
پایبند است. تنها چند ساعت پس از این اظهارات بود 
که در فضای سیاسی این کشور موجی به راه افتاد 
که به تحلیل چرایی این موضع گیری می پرداخت و 
بسیاری نیز با نکوهش این اظهارات، ضمن یادآوری 
همسایگی و نیز کمک های ایران به عراق در دوران 

تهاجم داعش، تصریح کردند که عراق باید در چنین 
شرایطی از ایران حمایت کند؛ اما سوالی که مطرح 
می شود این است که با توجه به وابستگی اقتصادی 
عراق به ایــران در صورت بســتن درهای مراودات 
بانکی این کشــور مایحتاج خــود را چگونه تامین 

می کند؟ 
پس از باال گرفتن مناقشه بر سر انتقال برق در عراق و 
قطعی های مکرر که منجر به  ایجاد تنش هایی میان 
مقامات ایرانی و عراقی شد، این کشور اعالم کرد که 
برق مورد نیاز خود را از عربستان تامین  خواهد کرد.

 عالوه بــر این عرب هــا در صنایع این کشــور نیز 
ســرمایه گذاری های زیادی کرده اند که نشــان 
می دهد اعــراب آمادگی دارند تــا جایگزین ایران 
در عراق شــوند. عالوه بــر عربســتان ترکیه نیز 
 در ســال های اخیر برای ورود بــه بازارهای عراق 
تالش هــای زیادی کرده اســت که نقــش مولفه 
های امنیتی در آن بســیار پر رنگ تر از اقتصادی 
اســت به خصــوص آنکه خطــر تجزیــه کردها 
از عراق،یــک مناقشــه امنیتــی بــرای ترکیه به 
همــراه دارد. بــه همین دلیــل ترک هــا تمایل 
 دارند تا بــا حضور در عــراق از میــزان این خطر 

بکاهند.
اگر چه برخی از کارشناســان سیاســی معتقدند 
گام نخســت رویگردانی کشــورهای منطقه برای 
آغاز راهبــرد جدید ضد ایرانی دولــت ترامپ علیه 
ایران از عراق آغاز شــده اســت؛ اما نمی توان این 
نکته  را از نظر دور داشــت که عــراق همچنان از 
 نظــر امنیتــی وضعیــت شــکننده ای دارد و 
ناآرامی های اخیــر و اعتراضات به اوضاع اقتصادی 
که اخیرا این کشور را برای روزهایی متشنج کرد نیز 
اجازه نخواهد داد تا سیاست های چندان هجومی 
را علیه همســایگان قدرتمند خود اتخاذ کند و یا از 
آنها دور شود. در این شرایط این کشور تنها تالش 
دارد ضمن نگه داشــتن آمریکا در مــدار مبادالت 
سیاســی و اقتصادی خود به نوعی امتیازگیری از 
ایران و عربســتان پرداخته و در بازی تحت فشــار 
 قرار دادن ایران، از عربســتان و آمریکا امتیازگیری 

کند.

 حیدر العبادی
 به ترکیه سفر می کند

یک مسئول سیاســی در مصاحبه با خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد که حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق روز سه شنبه راهی ترکیه و روز چهارشنبه 
به ایران می آید تا به بررســی مسائل اقتصادی با 
مسئوالن دو کشور بپردازد. این درحالیست که 
شبکه المیادین گزارش داده که العبادی در روز 
دوشنبه به تهران و آنکارا ســفر می کند و بهرام 
قاسمی هم گفته از ســفر العبادی به ایران خبر 

ندارد!

اردوغان: 
آمریکا یک کشیش را به متحد 

خود در ناتو ترجیح داد
»رجب طیب اردوغــان« رییس جمهوری ترکیه 
گفت که آمریکا به خاطر یک کشــیش به متحد 
خود در ناتو پشــت کرده و این کار واشــنگتن، 
آنکارا را به شــدت ناراحت کرده اســت. تنش ها 
میان آمریکا و ترکیه طــی ماه های اخیر به چند 
دلیل، افزایش یافته اســت. اختالف نظر درباره 
سوریه، تمایل آنکارا برای خرید سیستم دفاع ضد 
موشکی از روسیه و در آخر مسئله زندانی شدن 
کشیش آمریکایی در ترکیه، از جمله دالیل اصلی 

افزایش تنش ها بودند.
آمریــکا در واکنــش به آزاد نشــدن کشــیش 
آمریکایی، تحریم هایی را علیه ترکیه وضع کرد. 
تحریم هایی کــه در کنار تنش ها بــا آمریکا، به 
تضعیف شــدید پول ترکیه در مقابل دالر منجر 

شد.

ترامپ به رکورد »نیکسون« 
رسید

میزان نارضایتی عمومی از عملکرد دونالد ترامپ 
اکنون با ریچارد نیکســون، تنها رییس جمهور 
آمریکا که از ســمت خود اســتعفا کرد، برابری 
می کند. میــزان نارضایتی عمومــی از عملکرد 
دونالد ترامپ که 45 درصد اعالم شــده اکنون با 
ریچارد نیکسون، تنها رییس جمهور آمریکا که از 

سمت خود استعفا کرد، برابری می کند.
بــر اســاس نظرســنجی جدیــد ســی ان ان، 
تنهــا 20 درصــد از آمریکایی هــا از عملکرد 
رییس جمهورشــان رضایــت دارنــد و بیش از 
45 درصــد از آنها از سیاســت های وی ناراضی 
هستند. در 44 سال قبل نیز »ریچارد نیکسون« 
 با چنین میزانی از نارضایتی عمومی از عملکردش
 روبه رو بود. ریچارد نیکسون در دوره دوم ریاست 
جمهوری اش با رسوایی واترگیت مواجه شد که او 

را مجبور به استعفا کرد.

 رژیم صهیونیستی 
از کلمبیا عصبانی شد

به دنبال تصمیم رییــس جمهوری کلمبیا برای 
شناسایی کشور آزاد و مستقل فلسطین، روابط 
میان کلمبیا و رژیم صهیونیستی تیره و بحرانی 

شد.
در همین راســتا، »ناعا الدوا« نویسنده روزنامه 
عبری زبان »هاآرتص« اعالم کــرد که مقامات 
رژیم صهیونیستی به خاطر تصمیم کلمبیا برای 
شناسایی کشور فلسطین احســاس شکست و 
ســرخوردگی امنیتی و سیاســی می کنند. وی 
در گزارشی تاکید کرد که ســران تل آویو از این 
تصمیم کلمبیا به شــدت ناامید شــده اند، زیرا 
این تصمیم توسط یک کشور هم پیمان تل آویو 
صورت گرفت؛ کشــوری که روابــط تنگاتنگ و 
مستحکمی با اسرائیل دارد. در پی این تصمیم، 
سفارت رژیم صهیونیستی در کلمبیا اعالم کرد: 
اســرائیل به خاطر این تصمیم بســیار غافلگیر 
و شوکه شده و احســاس ناامیدی می کند، این 
تصمیم یک سیلی محکم به صورت اسرائیل است 
که هم پیمان مخلص کلمبیا به شــمار می رود، 
ما از دولت کلمبیا می خواهیــم از تصمیم خود 

عقب نشینی کند.

قدرنشناسی به سبک عراقی!

رییس پلیس مرزبانی عراق:
 کنار ایران می مانیم

فرمانده پلیس مرزبانی عراق گفت: همانطور 
که ایران در کنار ما ایستادگی کرد، ما هم تا 

آخر در کنار آنها ایستادگی خواهیم کرد.
ســپبهد حامد عبدا... ابراهیم الحســین در 
دیدار بــا رییس پلیــس ایران بــا تقدیر از 
همکاری های ایران طی این مدت گفت: »ما 
از جمهوری اسالمی ایران برای مساعدت ها 
و ایســتادگی اش در حوزه هــای امنیتی و 
همچنین حضور کارشناســان این کشور در 
کنارمان تشــکر می کنیم. امیدواریم بعد از 
این ثبات به وجود آمده در عراق بتوانیم بیش 
از پیش بــرای تقویت خاســتگاه ها، احداث 
برجک ها و تجهیزات در مرزهای دو کشــور 

تالش کنیم«.

 جمع آوری ۱۸ امضا 
برای استیضاح »آخوندی«

نماینده مردم شهرســتان های ســنندج، 
دیوانــدره و کامیــاران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت:اســتضیاح وزیر راه را استارت 
زدیم و تا کنون ۱۸ امضا جمع آوری کرده ایم.

ســید مهدی فرشــادان با اشــاره به اینکه 
اســتیضاح وزرا باید با نگاه ملی انجام شود، 
گفت: استضیاح وزیر راه و شهرسازی را با ۳2 
بند طراحی کــردم و تاکنون هم ۱۸ امضا در 
این خصوص جمع آوری شده است.وی یکی 
از دالیل استیضاح وزیر راه را مشکالت حوزه 
راه در کشور و به تبع کردستان خواند و بیان 
کرد: همواره عنوان کردم راه های کردستان 
قتلگاه و غسالخانه انسانی شده و اگرچالشی 
هم با وزیر راه در ســفر به اســتان داشتم به 

همین دلیل بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:
وقت مناسبی برای طرح 

سوال از رییس جمهور نبود
احمــد توکلــی، عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام و نماینده پیشــین مجلس 
درباره موضوع طرح ســوال از رییس جمهور 
توســط نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: عقیده دارم طرح سوال از رییس 
جمهور در شرایط فعلی درست نبود؛ در واقع 
در حال حاضر وقت مناسبی برای طرح این 
مسئله نبود؛ اما باالخره رییس جمهور مسئول 
است و مسئول کشور هم در هر شرایطی باید 

پاسخگو باشد .
وی ادامه داد: ســوال از رییس جمهور مانند 
سوال از هر مسئول دیگری باید امری عادی 
تلقی شود و نباید آنقدر حواشی و سر و صدا 
داشته باشد . مســئول یعنی کسی که مورد 
سوال قرار گرفته می شــود؛ آنقدر مقامش 
مورد اهمیت است که می توان از او سوال کرد.

پاسخ توهین آمیز نماینده 
مجلس عراق به »صادقی«

یک نماینــده مجلس عــراق در واکنش به 
توییت محمود صادقی نماینده مجلس ایران، 
خواســتار پرداخت غرامت به کشته شدگان 
عراقی به دســت القاعده از سوی ایران شده 
است.فائق الشیخ علی، نماینده مجلس عراق 
و رهبر »حزب مردمی اصالح« در حســاب 
توییتر شــخصی خود مدعی شــد:» به نام 
خانواده قربانیان ترور از شــما و دولت شما 
می خواهم  ۱۱ میلیارد دالر آمریکا به عنوان 
غرامت کشته شــدن یک میلیون عراقی از 
زمانی که القاعده را به بهانه جنگ با آمریکا از 
سال 200۳ وارد کشور ما کردید، بپردازید.«

همچنین حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
اخیرا اعالم کرد این کشور از تحریم ها علیه 

ایران پیروی خواهد کرد.

شاهرخ کناری 
فرماندار بویراحمد:

روح ا... بابایی صالح، عضو هیئت رییسه کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: استیضاح وزیر کشور تقدیم 
هیئت رییسه مجلس شــده  و هیئت رییسه نیز به 
کمیسیون شورا ها فرستاده، ولی متاسفانه نمی دانم 
به چه دلیلی ایشــان در کمیســیون حاضر نشده 
است.  بابایی با بیان اینکه بنده جزو امضاکنندگان 
استیضاح وزیر کشور هستم، اظهار داشت: در روز 
 استیضاح آقای ربیعی، آقای کواکبیان تذکر دادند 
که وزیر اقتصاد و وزیر کشــور، وزرایــی بودند که 
استیضاح آنها ده 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 
ده روز فرصت دارد که وزیر را دعوت کند؛ اما االن 
تقریبا یک ماه گذشته. وزیر  کشور مسئول امنیت 
در کشور اســت؛ در شــرایط فعلی ما باید پیگیر 
مباحث اقتصادی و همچنین امنیتی کشور باشیم؛ 

اما متاسفانه به  هیچ کدام از آنها توجهی نمی شود.  

 وزیر کشور 
 در کمیسیون حاضر نشد

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

اعتراض هیتلری در هند
یک قانونگذار هندی در اقدامی به نشانه اعتراض، 
خودش را به شــکل هیتلر درآورد. این قانونگذار 
هندی به نام »نارامالی ســیوا پراســاد« پیش از 
این نیز سابقه تغییر ظاهر خود به منظور رساندن 

پیام ها و اعتراض هایش را داشته است.

کیهان، این بار علیه مهراب قاسم خانی

پیشنهاد سردبیر:

فرمانــدار بویراحمــد، صدور مجــوز برای 
سخنرانی محمود احمدی نژاد، رییس جمهور 
سابق در یاسوج را مربوط به زمانی دانست که 
رییس دولت های نهم و دهم قصد سخنرانی 

در این شهر را داشته باشد.
شــاهرخ کناری در نشســتی با رسانه ها در 
مجتمع جهانگردی گفت: نمی توانم بگویم 
آیا برای ســخنرانی رییس جمهور سابق در 
یاسوج مجوز صادر می شود یا خیر و به نظرم 
باید در آن زمان خاص، تصمیم گیری برای 

این موضوع انجام داد.
وی با بیــان اینکــه تاکنون درخواســتی 
برای ســخنرانی احمدی نژاد در یاسوج به 
فرمانداری داده نشــده، اظهارداشــت: اگر 
قرار باشــد احمدی نژاد در یاسوج سخنرانی 
کند باید همان زمان بــرای صدور مجوزها 

تصمیم گیری کرد.

احمدی نژاد در یاسوج 
سخنرانی می کند؟

محمود صادقی
نماینده مردم تهران:

نماینده مردم شــیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 
۹0 مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد که مجلس 
می تواند در رأس امور باشــد؛ اما بعضــی از افراد 
چنین رویکــردی را بر نمی تابند .بهرام پارســایی 
گفت: متاســفانه عملکرد مجلس شورای اسالمی 
در بعد نظارت بســیار کمرنگ است؛ مجلس دهم 
می توانســت قوی تر از ســایر مجالس باشــد؛ اما 
سیاستی که در این دوره حاکم شد و مجلس را به 
سه بخش تقســیم کرد، قدرت را از مجلس گرفت.
وی گفت: امروز هیچ یک از دو جریان اصلی با قوت 
ورود نمی کنند زیرا طرف ســومی وجود دارد که 
نمی دانیم چه تصمیمی در مورد مســائل مختلف 
خواهد گرفت و این موضوع باعث تضعیف مجلس 
شده است.پارسایی همچنین گفته که علت سقوط 
 هواپیمای تهران-یاســوج اشــتباه خلبان نبوده:
» هیئت بررسی سانحه تالش داشت که علت سقوط 
را خطای خلبانی که دیگر زنده نیست تا از خودش 
دفاع کند، اعالم کننــد؛ اما  فکر می کنیم یخ زدگی 
هواپیما و ســایر علل دست به دســت هم داده تا 

هواپیما سقوط کند.«

خلبان مقصر نبود
نماینده مردم شیراز در مجلس:

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی با انتقاد از قرار نگرفتن طرح عفو 
عمومــی در دســتور کار مجلس از ســوی 
هیئت رییسه اظهار داشــت: باید با تصویب 
قوانین حمایتی ناامیدی را از قشر فرهیخته 
دانشــگاهی دور کرد.محمود صادقی افزود: 
در فراکسیون امید طرح عفو عمومی را ارائه 
کردیم ولی هیئت رییسه مجلس برای قرار 
دادن این طرح در دستور کار تعلل می کند. 
باید اقداماتی انجام داد که بازگشت به کشور 
برای نخبگان ایرانی جذابیت داشــته باشد 
که در اصل به نوعی مقابله بــا تحریم های 
کشــورمان اســت.صادقی ادامه داد: وقتی 
ترامپ سیاســت های ضد مهاجرتی خود را 
اعالم می کند و حتی ایرانیان مقیم این کشور 
را تحت فشــار قرار می دهد ما نیز بالفاصله 

باید به مقابله با این رفتار ترامپ بپردازیم. 

طرح »عفو عمومی« را ارائه 
کردیم ولی تعلل می کنند

پیشخوان

بین الملل

  واکنش ها به اظهارات اخیر نخست وزیر عراق ادامه دارد 
مجازات سریع و عادالنه 

مفسدان اقتصادی

از همه پرسی نترسیم

هشدار به پارلمان نشینان

گام نخست برای خروج از 
حصر بانکی

چهره ها

کیهان، این بار علیه مهراب قاسم خانی
روزنامه کیهان نوشت:یک فیلم نامه نویس از تیترهای کیهان درباره لزوم اعدام مفسدان اقتصادی و تهدید 
انصارا... یمن به مقابله به مثل با آل سعود و رژیم امارات ابراز ناخرسندی کرد. قاسم خانی با اشاره به دو تیتر 
کیهان »انتظار مردم از برخورد با مفسدان اقتصادی؛ دو صد گفته چون نیم اعدام نیست« و »سخنگوی 
انصارا... خطاب به شرکت های بین المللی؛ موشک ها در راه است- دبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید«، در 
اینستاگرام نوشت: این میزان قلب های رئوف و بی کینه، این همه ذهن های آرام و مملو از عشق و انسانیت، 
این مقدار روح های بخشنده و آکنده از صلح، اونم توی تحریریه یک نشــریه، واقعا رشک برانگیزه و ...«  
گل کردن عواطف این فیلم نامه نویس درباره مفسدان اقتصادی و قاتالن مردم بی گناه یمن، این سوال را 

به ذهن متبادر می کند که امثال وی، طرف ملت ها هستند یا مفسدان زالوصفت و جنایتکاران جنگی؟!

خدا نکند به نفت در برابر غذا برسیم
سید حسین موسویان، دیپلمات سابق کشورمان گفت: یک کشوری مثل آلمان را با ایران مقایسه کنید. آلمان 
هیچ یک از ذخایر استراتژیک ایران مثل نفت، گاز و معادن عظیم را ندارد، تمدن و تاریخ ایران را ندارد، موقعیت 
استراتژیک جغرافیایی ایران را ندارد، وسعت خاکش حتی از یک چهارم خاک ایران هم کمتر است، جمعیتی 
مساوی ایران دارد، از نظر نبوغ نیروی انسانی هم به ایران هیچ برتری ندارد اگر کمتر نباشد. هیچ وقت هم دم 
از مدیریت جهان نزده است وبعد از جنگ جهانی دوم یعنی حدود ۷0 سال پیش هم با خاک یکسان شده بود. 
اما امروز اقتصاد آلمان کجا؟ و اقتصاد ایران کجا؟ رفاه و آســایش مردم آلمان کجا و مردم ما کجا؟ اینکه حاال 
درخبرها، به راست یا دروغ، موضوع »نفت دربرابر غذا« یا »نفت دربرابر کاال« مطرح شده است، خدا نکند که 

چنین اتفاقی بیفتد، زیرا که لکه ننگی برای تاریخ ایران خواهد بود.
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 کاهش مصرف آب در اصفهان به رغم کاهش
 20 درصدی تولید آب

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 ۶۹ هزار خودروی هوندا 
از بازار چین فراخوانده شد

شــرکت خودروســازی هوندا موتور 69 هزار، 
80 دســتگاه از خودروهای خــود را به دلیل 
مشــکل موتور این خودروها در هوای سرد از 
بازار چین فرا  خواند. پیش تر نیز شرکت هوندا 
چندصدهــزار دســتگاه از خودروهای خود را 
به دلیل این مشکل فراخوان کرده بود. به گفته 
رگوالتور بازار خودروی چین، 18هزار و 907 
مورد از ایــن فراخوان ها به مشــکلی مربوط 
است که موجب جمع شدن مقدار غیرمعمولی 
بنزین غیرقابل احتراق در محفظه روغن موتور 

می شود.
هوندا گفته است که این مشکل در برخی موارد 
موجب استشمام بوی شــدید بنزین در داخل 
خودرو و در برخی موارد دیگر ســبب روشــن 
شــدن چراغ کنترل موتور خودرو شده است.

این شرکت خودروساز ژاپنی گفته که مشکل 
مذکور تاثیری بر عملکــرد موتور خودروهای 
مذکور نداشــته و هیچ موردی کــه حاکی از 
وقوع تصادف به دلیل این مشکل باشد، گزارش 
نشده است. شرکت »هوندا« هفته گذشته 96 
هزار و 900 دستگاه از خودروهای شاسی بلند 
آوانسیر خود را فرا خواند. وجود مشکل در موتور 
محصوالت هوندا، این شرکت ژاپنی را مجبور 
کرد که در اوایل امســال 130 هزار دستگاه از 
خودروهای مدل سی آر   وی و 294 هزار و 500 
دستگاه از خودروهای مدل سیویک خود را از 

بازار چین فرا بخواند.

بازار

دستگاه چسب

رشد۷۲ درصدی تولید فوالد ؛

 تشکیل معادالت شگفت انگیز
 در بازارهای فوالدی

مدیرعامــل و معاون فــروش فــوالد مبارکه، با 
اعالم رشــد 72 درصدی تولید، از شــکل گیری 
معادالت شگفت انگیز با افزایش تولید و شاهکار 

سودجویان خبر دادند. 
»بهرام سبحانی« محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان را متنوع تر و حجم عرضه آن را بیشــتر 
از قبل برشــمرد و گفت: ورق های تولیدشــده 
قابل اســتفاده در صنایع دریایی، نفــت، گاز و 
خودروســازی بوده و فروش داخلی محصوالت 
شرکت از سال 94تا 96 با رشد 72 درصدی از سه 
میلیون و 300 هزار تن به پنج میلیون و 750 هزار 

تن رسیده است.
وی افزود: با وجود افزایش تولید فوالد، معادل های 
شگفت انگیزی در بازار در حال رقم خوردن است؛ 
زیرا محصوالتی که با فوالد تولید می شود افزایش 

قیمت زیادی دارد.

رییس انجمن  انبوه سازان مسکن استان:
 پرونده »مسکن مهر« اصفهان 

تقریبا بسته شده است 
رییس انجمن صنفی انبوه ســازان مسکن استان 
اصفهان درمورد نارضایتی صاحبان »مسکن مهر« 
از روند تحویل این ساختمان ها با تاکید بر تحویل 
اغلب واحدهای مسکن مهر اســتان، می گوید: 
تقریبا پرونده مسکن مهر استان به جز چند مورد 

بسته  و اکثر متقاضیان هم ساکن شده اند.
به گفته »مهدی جعفرپیشه« بیش از 5500 واحد 
مسکن مهر در استان اصفهان توسط انبوه سازان 
به بهره برداری رسیده و تعدادی دیگر هم توسط 

تعاونی ها ساخته شده است.
 وی می افزایــد: علــت نارضایتــی عــده ای 
از ایــن مســکن ها، مربوط بــه نبود بخشــی 
 از امکانــات اســت کــه عامــل حیــات یک 
شــهر هســتند؛ مانند دور بــودن تعــدادی از 
ســایت ها به امکانات شهری و دشــواری رفت  و 
آمد به مناطق مورد نیاز که باعث شکایت ساکنان 
ایــن واحدها می شــود. از طرفی برخــی افراد، 
واحدهای مســکن مهر را برای ســرمایه گذاری 
خریداری کرده انــد و قصد ســکونت ندارند؛ به 
 این دلیل تعــدادی از واحدها خالی از ســکنه

 است.
رییس انجمن انبوه ســازان با اشــاره به ایمنی 
مســکن های مهر اســتان اصفهان، خاطرنشان 
می کند: صحبت هایــی که مبنی بــر غیرایمن 
بودن این مســکن ها وجود دارد، بــدون دالیل 

کارشناسانه است.
وی تصریح می کند: مراحل ساخت مسکن های 
مهر با نظارت های کارشناسانه سازمان مهندسی 

بوده و از ایمنی الزم برخوردارهستند.

 ارزش سرمایه بازار 
»بیت کوین« به ۵۰ درصد رسید

به گــزارش ایبنا به نقــل از »کوین دســک«، 
 ارزش ســرمایه بازار »بیت کوین« با رســیدن

 بــه 105 میلیــارد دالر برای نخســتین بار در 
ســال جاری میالدی به 50 درصد بازار ارزهای 
رمزنگار رسید که نیمی از ســرمایه بازار ارزهای 
 رمزنگار اکنــون متعلق بــه ایــن ارز دیجیتال

 است.
امروز شــاخص »کوین مارکت کپ« نشان داد 
که ســرمایه بازار بیت کوین برای نخستین بار از 
نوزدهم دسامبر سال 2017 میالدی به بعد به 50 

درصد رسید.
در حال حاضر ســرمایه بازار این ارز دیجیتال به 
رکورد 105 میلیارد و 785 میلیون دالر رســید 
که تقریبا 901 میلیون دالر بیشتر از سرمایه بازار 
هر ارز رمزنگار دیگر اســت؛ البته شرایط فعلی 
بازار ارزهای رمزنگار در مقایســه با اولین باری 
که سرمایه بازار بیت کوین به بیش از 50 درصد 

رسید، بسیار متفاوت است.
در نوزدهــم دســامبر ســال 2017 میــالدی 
ارزش هــر بیت کویــن 17 هــزار و 605 دالر و 
 81 ســنت ثبت شــد که در مقایســه با قیمت

 فعلی آن 65 درصد از ارزش آن آب رفته است.

دستگاه چسب تفنگی 
132KAP شارژی کرس مدل

 2,560,000
تومان

دستگاه چسب سنا 
پالستیک مدل 707

 49,000
تومان

دستگاه چسب تفنگی 
SM105 سومو مدل

 47,000
تومان

مرضیه محب رسول

شاخصه های اقتصادی در اســتان اصفهان چندان 
مطلوب نیســت؛ این موضــوع را آمارهای پی درپی 
می گوید که هر روز از ســوی مراجع رسمی آماری 
ایــران مانند مرکــز آمــار و... اعالم می شــود. در 
جدیدترین آمار رســمی اعالم شد که میزان درآمد 
خانوارهای اصفهانی از میزان متوسط درآمدی کل 
کشور، پایین تر است. این آمار که بر اساس اطالعات 
1391تا1395 تدوین شده است، نشان می دهد که 
متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان اصفهان 
از متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور پایین تر 

بوده است.
هزینه های باال، درآمدها را می بلعد

اگر چه می توان برای این روند نگران کننده دالیل 
 زیــادی آورد، اما یکــی از اصلی تریــن دالیل آن را

 می توان در میزان باالی هزینه های خانوارها در طی 
سال های گذشته در این استان دانست. این هزینه ها 
که بیشتر غیرخوراکی بوده است، نشان می دهد که 
چگونه مسکن و ســایر هزینه های جانبی می تواند 
در میزان پایین کشــیدن ســطح درآمدی افراد در 
کشور تاثیرگذار باشــد. براساس آماری که به تازگی 
منتشر شده است،  با وجود باالتر بودن متوسط کل 
هزینه های یک خانوار شــهری در استان اصفهان، 
متوســط درآمد خانوارهای شــهری در این استان 
پایین تر از متوســط درآمد در کشــور است. بر این 
اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان 
اصفهان در ســال 91 حدود 15 میلیون تومان بوده 
در حالی که این رقم در کشــور حــدود 17 میلیون 

تومان بوده است.
 همچنین متوســط درآمد یک خانوار شــهری در 
اســتان اصفهان در ســال 95 حــدود 26 میلیون 
تومان بوده، حــال آنکه این رقم در کشــور حدود 
32 میلیون تومان بوده اســت. بررســی این اعداد 
نشــان می دهد کــه متوســط درآمد یــک خانوار 
شهری در اســتان اصفهان همواره در این سال ها از 
 متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور پایین تر

 بوده است. 

خشکسالی و خانوارهای روستایی که هر 
روز فقیرتر می شوند

»خشکســالی« از جمله عواملی اســت که نه تنها 
بیکاری و میزان ســرمایه گذاری را در استان بسیار 
کاهش داده، بلکه میزان درآمد خانوارهای روستایی 
را نیز به شدت پایین آورده است. این عامل در چند 
سال اخیر موجب ایجاد پدیده مهاجرت به شهرها و 
خالی شدن روستاها از سکنه و البته حاشیه نشینی 

برای شهرهای استان شده است.
نزدیکی درآمد خانوار روستایی در استان اصفهان با 
متوسط کشوری تا سال 93 ادامه داشت، اما پس از 
آن این ارقام دچار اختالف شد؛ به طوری که متوسط 
درآمد یک خانوار روســتایی در اســتان اصفهان در 
ســال 95 نزدیک به 17 میلیون تومان و در کشــور 
18 میلیون تومان بوده است. بررسی این اعداد نشان 
می دهد که متوسط درآمد خانوار روستایی در استان 
اصفهان بعد از سال 1393 از متوسط درآمد خانوار 
روستایی در کشور پایین تر بوده و اختالف آن در این 
سال ها بیشتر شده است. این مسئله به خوبی روشن 
می سازد که موضوع هایی مانند بیکاری کشاورزان به 
دلیل خشکسالی )که البته در سال های اخیر جدی 
گرفته نشد وامســال با بحران بی آبی، به یک معضل 

جدی تبدیل شــد(، چگونه طی چند ســال، فقر و 
شکاف طبقاتی را به صورت بی سر و صدا افزایش داد!
 با اینکه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی 
در استان اصفهان و کشــور به هم نزدیک است، اما 
متوســط هزینه های یک خانوار روستایی در استان 
بســیار زیادتر از متوســط هزینه های یــک خانوار 

روستایی در کشور است.
باال رفتن هزینه های غیرخوراکی در میان 

خانوارهای اصفهانی
نکته قابل توجه در گزارش منتشــر شده اخیر، این 
اســت که روند افزایش هزینه های خوراکی خانوار 
شهری در این سال ها چشــمگیر نبوده؛ درحالی که 
هزینه های غیرخوراکی خانوار شــهری در اســتان 
 و کشور رشد قابل توجهی داشــته است. همچنین
 هزینه های خوراکی در استان اصفهان و کشور نسبت 
به کل هزینه ها بسیار پایین است و این اختالف در 
این سال ها بیشتر شده است. این اختالف ها می تواند 
در نتیجــه تغییر فرهنگ مصرف خانــوار یا افزایش 
قیمت اقالم غیرخوراکی در مقایسه با اقالم خوراکی 
در سال های اخیر به وجود آمده باشد. از سوی دیگر 
افزایش ناگهانی قیمت مسکن و رهن و اجاره  در این 
دوره زمانــی را می توان یکی از اصلــی ترین دالیل 

افزایش هزینه های غیرخوراکی خانوارها دانســت. 
در این گزارش آمده است که منحنی میزان تغییرات 
متوسط هزینه خانوار شــهری از سال 1393 دارای 
شیب مالیم تری اســت که این تغییرات را می توان 
در نتیجه سیاست های ضدتورمی دولت ارزیابی کرد. 
این آمار نشان می دهد که در مورد خانوار روستایی 
نیز روند افزایش هزینه های غیرخوراکی بیشــتر از 
هزینه های خوراکی خانوار اســت؛ ولی روند افزایش 
آن مالیم تر از خانوار شهری است. همچنین اختالف 
متوســط کل هزینه ها در استان و کشــور ناشی از 
اختالف فاحش هزینه های غیرخوراکی اســت؛ اما 
منحنی متوســط هزینه های خوراکی در اســتان 
اصفهان، تا حــدی منطبق بر متوســط هزینه های 
خوراکی در کشور است. آمار نگران کننده مولفه های 
اقتصادی مانند اشتغال، سرمایه گذاری، درآمد و... در 
حالی هر روز درباره اصفهان منتشر می شود که این 
آمار، حال و روز چندان خوشــی را نشان نمی دهند. 
صنایع هیچ گونه انطباقی با وضعیت اصفهان ندارند 
و هر روز بر میزان بحران ها در استان می افزایند. در 
این بین نمایندگان اصفهان و سایر روسای نهادهای 
دولتی، هم چنــان به صحبــت های شــعارگونه و 

شعارهای بدون عمل خود ادامه می دهند.

»برخوردار«های فقیر!
پس از نرخ باالی بیکاری، درآمد پایین اصفهانی ها نیز در کشور رکورد زد؛

  عکس روز

سوپر اسپورت انگلیسی در ایران 

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: شــاید اگــر صنایع فوالد مبارکــه و ذوب آهن در 
مکان دیگری ساخته می شــدند، امروزه مشــکالتی به این بزرگی نداشــتیم و زاینده رود در نصف 
جهان جاری بــود. »ســیدناصر موســوی الرگانی« اظهار کرد: ما دچار مشــکالت بزرگی شــدیم 
 کــه غیرقابل جبران اســت؛ اگر  ایــن گونه پیش بــرود در ســال 2025 بی آبی اصفهان تشــدید

 می شود.
وی ادامه داد: اگر مسئوالن برای بی آبی و زاینده رود فکر چاره نباشند، تاالب گاوخونی خشک شده و 
با پدیده گرد و خاک روبه رو خواهیم شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بارها در جلسه 
وزرا اعالم کردیم که اصفهان هر روز به مشکالتش اضافه می شود؛ اما در هیچ کدام از دولت ها کسی 

به فریاد اصفهان نرسید.
 وی با اشــاره به افزایــش آالینده ها در اصفهــان گفت: متاســفانه آلودگی و آالیندگــی در بعضی 
مواقع حتی بیش از تهران اســت؛ همچنیــن در اصفهان آمار بیکاری از میانگین کشــوری 3 درصد 
بیشــتر اســت. موســوی الرگانی در ادامه افزود: ما طرح های اشــتغال زا و صنعتی نمی خواهیم، 
اگر آب را به اصفهان بدهند تمام مســائل و مشــکالت ما حل می شــود.رییس مجمــع نمایندگان 
اســتان اصفهان ادامه داد: اگر آبی که از ســمیرم به سمت خوزســتان می رود، به اصفهان بازگردد 
ما هیچ کمبــودی نداریم؛ اما متاســفانه این اتفــاق نمی افتــد.وی ادامه داد: در همین تابســتانی 
که مردم اصفهان تشــنه آب آشــامیدنی بودند، 20 متر مکعــب از چهارمحــال و بختیاری آب به 
 اصفهان سرازیر می شــد که از این 20 مترمکعب فقط هشــت متر مکعب آب در اختیار اصفهانی ها

 قرار گرفت!

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

صنایع، بی آبی را در اصفهان تشدید کرده اند
خودروی »سوپر اسپورت انگلیسی« که تعداد خیلی کمی از آن وارد و پالک شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,871,000
تومان

1,871,000 نیم سکه
تومان

941,000ربع سکه
تومان

516,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

294,330
تومان

      قیمت سکه و طال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به مناسبت گرامیداشــت »روز خبرنگار« در جمع خبرنگاران و مسئوالن رسانه ملی اعالم کرد: خبرنگاران با رســالتی که برعهده دارند می توانند با شفاف سازی  
رویدادها بستر رشد وتوسعه کشور را در تمام زمینه ها مهیا سازند. مهندس »امینی« به نقش اصحاب رسانه در سازگاری مردم با کم آبی پرداخت و تصریح کرد: هم اکنون فعاالن عرصه اطالع رسانی با توجه به حلقه 
ارتباطی که بین مردم و مسئوالن هستند، باید در کنار مسئوالن صنعت آب و فاضالب مردم را ترغیب به سازگاری با کم آبی کنند. وی با اینکه در تابستان سال جاری هنگام پیک مصرف آب، اصحاب رسانه تعامل 
و همکاری بسزایی در سازگاری مردم با بحران کم آبی در اصفهان داشتند، اظهار داشت: درتابستان سال جاری که شرکت آبفا 
استان اصفهان با چالش کم آبی مواجه شد، اصحاب رسانه در روشن ســازی افکار عمومی به جهت سازگاری با کم آبی، نهایت 

همکاری را با شرکت آبفا استان اصفهان داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، با اشــاره به غلبه بر بحران کم آبی در فصل تابستان اظهارداشت:خوشبختانه 
توانستیم در فصل تابستان با همدلی، همکاری و هماهنگی  مردم و مسئوالن برچالش کم آبی در استان غلبه کنیم؛ بدون اینکه  
شاهد هیچ گونه تنش اجتماعی در حوزه آب شرب بوده  باشیم. امینی همکاری  فعاالن رسانه ملی و مطبوعات را در سازگاری 
با کم آبی، مثال زدنی برشمرد و عنوان کرد: فعاالن در رســانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها در فصل تابستان در کنار فعاالن 
صنعت آبفا با همکاری یکدیگر، مردم را ترغیب به مصرف بهینه آب کردند؛ به گونه ای که می توان گفت این امر را وظیفه اخالقی  

خود قلمداد می کردند.
وی به کاهش مصرف آب در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: در سه ماهه نخست سال جاری در استان اصفهان 
مصرف آب حدود 9 درصد  نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش یافت؛ این درحالی است که حدود 20 درصد تولید آب در 
اصفهان کمتر شده است و قطعا یکی از دالیل کاهش مصرف آب در نیمه اول سال، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب است که از سوی رسانه در دستور کار قرار گرفته است.مهندس امینی افزود:مسئوالن امر در شرکت 

آبفا استان اصفهان، اعتقاد به شفاف سازی در حوزه کاری خود دارند و بدون پرده  و به صورت شفاف، در زمینه فعالیت خود پاسخگوی مطالبات بحق مردم هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:
 کاهش مصرف آب در اصفهان به رغم کاهش 2۰ درصدی تولید آب
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اجرای ارکستر ملی اصفهان با همنوایی ساالر عقیلی

پیشنهاد سردبیر:

فیلم کوتاه »پیاده« توسط هاله مشــتاقی نیا نوشته شده و داستان 
زن جوان افغانی است که به همراه همسرش به صورت غیرقانونی 
وارد ایران شده اند. پوشش متفاوت »مهراوه شریفی نیا« را در این 

فیلم می بینید.

اینستاگردی

احســان کرمی، مجری تلویزیون و بازیگر که ایــن روزها اجرای 
مسابقه »خنداننده شو« در برنامه »خندوانه« را برعهده دارد درباره 
رامبد جوان در اینستاگرام نوشت: »از رامبد که حرف می زنم، از 
که حرف میزنم؟! از کســی که وقتی مطمئنه کاری درسته حتما 
انجامش میده. رامبد جوان یک کارگردان جدی و بســیار حرفه ای 

و از همه مهم تر یک انسان مسئول نسبت به جامعه و مردمشه.«

یک گزارش جنجالی که البته صحت و سقم اطالعات آن مورد 
تردید قرار گرفته ، در یکی دو روز گذشــته حســابی خبرساز 
شــد. »انصاف نیوز« گزارشــی از تعــداد تیــراژ روزنامه های 
کشور منتشــر کرد که آمار و ارقام مطرح شــده در این گزارش 
جالب توجــه به نظر می رســید. طبــق ادعای ایــن روزنامه، 
 برخــی روزنامــه هــا در روز فقط 20 تا 30 نســخه منتشــر 

می کنند! 
این خبرگزاری مدعی اســت به آماری رسمی و حدودی درباره 
تیراژ  اغلب روزنامه های کشور دست پیدا کرده است. طبق همین 
گزارش که سر و صدای زیادی هم به پا کرده؛ روزنامه  همشهری 
به عنوان پرتیراژترین روزنامه که وابســته به شهرداری تهران 
است، حدود ۱۸0 هزار نسخه در روز منتشر می شود که حدود 
۴۵ درصد  برگشــتی دارد. )این روزنامه زمانی باالی ۵00 هزار 

نسخه در روز منتشر می شد.(

روزنامه  »جام جم« وابسته به صداوسیما حدود ۷0 تا ۸0 هزار 
نسخه در روز منتشر می شود.

روزنامه  »ایران« وابســته به دولت روزانه حدود ۴0 تا ۵0 هزار 
نسخه تیراژ دارد.

روزنامه  »خبر ورزشــی« پرتیراژترین روزنامه  ورزشی، 3۶ هزار 
نسخه چاپ می شود که ۴۵ تا ۵۵ درصد، برگشتی است.

روزنامه  »دنیای اقتصاد« که برتریــن برند مطبوعات اقتصادی 
است، حدود 2۹ هزار نسخه منتشر می شود، با حدود ۵0درصد 

برگشتی. 
تیراژ روزنامه  »شرق« هم به ۷۸00 نسخه رسیده است که ۵0 

درصد آن برمی گردد. 
روزنامه  »اعتماد« حدود ۷000 نسخه منتشر می شود که حدود 
۱۵00 نسخه از آن در مجلس به صورت رایگان توزیع می شود. 
مدیر مسئول این روزنامه، الیاس حضرتی، نماینده  مردم تهران 

در مجلس است. این روزنامه حدود ۶0 درصد برگشتی دارد.
روزنامه  »جوان« هم حدود ۷000 نســخه تیراژ دارد که 2۵00 
نسخه از آن به موسسات ارسال می شــود و روی دکه ۶0 تا ۷0 

درصد برگشتی دارد.
روزنامه »آفتاب یزد« حدود ۷000 نسخه منتشر می شود با ۵0 
درصد برگشتی و ۱۵00 نسخه از آن به موسسات ارسال می شود.
روزنامه  »آرمان« حدود ۶000 نسخه چاپ می شود که ۶0 تا ۷0 

درصد آن برگشتی است.
روزنامه »شهروند« حدود ۵۶00 تا ۶000 نسخه تیراژ دارد.

روزنامــه  »کیهان« بــا حــدود ۴۷00 نســخه در روز یکی از 
قدیمی ترین روزنامه های کشور است.

روزنامه  »ســازندگی« که به تازگی در آمــده و از تیم حرفه ای 
برخوردار است حدود 3000 تا ۴000 نسخه منتشر می شود.

روزنامه  »اطالعات« با حدود 3000 نسخه دیگر روزنامه  قدیمی 
کشور است.

روزنامه  »خراسان« حدود 3000 نسخه منتشر می شود که بخش 
قابل توجهی از آن در سه استان خراسان به فروش می رسد.

روزنامه های »جهان صنعــت«  و »وطن امروز« هر کدام حدود 
3000 نسخه منتشر می شوند.

روزنامه  »مردم ساالری« وابســته به حزب مردم ساالری حدود 

3000 نسخه منتشر می شود.
روزنامه »پیروزی« حدود 3000 نســخه تیراژ دارد در حالی که 

زمانی 20 تا 30 هزار نسخه منتشر می شد.
روزنامه  »جهان اقتصاد« حدود 2000 تا 2۵00 نسخه.

روزنامه  سیاسی »ابرار« در حدود 2۵00 نسخه.
روزنامه  »ابرار ورزشی« هم حدود 2۵00 نسخه.

روزنامه  »قدس« حدود 2000 نســخه منتشــر می شود با ۵0 
درصد برگشتی.

روزنامه  »جمهوری اســالمی« حدود ۱۸00 تا 2000 نســخه 
تیراژ دارد.

روزنامه  »بانی فیلم« حدود ۱۵00 نسخه در حوزه  سینمایی به 
صورت یک روز در میان منتشر می شود.

روزنامه  »بتکار« حدود ۱000 نسخه با ۵0 درصد برگشتی.
روزنامه  »تفاهم« حدود ۱000 نسخه.

»انصاف نیوز« نوشته که روزنامه های زیر هزار نسخه  فراوانی هم 
منتشر می شوند. مثال روزنامه  سیاست روز حدود ۷00 نسخه، 
روزنامه های کائنات، زمان، فناوران و کسب و کار زیر 300 نسخه 

در روز منتشر می شوند.
برخی روزنامه ها هم تیــراژی در حد چند نســخه دارند، مثال 
روزنامه های بهار، تماشــاگران و صاحب قلم 20 تا 30 نســخه 
منتشــر می کنند یا روزنامه قانون که همچنان از روزنامه های 

تولیدکننده محتواست؛ این روزها نسخه  چاپی ندارد.
 

اما به فاصله چنددقیقه از انتشــار این گزارش، سیلی از تکذیب 
و اعتراضات از سوی مدیران مسئول، ســردبیران و خبرنگاران 
رســانه های نامبرده شــده در این گزارش، در فضای مجازی و 

سایت های خبری به راه افتاد. 
مدیرمسئول روزنامه  دنیای اقتصاد که در این گزارش عنوان شده 
کمتر از 2۵ هزار نسخه در روز دارد، مدعی شد که این روزنامه در 
حال حاضر ۴3 هزار نسخه تیراژ دارد و جالب اینکه روابط عمومی 
این روزنامه هم در واکنش به این گزارش آمار متفاوت تری داده و 
گفته تیراژ دنیای اقتصاد بین ۵0 تا ۵۵ هزار نسخه در روز متغیر 

است و برگشتی آن کمتر از ده درصد است. 
مدیرمســئول روزنامه  شــرق هم گفت که این روزنامه در حال 

حاضر ۱۸ هزار نسخه تیراژ  دارد در حالی که در گزارش »انصاف 
نیوز« عنوان شده که »شرق« کمتر از ۱0 هزار نسخه تیراژ دارد. 
یکی از مدیران روزنامه »خراسان« هم با تکذیب آمار اعالم شده 
در »انصاف نیوز« نوشت: »تیراژ این روزنامه به خاطر نفوذ خاص 
در شرق کشور به مراتب باالتر از رقم ذکرشده است. ما ۶0 هزار 
تیراژ واقعی داریم با 3 درصد برگشتی. اگر کسی در مشهد باشد و 
فقط به آگهی های خراسان نگاه کند، این را می فهمد. روزنامه ای 
با 3 هزار تیراژ آیا می تواند ۶۴ صفحه نیازمندی منتشــر کند و 

اکثر صفحاتش آگهی داشته باشد؟«
ایمان بیک، سردبیر روزنامه »فناوران اطالعات« هم در واکنش 
به این گزارش نوشــت: متاســفانه مطلب انصاف نیوز که تیراژ 
فناوران اطالعات را زیر 300 نســخه ذکر کرده، دروغ اســت . 
فناوران اطالعات حتــی در این روزها که نه کاغذ هســت و نه 
آگهی، به زیر 2 هزار نسخه نیامده است. تعداد مشترکان به عالوه 
تعداد ارســالی به شهرســتان به اضافه تحویلی به توزیع تهران 
قابل تحقیق بوده که دوســتان با انصاف مان زحمت بررسی به 

خود نداده اند. 
یکی از اعضــای تحریریه روزنامه »قانون« هم نوشــته که »در 
گزارش انصاف نیوز آمده که روزنامه قانون نســخه چاپی ندارد! 
احتماال خبرنگار انصاف نیوز بعد از اینکــه چاپخانه روزنامه در 
اردیبهشت عوض شد، نتوانسته است چاپخانه جدید را پیدا کند 

یا از آن استعالم بگیرد و این گونه نوشته است!« 
 

اما چرا آمار تیراژ برای مســئوالن رســانه ها مهم است؟ عباس 
عبدی، رییــس انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در 
واکنش به اینکه »آمار برخی از روزنامه ها غیر شفاف و غیر واقعی 
اســت و بر اســاس این آمار یارانه و تبلیغات می گیرند«  گفته: 
»متاسفانه از گذشــته چنین مواردی بوده است. مطبوعات که 
باید منادی شفافیت باشند، بهتر است پیشگام این شعار شوند. 
به نظرم برای رفع ابهام بهتر است کارگروهی مستقل از مدیران 
دولتی و دســت اندرکاران مطبوعات تشکیل شــود و گزارشی 
معتبر در این باره تهیه و منتشر کنند و مبنای رفتارهای بعدی 

ارشاد قرار گیرد.« 
عبدی می گوید این آتــش از خرمن »رانــت« و »یارانه« بلند 

می شود و این دو باید حذف شوند و مطبوعات به شکل دیگری 
حمایت شوند. عبدی البته نمی گوید به چه شکلی باید حمایت 

شوند!
در گذشته ناظرانی از طرف وزارت ارشاد در زمان چاپ بر تیراژ 
روزنامه ها نظارت داشــتند و امکان این که تیراژ کمتر از مقدار 
اعالم شده باشد، پایین بود. روزنامه ها هم در سال هایی موظف 
بودند که تیراژ را در شناسنامه روزنامه درج کنند؛ اما حاال دیگر 

این اتفاق نمی افتد.
علت حساســیت بر تیــراژ  این اســت که در حــال حاضر اگر 
روزنامه ای تیراژ خــود را 20 هزار نســخه در روز اعالم کند، به 
همین انــدازه کاغذ بــا ارز دولتی خواهد گرفــت؛ نکته ای که 
عباس عبدی هم به آن اشــاره دارد. »انصاف نیوز« می نویسد 
که برخــی چاپخانه ها در زد و بنــد با مطبوعات، عدد بســیار 
متفاوتــی را با رقــم واقعی به وزارت ارشــاد اعــالم می کنند؛ 
 عددهایی ســاختگی که مبنــای »یارانــه« و »تبلیغات« قرار

 می گیرند.

گزارش جنجالی
 یک سایت خبری درباره میزان تیراژ

 روزنامه های سراسری کشور، خبرسازشد؛

چه می کنه این یارانه!

سارا بهرامی

خانه هنرمندان میزبان هنر هنرمند اصفهانی است؛
خالقیت در پیچ و خم ضایعات چوب

این روزها خانه هنرمندان اصفهان میزبان آثار هنری خالقانه »بشیرعلی حسنی« است و بار دیگر چوب، بستری برای آفرینش هنر شده است.
 بشیرعلی حسنی اظهار کرد: اینکه بچه ها با ضایعات چوب، تیر و کمان می سازند نه تنها در بین هم نسالن من و در نسل فعلی بلکه از سال ها پیش 

معمول بوده است؛ اما خواستم بگویم که با ضایعات چوب به غیر از تیر و کمان می توان هزاران چیز دیگر را ساخت.
وی افزود: در این خرده چوب ها هزاران طرح و نقش دیده ام و تصمیم گرفتم آنها را به مردم نیز نشان دهم.

حسنی گفت: در این نمایشگاه حدود ۱۵0 اثر با موضوعاتی مانند کلکسیون ورزش باستانی، اصحاب کهف، وزنه برداری، دوستی و اخوت و بسیاری 
موضوعات دیگر به نمایش درآمده است که همگی با استفاده از چوب ساخته شده اند.

این هنرمند تصریح کرد: خالقیت در استفاده از ضایعات چوب برای ساختن آثار مختلف، عالوه بر اینکه جنبه آموزشی برای مخاطبان دارد، می تواند 
در تقویت هنر و خالقیت در کودکان نیز نقش موثری ایفا کند، به نحوی که این خالقیت 

می تواند بعدها در زندگی آنها موثر باشد و آن را در هر صنعت دیگری به کار بندند.
حسنی ادامه داد: آثار هنری ارائه شده در این نمایشگاه نه خراطی است، نه تراشکاری و 
نه خاتم کاری بلکه بیشتر نشان دهنده خالقیت در چوب است. این کار برای من جذابیت 
دارد؛ ضمن اینکه استقبال مردم از آثاری که خلق می کنم بسیار خوب بوده و کارهایم 

را دوست داشته اند.
بشیرعلی حسنی متولد ســال ۱3۴۵ است و از حدود سه ســال قبل خلق آثار هنری 

مختلف با استفاده از چوب را آغاز کرده است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »چوبینه ها« می توانند تا 23 مردادماه)فردا( همه 
روزه صبح ها ســاعت ۹ تا ۱2 و بعدازظهرها ۱۴ تا ۱۹:30 به خانه هنرمندان، واقع در 

خیابان آبشار اول، پارک ایثارگران مراجعه کنند.

درشهر

تعداد ۱۴ فیلم کوتــاه از بیش از 
۱0 کشــور در بخش رقابتی بین 
الملل ســی و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم هــای کودکان و 

نوجوانان شرکت می کنند.
اســامی فیلم های کوتاه در دو بخش 
رقابتی داســتانی و پویانمایی ســی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان اعالم شد.
اسامی این فیلم ها به شرح ذیل است:

الف( فیلم های کوتاه داستانی)رقابتی(
۱- »رد پا« محصول کانادا

2-»فقط برو« محصول لتونی
3-»ماهی« محصول اسپانیا

۴-»مردی کــه اژدها می ســاخت«  
محصول اسپانیا

۵-»بوی« محصول ایسلند
۶ -»آشغال ریزها« محصول انگلستان

۷-» خرد شدن« محصول ترکیه
ب( فیلم های کوتاه پویانمایی)رقابتی(

۱-»اســباب بازی جدیــد« محصول 
برزیل

2-»پادشاه بازار« محصول سوئیس
3-»چوب پنبه ای«  محصول لهستان

۴-»چشم دوم من« محصول مشترک 
کشورهای آلمان، اردن و فلسطین

۵-»شهر خاطره ها« محصول دانمارک
۶-»آسمان آرین« محصول کانادا

۷-»جنگل تاریــک  تاریک« محصول 
فرانسه

ســی و یکمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان از ۸ تا ۱۴ 
شهریورماه ۱3۹۷ برابر با 30 آگوست 
تــا ۵ ســپتامبر 20۱۸ در دو بخش 
 ملی و بین المللــی در اصفهان برگزار 

می شود.

معرفی فیلم های کوتاه بخش بین الملل جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان ره

نوا
ش
ج

 اجرای ارکستر ملی اصفهان
 با همنوایی ساالر عقیلی

ت  کنســر
ارکســتر ملی اصفهان به خوانندگی 

ساالر عقیلی در سالن کوثر برگزار می شود.
گروه ارکســتر ملی اصفهان شــامل ۵0 نفر از نوازندگان اصفهان 

 است و موسســه آوای بیداد زمان هم برگزاری آن را در اصفهان بر عهده
 دارد.

در این کنسرت ساالر عقیلی خواننده اســت و مرتضی شفیعی نیز رهبری ارکستر را 
به عهده خواهد داشت. شفیعی نوازنده ویولن و آهنگساز است که از سال ۸3 تا کنون به 

عنوان بنیان گذار و رهبر ارکستر ملی اصفهان فعالیت دارد. آثار اجرایی این کنسرت به دو 
گروه ملی- وطنی و تیتراژ فیلم تقسیم می شــوند که در گروه اول آهنگ های ویژه ایران 

اجرا می شود و در بخش دوم نیز قطعاتی از سریال های نوستالژیک نواخته خواهد شد.
کنسرت ارکستر ملی 2۶ مردادماه ساعت ۱۸:30 تا 2۱ در سالن کوثر اصفهان، واقع 

در خیابان حکیم نظامی، مجموعه ارتش برگزار می شود. 
sharghcon�  عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به نشانی اینترنتی

cert.ir مراجعه کنند و یا بلیت کنســرت را به صورت حضوری از 
موسسه سپاهان ســینا، واقع در خیابان توحید میانی، 

ابتدای مهرداد شرقی تهیه کنند.

موسیقی »سیمین« در اصفهان تمام شد 
در حالی فیلمبرداری »سیمین« در اصفهان به پایان رسید که دست اندرکاران آن امیدوار 
هستند تا این فیلم را به جشنواره  کودک و نوجوان اصفهان که کمتر از یک ماه دیگر برگزار 

می شود،برسانند.
طبق گزارش رسیده، فیلم سینمایی »سیمین« به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش 

زمزم که چندی پیش در اصفهان کلید خورده بود، به پایان رسید.
گروه تولید فیلمبرداری را در لوکیشن های مختلف شــهر اصفهان از جمله قلعه تاریخی 
محمد آباد، چند رشته قنات،کبوترخانه، روستای گورتان، میدان نقش جهان، گاوخونی، 

رودخانه خشک زاینده رود و خانه های تاریخی انجام دادند.»سیمین« فیلمی درباره علت خشک 
شدن زاینده رود و تاثیرات آن بر زندگی مردم به ویژه کشاورزان است. قصه در فضایی استعاری 
روایت می شــود و کاراکتر مادر در آن نمادی از آب و رودخانه است. سازندگان امیدوار هستند با 
این فیلم توجه مسئوالن و مردم را به این فاجعه بزرگ جلب کنند که حاصل بی تدبیری و عدم 
مدیریت صحیح است.بازیگران فیلم عبارتند از: محمدرضا هدایتی ، الله اسکندری ، محمد فیلی، 
جمشــید صدری، پری کربالیی، ســپیده مظاهری،مریم نقیب الذاکرین و )بازیگران کودک و 

نوجوان(: امیرعباس رضایی و مریم عرب جعفری.
به گفته کارگردان، فیلمبرداری در گرمای شــدید مرداد ماه صورت گرفت و  فیلم در کنار بیان 
تاثیرات منفی خشک شدن زاینده رود روی زندگی کشاورزان با بهره گیری از لوکیشن های خاص 

کویر در دل داستان به یک بوم نگاری ارزنده در این منطقه نیز توجه کرده است.

ما
سین
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آینده را ببینید!

پیشنهاد سردبیر:

ناسا در پی ساخت ربات حیات یاب است
ناســا قصد دارد یک ربات بسازد که توسط شناســایی باکتری ها در سیارات دیگر، 
حیات را در آنها بیابد. این کار به پژوهشگران اجازه خواهد داد تا به طور مستقیم به 

زندگی فرازمینی بپردازند.
در حالی که کاوشگرهای »ناسا« به دنبال نشــانه هایی از زندگی در خارج از دنیای 
ما هستند، به طور مستقیم و مشخص به دنبال حیات نیستند؛ اما »ملیسا فلوید« 
دانشــمند مرکز پرواز فضایی ناسا، در حال کار روی یک دســتگاه است که ممکن 
اســت این روند را تغییر دهد. وی می خواهد ابزاری ابداع کند کــه بتواند از طریق 
نمونه های خاک و ســنگ به دنبال شــواهدی از وجود باکتری ها یا نوع دیگری از 

میکروارگانیسم های تک سلولی به نام »آرکا« بگردد.
تصور می شود که این موجودات اولیه، نخســتین موجوداتی بوده اند که روی زمین 
ظاهر شده اند و فلوید فکر می کند شاید زندگی در سیارات دیگر نیز به همین شکل 

در حال تکامل باشد.
جست وجوی مســتقیم حیات در یک سیاره دیگر، آســان نیست. چالش اصلی در 
اینجا این است که یک ربات و یک پروتکل بسازیم که بتواند به طور موثر آنچه را که 
دانشمندان روی زمین انجام می دهند، تکرار کند. فلوید معتقد است که یک تکنیک 
به نام »فلورسنت در سیتو هیبریدیزاسیون«، بهترین گزینه برای این پروژه است. 

وی در حال کار  روی خودکارسازی این روش است. 

 نوید فرخی

امــروزه شــاهد رشــد فناوری هــای 
»هوش مصنوعــی« در عرصه های مختلف 
هســتیم. هــوش مصنوعــی می تواند 
تمام رویاهایمــان را واقعیت ببخشــد، 
یا برعکــس جامعه و جهــان را به نابودی 
بکشاند. درحالی که نهایِت انتظار برخی از 
پژوهشگران از هوش مصنوعی، ساخت یک 
دستگاه صرفا باهوش در فیلم های علمی-
تخیلی اســت، اما در این مقاله جنبه های 
دیگری از آنچه هــوش مصنوعی با خود به 

ارمغان خواهد آورد را مرور می کنیم.

در عوض اینکه صرفا به اینترنت وصل شوید و 
از منابع آن استفاده کنید، قادر خواهید بود تمام 
آگاهی خود را در اینترنت و واقعیت مجازی آپلود 
کنید. به عبارت دیگر می توان دوردســت ترین 
رویای بشــریت یعنی جاودانگی را بدین طریق 
محقق کرد و به ابدیت دست یافت. ایده این است: 
»آگاهی«، محصول فعالیــت عصبی هر فرد به 
شمار می رود. اگر بتوان الگویی پیدا کرد که طی 
آن تمام داده های مغز)خاطرات، الگوهای ذهنی و 
...( در نواحی دیجیتالی قابل کپی برداری باشــد، 
آنگاه انتقال و تداوم تجربه  زندگی زیســتی قابل 
تحقق اســت و در نهایت این فقط کالبد است که 

تغییر می کند )برای آن هم می شود فکری کرد(.
هوش مصنوعی با بهره مندی از کالن داده ها، 
قادر خواهد بود حجم زیادی از اطالعات را تجزیه 
و تحلیل کند، الگوها را شناســایی کند و از این 
اطالعات برای رفع بزرگ ترین مشکالت بشری 
مانند سوءتغذیه، بیماری ها، تغییرات آب و هوایی 

و افزایش جمعیت و ... استفاده کند. 

روبوت ها و هــوش مصنوعــی می توانند به 
بهترین نحو از افراد مسن، بیماران و افراد معلول 

مراقبــت می کننــد. روبوت 
»پپــر« Pepper، روبــوت 
همدمی است که سال 2015 
به عرضه  عمومی رســید. این 
روبوت برنامه ریزی شــده تا 
احساسات انســان را بخواند و 
کمک کند تا خوشحال بماند. 

 Siri، Alexa، دســتیاران هوشــمندی مانند
Cortana و دستیار گوگل می توانند پیشگامان 
سیستم های مشــورتی فراهوشمند باشند. ورود 
خودروهای خودکار و هوشمند به بازار نیز اجتناب 
ناپذیر به نظر می رسد. این خودروها تمام و کمال 
متکی بر فناوری های یادگیری ماشین و تشخیص 

الگو هستند. 

در آینده  نزدیــک، پیش بینی ها به وســیله  

هوش مصنوعی به 
شدت پیشرفته تر 
و دقیق تر خواهند 
بود. حتی شــاید 
بتوانیــد رفتــار 
را  هــا  انســان 
پیش بینی کنید. 

عملکرد مغــز و بدن مــا با کاشــت اجزای 
مصنوعی بهتر خواهد شد.

فناوری می تواند ما را از آسیب های مرگ بار نجات 
دهد و در صورت لزوم، ارگان و انــدام بدنمان را 
جایگزین کند، یا حتی قابلیت های حســی  )مثل 
حس شنوایی، بینایی و...( را بسیار فراتر از آنچه در 

مخیله می گنجد، به ما ببخشد.
آینده پژوهان معتقدند مــا از چیزهای اصطالحا 

دستی، به وســایلی کوچ می کنیم که در مغزمان 
تعبیه شــده انــد. در عوض نمایشــگر، خواهید 
توانســت تصاویــر تولید شــده  کامپیوتــر را با 
بهره مندی از واقعیت مجــازی، واقعیت افزوده و 

واقعیت ترکیبی لمس و حس کنید. 

  ما با سیستم های فراهوشمند، همزیستی پیدا 
خواهیم کرد و مغزمان را مستقیما به آنها متصل 
می کنیم؛ بدین ترتیب هویت  ما گســترش پیدا 
می کند. هوش مصنوعی این ظرفیت را داراست تا 
سیستم های ترکیبی بسازد که هر کدام از دیگری، 
هوشمند تر اســت. اینکه این عمل چگونه انجام 
می گیرد، نظریات مختلف دارد. به نظر می رســد 
بازســازی کامپیوتری که عملکردی مشابه مغز 
دارد، از تولیــد »آگاهــی« از طریــق کدهای 

برنامه نویسی آسان تر باشد.

آینده را ببینید!

فناوری

گوکیوب، مکعب روبیک را متحول کرد
بیش از 350 میلیون مکعب روبیک در سراسر دنیا به فروش رفته و به عقیده برخی، 
محبوب ترین اســباب بازی است که تاکنون ساخته شده اســت. اما این وسیله که 
نخستین بار در دهه 70 میالدی راه خود را به فروشگاه های مجارستان باز کرد، تا 
پیش از معرفی »گوکیوب« شاهد تغییر چندانی نبود. گوکیوب نسخه پیشرفته ای 
از »مکعب روبیک« است. ظاهر این محصول مشابه با سایر نمونه هاست اما درون آن 
زمین تا آسمان فرق دارد. تولید گوکیوب با دوام باتری باال و جای دادن اجزای متعدد 
در آن، از چالش های اصلی تیم سازنده بوده است. به جای اینکه 54 حسگر برای هر 
یک از وجه های مکعب ها در نظر گرفته شود، تنها با 12 حسگر امکان ردیابی همه 

مکعب ها ممکن شده اســت. در هر طرف 
مکعب دو حسگر وجود دارد: یکی 

چرخش ساعت َگرد را تشخیص 
می دهد و دیگری پاد ساعت 
گرد. از آنجاکه وضعیت اولیه 
هر مکعب از ابتدا مشــخص 
اســت، همین تعداد حسگر 
کافی است تا وضعیت تک تک 

مکعب ها ردیابی شود.

بدافزارها به کدام موبایل ها بیشتر حمله می کنند؟
محققان امنیت ســایبری به تازگی دریافته اند که برخی از گوشی های هوشمند با 
برندهای مختلف بیشــتر مورد هجوم حمالت بدافزاری قــرار گرفته اند و اطالعات 

کاربرانشان را به مخاطره انداخته اند.
گروهی از محققان و پژوهشــگران فعال در حوزه امنیت سایبری اعالم کرده اند که 
برخی از برندهای موبایل نظیر ال جی، اسنشال فون، ایسوس و زد تی ای، به دلیل 
آســیب پذیری و ضعف های امنیتی، گرفتار حمالت بدافزاری خطرناکی شــده اند 
و اطالعات شخصی کاربرانشــان را به مخاطره انداخته اند. بنابراین به گفته آن ها، 
احتمال زیادی وجود دارد که هکرها و مجرمان سایبری با سوءاستفاده و نفوذ به این 
حفره های امنیتی، به حریم خصوصی کاربران دسترسی پیدا کرده و اطالعاتشان را 
به سرقت برده باشند. این متخصصان امنیتی توانستند بدافزارهای متعددی را در 
10 دستگاه گوشی هوشمند از این برندهای ذکرشده، بیابند که می توانست امنیت 
اطالعات کاربران را به شدت به خطر بیندازد. به گفته این محققان، آسیب پذیری های 
موجود در سیســتم عامل اندروید تا حد زیادی طبیعی اســت؛ زیرا ذات و ماهیت 
این نوع خاص از سیســتم عامل، متن باز اســت و به افراد این اجــازه را می دهد تا 
دسترسی های متعددی به آنچه که می خواهند داشته باشند. البته این ادعا می تواند 
شرکت های تولیدکننده موبایل که از سیستم عامل اندروید بهره گیری می کنند، را 

به شدت به چالش بیندازد و نام و آوازه آن ها را خدشه دار کند.

 خودرویی با سقف خورشیدی 
یک خودروی برقی در آلمان ساخته شده که برای تهویه آن از نوعی خزه ایسلندی 
استفاده می شود و روی آن با پنل های خورشیدی پوشیده شده که انرژی مورد نیاز 
حرکت وسیله نقلیه را فراهم می کنند. شرکت آلمانی »سونوس موتورز« این نمونه 
جدید را ساخته که Sion نام گرفته اســت. در بدنه خودرو، سلول های خورشیدی 
یکپارچه شده و در کل 330 سلول خورشیدی در سقف،کاپوت و بخش های کناری 
خودرو به کار رفته است. خودرو با کمک این پنل ها، باتری های خود را هنگام حرکت 
در جاده یا پارک در مکانی آفتابی جذب می کند. شرکت »سونوس موتورز« همچنین 
قابلیت شارژ خودرو با پریزهای برق را فراهم کرده است. این خودرو دارای سیستمی 
است که به طور طبیعی گرد و غبار را فیلتر و رطوبت داخل خودرو را تنظیم می کند.

خودروی خورشیدی در اواخر 
201۹ میالدی با قیمت اولیه 

1۶ هزار یورو در آلمان 
رونمایی می شــود. 
تا به حــال ۶500 
نفر بــرای خرید این 
خــودروی الکتریکی 
ثبت سفارش کرده اند.

  عکس روز

آمریکا اسلحه لیزری قابل حمل روی خودرو می سازد
ارتش آمریکا  قراردادی 10 میلیون دالری برای ساخت یک اسلحه لیزری 100 کیلوواتی 

بسته که روی خودروی تاکتیکی قرار می گیرد و قابل حمل است.

اپلیکیشن

 نور آبی موبایل؛
 تهدید جدی برای سالمت چشم ها

محققان دانشــگاه »تولیدو« آمریکا می گویند: قرار گرفتن در 
معرض نور آبی تلفن همراه، تبلت و تلویزیون برای مدت زمان 
طوالنی، موجب آســیب دیدگی بینایــی و تولید مولکول های 
سمی در سلول های حساس به نور چشم می شود. در بررسی های 
صورت گرفته، محققان ســلول های زنده چشــم را در معرض 
انواع مختلف نور قــرار دادند. آن ها دریافتند کــه قرار گرفتن 
در معرض نور آبی، منجــر به واکنش هایی شــده که موجب 
 ایجاد مولکول های شیمیایی ســمی در سلول های گیرنده نور

 می شود. این سلول ها در شبکیه چشم قرار داشته و نسبت به نور 
از خود واکنش نشان می دهند.

ایران، میزبان مسابقات جهانی 
رباتیک »فیرا« شد

رییس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسالمی ایران »فیرا«، از 
میزبانی ایران در بزرگ ترین رویداد ورزشی ربات ها در جهان 

طی سال 2020 خبر داد.
دکتر »سروش صادق نژاد« در نشســت سالیانه هیئت رییسه 
فدراسیون جهانی رباتیک فیرا، با اشاره به حمایت های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در توسعه 
فعالیت های رباتیک و هوش مصنوعی در چندســال گذشته 
در کشور افزود: امســال توانستیم در جلســه هیئت رییسه 
فدراسیون جهانی رباتیک »فیرا« در زمان برگزاری مسابقات 
جهانی سال 2018 در کشــور »تایوان« حضور داشته باشیم. 
با ارائه پیشنهادی قوی از سوی کمیته ملی رباتیک جمهوری 
اسالمی ایران فیرا و دانشــگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک 
تهران(، ایران با توجه به سابقه حضور موفق گروه های مختلف 
در بخش های دانش آموزی و دانشــجویی و با توجه به توسعه 
فعالیت های علمی و پژوهشی کشــور در این حوزه، به عنوان 
میزبان رقابت های بیســت و پنجمین دوره مسابقات جهانی 

»رباتیک فیرا 2020« برگزیده شد.

 همکاری آکادمی سینما 
با لینوکس برای ساخت نرم افزار فیلم

آکادمی علوم و هنرهای ســینما، به تازگــی از همکاری خود 
با بنیاد »لینوکس« برای تاســیس یک نهــاد نرم افزاری خبر 
داده اســت. نهاد مورد بحث، تحت عنــوان »بنیاد نرم افزاری 
آکادمی« یک ســازمان غیرانتفاعی است که وظیفه مدیریت 
و توزیع فنــاوری های متن بــاز در صنعت فیلــم را برعهده 
 خواهد گرفــت. اینتل، دیزنــی، دریم ورکز، آنریــل انجین و

 WETA Digital نخستین اعضای بنیاد نرم افزاری آکادمی 
خواهند بود که هفتــه آینده، در کنفرانس ســاالنه گرافیک 
کامپیوتری )SIGGRAPH(، همکاری خود را با نهاد مذکور 

به صورت رسمی اعالم خواهند کرد.

شبکه های وای فای را با موبایل خود مدیریت کنید
WiFi Connection Manager بهترین و کامل ترین اپلیکیشن مدیریت کامل روی 

اتصال وای فای مخصوص دستگاه های اندروید است.
 این برنامه کاربردی همه انتظاراتی که برای مدیریت روی کانکشن وای فای منزل یا محل 

کارتان دارید را در محیطی ساده و واحد برای شما جمع آوری کرده است.
با نصب این برنامه روی دستگاه اندروید خود، دیگر با بخش وای فای پیش فرض موجود 
در تنظیمات گوشی خداحافظی کنید؛ زیرا برنامه فوق، همه کارهای الزم را برای شما 

انجام می دهد.
:WiFi Connection Manager ویژگی های نرم افزار

* پشتیبانی از نقاط قابل دسترس و  برطرف کردن مشکالت Wifi؛
 IP ذخیره شده و پشتیبانی از استاتیک Wifi نمایش شبکه های *

و تغییر خودکار آن بین نقاط قابل دسترس

آینده پژوهان معتقدند ما از 
چیزهای اصطالحا دستی، به 
وسایلی کوچ می کنیم که 
در مغزمان تعبیه شده اند

همزیستی انسان با سیستم های فرا هوشمند
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رییس شورای اسالمی شهر کاشان:
پروازهای فرودگاه کاشان 

تعطیل شده است
رییس شــورای اسالمی شــهر کاشــان گفت: 
پروازهای فرودگاه کاشان به مقصد مشهدمقدس 
از اردیبهشت و سفرهای کیش نیز از تیرماه تعطیل 

شده است.
»علی رســول زاده« اظهار کرد: فرودگاه کاشان با 
عوارض و پول مردم هزینه می شود، بنابراین سود 

و زیان آن نیز باید برای شورا و مردم معلوم باشد.
وی تصریح کرد: شهرداری از بودجه و عوارضی که 
از مردم دریافت می کند، در فرودگاه سرمایه گذاری 
کرده و بنابرایــن باید برای این ســرمایه گذاری 
تصمیم اساسی گرفت تا معلوم شود آیا ضررهایی 
که ماهیانه متوجه شهرداری، شورا و مردم است، 

ضرورت دارد؟
رییس شــورای اسالمی شــهر کاشــان افزود: 
به طورقطع شــهرداری وظایف مهم تری در شهر 
دارد و باید به وظایف قانونی خود بپردازد تا وظایفی 
که اکنون بر عهده اش گذاشــته شده است. اصوال 
فرودگاه داری در وظایف شهرداری نیست، اما به 
هر حال سیاست گذاری فرودگاه به عهده شوراست.

وی تاکید کرد: با بســته شــدن فرودگاه مخالف 
هستیم، اما با وجود درخواست های متعدد، تاکنون 
هیچ آمار و اطالعاتی از وضعیت فرودگاه و گردش 
مالی آن به شــورا گزارش نشده اســت و  شورای 
اســالمی کاشــان هیچ اطالعات کلی و جزئی از 
فرودگاه ندارد. رسول زاده گفت: جای تامل است 
که تنها سود بانکی ودیعه پانزده میلیارد ریالی نزد 
شرکت »ایران ایرتور« چقدر می شود؟ شهرداری 
ملزم است تدبیراساسی بیندیشد تا جلوی ضرر و 
زیان را بگیرد، حتی اگر باید سرمایه گذار بیاوریم، 

زمانی را مشخصی کنیم تا تکلیف معلوم شود.
رییس شورای اسالمی شهر کاشــان گفت: بیان 
پافشاری سیاسی در مورد وضعیت فرودگاه، حرف 
گزافی اســت؛ باید کار منطقی، علمی و حساب 
شده ای در مورد شــرایط و آینده فرودگاه تدبیر 
شود. باید تکلیف فرودگاه را مشخص کنیم؛ مخالف 
بستن فرودگاه هستم، اما از جیب مردم هم نباید 

ضرر بدهیم بلکه باید جلوی ضرر را بگیریم.

عکس روز

چهره ها

پروازهای فرودگاه کاشان تعطیل شده است

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اردوی جهادی بسیجیان 
خوانساری در روستاهای 

»ویست« و »ارجنک«

شهردار ورنامخواست:
 عزمی برای رفع مشکالت 

جاده سفید دشت وجود ندارد
شهردار ورنامخواســت گفت: متاسفانه در چند 
روز گذشته شــاهد تصادفی مرگ بار در مسیر 
ورنامخواست- سفید دشت بودیم که موجب جان 
باختن خانواده ای چهار نفره شد. نباید فراموش 
کرد این مسیر همواره آبستن حوادث ترافیکی 

است و باید برای آن چاره اندیشی شود.
»علیرضا اطهری فر« اظهار کرد: رفع مشکالت 
صنایع دفاع و شــهرهای همجوار به خصوص 
شهر ورنامخواست، یکی از مســائلی است که 
سال ها به عنوان یک مطالبه مردمی مطرح بوده 
و بر همین اساس، مســئوالن به دنبال تحقق 
آن هستند. شهردار ورنامخواست با بیان اینکه 
به دلیل بدقولی های مکــرر صنایع دفاع، حس 
بی اعتمادی مردم شــهر ورنامخواســت به این 
صنعت بسیار زیاد اســت که البته سابقه آن به 
گذشــته های دور باز می گــردد، تصریح کرد: 
مدیران شهری ورنامخواست، تمام تالش خود 
را به کار گرفته اند تا حــس اعتماد را بین مردم 
و صنایع دفاع تقویت کنند. اطهری فر در ادامه 
با اشاره به وضعیت جاده ورنامخواست - سفید 
دســت، اضافه کرد: جاده و راه هــای ارتباطی 
مناســب، همواره به عنوان یکــی از مهم ترین 
زیرساخت های شهری به شمار می آیند؛ از این 
جهت باید برای گلوگاه های حادثه خیز همچون 
جاده ورنامخواست- سفیددشت چاره اندیشی 
شود تا شاهد کاهش حوادث جاده ای و تالفات 

جانی در این مسیر باشیم.

مراســم تجلیل از »خبرنگار« به مناسبت 17 
مردادماه روز خبرنگار در اردستان برگزارشد. 

حجت االسالم »دهشیری« در مراسم تجلیل از 
خبرنگاران شهرستان، اظهار کرد: باید تعامل 
دوســویه بین خبرنگاران و مسئوالن باشد؛ 
زیرا این تعامل به نفع مــردم خواهد بود. اگر 
خبرنگاران خبر را آن گونه که هست انعکاس 
دادند و به گوش مردم رساندند و تذکراتی را 
هم به مسئوالن دادند، قطعا برای سامان دادن 

نابسامانی ها موثر خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه خبرنگاران حلقه بین مردم و 
مسئوالن هستند، افزود: خبرنگاران باید اخبار را به 
گوش مردم برسانند و خدماتی که انجام شده را هم  به 
آنان اطالع دهند و احیانا اگر نقصانی هم وجود دارد، 

پوشش دهند.
امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه 
نباید مانند موجوداتی باشند که فقط روی ضعف ها و 
نقص ها می نشینند، بلکه باید مانند زنبورهای عسلی 
باشند که روی شــهدهای ارزشمند یک جامعه هم 

بنشینند و آن ها را به جامعه انتقال دهند.
دهشیری با بیان اینکه خبرنگاران باید آینه وار  برخورد 
کنند، افزود: شان خبرنگاران، خبرنگاری است؛ یعنی 
باید در متن جامعه باشند و موضوعات و مشکالت را به 

جامعه انتقال دهند.
همچنین حجت االسالم »سیدصادق طباطبایی نژاد« 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
این جلسه گفت: در شــان خبرنگاری همان بس که 

واقعه کربال را خبرنگاران به ما رساندند.
وی ادامه داد: کار خبرنگاری بسیار کار مهم و حرفه 
ارزشمندی اســت؛ به شــرطی که همراه شرافت، 

صداقت و امانت باشد که بر ارزش آن اضافه می کند.
نماینده مردم اردســتان در مجلس شورای اسالمی 
تصریــح کرد: متاســفانه بســیاری از رســانه ها با 
سرمایه گذاری هنگفتی که برای آنان صورت می گیرد، 
بیشتر دروغ پراکنی و شایعه سازی کرده و با تصویری 
غیر واقع، آنچه هست را نیست و آنچه نیست را هست 

برای مردم جلوه می دهند.
طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه اصحاب رسانه بسیار 
کار مهمی انجام می دهند، تاکید کرد: کار رســانه و 
خبرنگاری بسیار ارزشمند است؛ باید کسانی که در آن 

فعالیت دارند حرفه ای و با وسواس زیاد قدم بردارند.
وی گفت: اســالم برای آبروی مومن ارزش بسیاری 

قائل است و این کاری است 
که برخی خبرنگاران از آن 
استفاده ابزاری می کنند. 
خبرنــگاران بایــد بدانند 
حرفه آنان آن چیزی است 
که اسالم برای آنها معرفی 

کرده است.

نظرات خبرنگاران در ارزیابی مدیران لحاظ 
می شود

فرمانــدار اردســتان در جمع خبرنگاران بــا انتقاد 
از اســتقبال کــِم مســئوالن از حضور در مراســم 
»روزخبرنــگار« اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشــاد 
باید استقبال کِم مسئوالن را در این مراسم بررسی 

و گزارش دهد.
»حمیدرضا تاملی« افزود: دولت تدبیر و امید اعتقاد 
راسخی در حوزه اطالع رسانی و محرم دانستن مردم 
در بخش های مختلف اجرایی کشور داشته و در انجام 
این ماموریت پافشاری اساسی و هزینه های خاصی 
را تقبل کرده است و حاضر به پذیرش اینکه مردم از 
بدنه دولتی و حاکمیتی جامعه جدا شوند، نشده است. 

اعتقاد داریم رسانه ها سهم 
قابل توجهی را در افزایش 
سرمایه اجتماعی جامعه 
دارند. فرماندار اردســتان 
گفت: حرکــت نوینی در 
شهرستان اردستان شروع 
شده است؛ بنا داریم در این 
حرکت نویــن، اردســتان را از محدودیت هایی که 
در گذشــته با آن روبه رو بوده اســت، خارج کنیم و 
به آن نقطه ای که شایســته اردستان است برسانیم. 
وی افزود:  انتظار داریم رســانه های شهرســتان در 
تحقق این هدف همراهی صمیمانه ای را با مجموعه 

شهرستان داشته باشند.
تاملی با بیان اینکه شهرستان اردستان از یک رسانه 
ملی برخوردار نیســت، افزود: همه اقشار مختلف در 
شهرستان باید در برندسازی نام اردستان همکاری 
الزم را داشته باشــند. نباید به کم کار کردن راضی 
باشیم. کارهای کوچک و به اصطالح عرفی نمی تواند 

ما را در رسیدن به اهداف کمک کند.
فرماندار اردستان با اشاره به اینکه رسانه ها در موضوع 
حساسیت زایی در توسعه منطقه باید مدیران را کمک 

کنند، ادامه داد: موارد متعددی در اردســتان وجود 
دارد که اگر اصحاب رسانه در تصمیم گیری مدیران 
استانی و ملی، حساسیت زایی درستی ایجاد کنند، 
 کمک بســیاری در رفع مشــکالت جامعه می تواند 

داشته باشند.
تاملی با اشــاره به روز خبرنگار افزود: در سال آینده 
خبرنگار برجسته شهرستان با توجه به انتظاراتی که 
عنوان شد، انتخاب می شود. به شدت پیگیر هستیم تا 
مطالبه مردم شهرستان را بشنویم. رسانه ها بهترین 
ابزار هســتند تا مطالبه مردم را به مسئوالن انتقال 

دهند.
فرماندار اردســتان با اشــاره به اینکــه کلیه روابط 
عمومی های ادارات موظف شدند که در همکاری با 
خبرنگاران همراه باشند، افزود: نباید هیچ نگرانی و 
ترسی از انتقال اخبار درست به مردم داشته باشیم. 
مهم ترین عاملی که می تواند از انتشار اخبار غیر اقعی 
و بروز شایعات در سطح منطقه، جلوگیری کند انتقال 

اخبار درست توسط دستگاهای اجرایی است.
وی تاکید کــرد: در ارزیابــی پایان ســال مدیران 
دســتگاه های اجرایی، نظرات خبرنــگاران را لحاظ 

خواهیم کرد.

خبرنگاران مانند زنبور عسل باشند
  امام جمعه اردستان:  

شان خبرنگاران، خبرنگاری 
است؛ یعنی باید در متن جامعه 
باشند و موضوعات و مشکالت 

را به جامعه انتقال دهند

علی دهقانان زواره 

ابالغ رای
5/401 شماره دادنامه: 9709976794100485 شماره پرونده: 9709986794100049 
شماره بایگانی شعبه: 970050  خواهان: آقای محمود رجبی الوری فرزند عزیزاله به نشانی 
اصفهان خ رباط خ شــهید شــیرانی پ 7، خوانده: خانم پروانه طاهری به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک به مبلغ 7/000/000 ریــال به انضمام مطلق 
خسارات و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه، 2- تامین خواســته، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود 
رجبی الوری فرزند عزیزاله بــه طرفیت خانم پروانــه طاهری به خواســته مطالبه مبلغ 
7/000/000 وجه چک به شــماره 9516/015456-12 مورخ 95/12/18 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/12/18 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد 
خواهان نسبت به قرار تامین خواسته دعوی خود را مسترد نمود.  م الف: 217650 شعبه 
11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )343 کلمه، 3 کادر(

مزایده
5/407  دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگســتری خمینی شهر در پرونده کالسه 
950185 اجرا له خانم لیال خانی فرزند کریم به طرفیــت ورثه مرحوم محمد علی عابدی 
به اســامی 1- جمیله حاج رحیمی فرزند غالمعلی 2- طاها عابدی با قیومیت خانم اقدس 
شفیعی در اجرای مطالبه مهریه در نظر دارد یک دستگاه سواری سپند پی کی ای مدل 1384 
برنگ نوک مدادی متالیک به شــماره انتظامی 118 ن 27 ایران 43 که کارشناس محترم 
دادگســتری ارزش خودرو مذکور را 40/000/000 ریال اعالم نموده را از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 97/6/15 روز پنج شنبه ساعت 8/30 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاســداران، روبروی بسیج خواهران مجتمع 
قضایی شــماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به 
نشانی فوق الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 223944 اجرای 

احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر )209 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/408 شــماره صادره: 970720671715613 - 97/5/18 آقای محمد حســن صافی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت شــش دانگ یک قطعه ملک 85/2997 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139520302006010224 بنام نامبرده ثبت و سند 
صادر گردیده است و نحوه گم شدن یا از بین رفتن از بین رفته بعلت 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 سند 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 نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 223892 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر )193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5/409  شماره دادنامه: 9709973633200608 شماره پرونده: 9609983633201417 

شماره بایگانی شعبه: 961427  خواهان: آقای نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با وکالت 
آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد حســین به نشانی استان اصفهان خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد سوم، خواندگان: 1- 
آقای علی بشر فرزند عباس 2- آقای بنیامین زارع فرزند ذبیح اله 3- آقای حمیدرضا قاسمی 
فرزند مهدی قلی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با وکالت آقای علیرضا هاشمیان به طرفیت آقایان 
1- بنیامین زارع فرزند ذبیح اله 2- حمیدرضا قاسمی فرزند مهدی قلی 3- علی بشر فرزند 
عباس بعنوان صادرکنندگان به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 189984 عهده 
بانک صادرات به حساب جاری 0107206069002 به مبلغ 300/000/000 ریال دادگاه با 
توجه به دادخواست تقدیمی،  کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن خواسته 
خواهان را مثبت تلقی و با استناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 و 519 و 515 از 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 10/082/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از 
تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
دادگاه غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردر 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 223923 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/410 کالسه پرونده 96/2743 شــماره دادنامه: 801-97/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: شهاب حاج هاشــمی فرزند علی با 
وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتع 
دندانپزشکی غدیر ط 3 واحد 3،   خواندگان: 1- مجید درویش پور فرزند قربانعلی 2- حسین 
درستکار فرزند علی محمد هر دو به نشانی مجهول المکان 3- محمد وطنخواه فرزند حسین 
به نشانی خمینی شهر 700 دستگاه چهار راه بســیج روبروی آشپزخانه شمشاد، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: 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 شهاب 
حاج هاشمی فرزند علی با وکالت علیرضا هاشمیان به طرفیت 1- مجید درویش پور فرزند 
قربانعلی 2- حسین درستکار فرزند علی محمد 3- محمد وطنخواه فرزند    حسین  به خواسته 
مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 10/500/000-309829 
ریال و 309833-10/500/000 ریال و 309830-10/500/000 ریال مورخ 96/3/30 و 
96/7/30 و 96/4/30  عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خواندگان در  جلسه مورخ 97/3/19  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شــورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/633/750 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:223922 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )436 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/411 کالسه پرونده 105/97 شماره دادنامه: 765/97 تاریخ رسیدگی: 97/4/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ابوالفضل کوچکی به نشانی 
اصفهان محمودآباد خ 34 سنگبری برادران کاظمی، خواندگان: 1- میالد فیض اله پور به 
نشانی مجهول المکان،  2- مسعود حاج حیدری )منصور( به نشانی خمینی شهر خ رجائی 

ک مالکی سبزی فروشی فانوس، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای ابوالفضــل کوچکی  به طرفیت میالد فیض اله پور و منصور)مســعود( حاج 
حیدری  به خواســته تقاضای مبلغ 70/000/000 ریال وجه نقــد بابت یک فقره چک به 
شماره 428418  مورخ 94/10/25 به حســاب جاری 10828001557/09 عهده بانک 
ســپه  و مطالبه هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه با بررســی مجموع اوراق و محتویات 
پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت 
و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی )انتشــار آگهی( جهت ایراد هر گونه دفاعیات و 
استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در جهت پرداخت   
وجه حواله ارائه ننمود لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانســته و به استناد به مواد 198 و 
519  قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد  9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/915/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت  خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  سررسید 
چک لغایت اجرای حکم که در زمان اجرا  اجرای احکام  حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 
می نماید. و اعالم می دارد رای  صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ  قابل 
واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:223703 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر )341 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

5/412  اجرای احکام حقوقی شــعبه یازدهم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961590 ج/11 له خانم مهرنــوش دولت خواه و علیه 
حمیدرضا سرشــوقی مبنی بر مطالبه مبلغ 100 مثقال طال و 300 عدد ســکه بهار آزادی 
و اقالم دیگر که ارزش ســکه و طــال در روز تنظیــم مزایده مــورخ 97/04/30 به مبلغ 
9/232/000/000  ریال ارزیابی و در روز مزایده مجدداً ارزیابی خواهد شــد بابت محکوم 
به و هزینه هــای اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/06/18 ســاعت 9/30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت 
فروش 12 حبه مشاع به استثنای بهای ثمنیه ســهم زوج از شش دانگ ملکی پالک ثبتی 
شماره 1095 فرعی از 4 اصلی بخش 14 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی آقای مرحوم رضا سرشوقی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
و خانواده می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهــای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشــانی 
اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی )خیام( کوچه قبل از خیابان میرزا طاهر شماره 30 
)آذر( اولین بن بســت ســمت چپ مراجعه و ضمن معاینه محلی و اندازه گیری از ملک بر 
اساس قرار صادره در خصوص ارزیابی ملک مذکور موارد به استحضار می رساند: وضعیت 
ملک: بر اســاس کپی مدارک ابرازی مکان مذکور در حال حاضر بصورت ساختمان تحت 
پالک فرعی هزار و نود و پنج از چهار اصلی واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به شماره 
ثبت 49295 صفحــه 127 دفتر 404 به صورت یک باب خانه مســکونی با قدمت باالی 
25 سال به مســاحت حدود 317 متر مربع عرصه و حدود 211 متر مربع اعیانی و انباری و 
پارکینگ دارای پنج اطاق با  رقوم ارتفاعی متغیر نســبت به آشپزخانه و پذیرایی، گرمایش 
بخاری و سرمایش کولرآبی و دارای آشــپزخانه و سرویسات کامل و انشعابات آب و برق و 
گاز می باشــد. با توجه به موارد مذکور و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان نوع بنا و 
مشترکات و متعلقات و اشتراکات و کلیه عوامل موثر در قضیه شش دانگ پالک مذکور به 
مبلغ11/887/500/000 )یازده میلیارد و هشتصد و هشــتاد و هفت میلیون و پانصد هزار 
 ریال( ارزیابی و سهم االرث آقای حمیدرضا سرشوقی شهرضایی مبلغ  1/733/593/750 
) یک میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون و پانصد و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال( 
اعالم می گردد. در نتیجه ارزش 12حبه مشــاع به استثنای بهای ثمینه سهم زوج بر سهم 
متوفی به مبلغ 1/733/593/750 ریال ارزیابی می گردد. م الف:210037 اجرای احکام 

حقوقی شعبه یازده اصفهان )502 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/413 مرجع رســیدگی: شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 105/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/15 بعد از ظهر روز 
شــنبه مورخه 1397/6/31، مشــخصات خواهان:  نادر علی شــریفی فرزند جان علی 
به نشانی خمینی شــهر خ شــریعتی جنوبی ک الزهرا منزل علی ســمیعی، مشخصات 
خوانده: ســیروان ســعدی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
چک شــماره 638446، دالیل خواهان: کپــی چک و گواهی عدم امــکان، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفــق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لــذا در اجرای 
 قانــون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبــت آگهی می گــردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 224216 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
مزایده

5/414  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
883-97 له آقای بهنام حقانی زاده علیه آقای سید محمدرضا ابطحی به خواسته مطالبه در 
نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 43-221 ن 81  مدل 85 را که 
کارشناس رسمی دادگستری 65/000/000  ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11 صبح روز سه شنبه در تاریخ 97/06/20 در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه 
همکف اجرای احکام برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
پارکینگ حجت، کشتارگاه، فلکه هفت برادران، جنب قبرستان مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می 
بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 224156 اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمینی شهر )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/392  آقای مسعود اسماعیلی داراي شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 
359/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله اسمعیلی به شناســنامه 18 در تاریخ 81/7/30 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- منوچهر اسمعیلی، ش.ش 58، 2- اصغر اسمعیلی، 
ش.ش 8، 3- مسعود اسماعیلی، ش.ش 45، 4- سعید اسماعیلی، ش.ش 14، 5- محمود 
اسماعیلی، ش.ش 32 ،6- مهدی اسماعیلی، ش.ش 8، 7- کاوه اسماعیلی ،ش.ش 1046 
)پسران متوفی( 8- فاطمه اسماعیلی فرزند حیدر قلی، ش.ش 778 )همسر متوفی(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 223942  شعبه اول 

حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )153 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/417 شماره ابالغنامه: 9710106795401289 شماره پرونده: 9709986795400394 
شماره بایگانی شعبه: 970394  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
عزیزاله میرزایی، خواهان آقای ابوالفضل مهرعلی دادخواســتی به طرفیت خوانده  آقای 
علیرضا شیرانی، محمود قربانی و رضا چراغی و مرتضی ابدال و عزیزاله میرزایی  به خواسته 
واخواهی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986795400394 شــعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/25 ســاعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف: 224056 شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شماره سه( )178 کلمه، 2 کادر( 
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گندم چهارمحال و بختیاری مرغوب تر شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

گندم چهارمحال و بختیاری 
مرغوب تر شد

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
از خرید تضمینی 11هزار و 500 تن محصول 
گندم از کشاورزان این استان خبر داد و گفت: 
کیفیت گندم خریداری شــده از روســتاییان 
نسبت به سال گذشــته مرغوب و افت کمتری 
پیدا کرده است.جانمحمد اللهیاری ، از کاهش 
50 درصــدی خرید تضمینی گندم در ســال 
زراعی جاری نســبت به مشــابه سال گذشته 
خبر داد و افزود: تشــدید پدیده خشکســالی 
در میزان تولیــد گندم موثر بوده اســت.وی 
پیش بینی کرد: تا نیمه شــهریورماه امســال 
افزون بــر 25 هزار تن گندم مــازاد بر مصرف 
کشاورزان روستایی خریداری شود.اللهیاری، 
تعداد مراکز خریــد محصول گنــدم مازاد بر 
مصرف استان را 22 مرکز عنوان و تصریح کرد: 
در این استان بهای هرکیلوگرم محصول گندم 
مرغوب 13هزار ریال قیمت گذاری شده است.

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به تجهیز مراکز خرید محصول گندم 
استان به وسایل روز از جمله ترازوی دیجیتال 
و رطوبت  ســنج تصریح کرد: خرید محصوالت 
تضمینی با کمترین خطا خریداری می شــود. 
وی از واریز وجه گندم خریداری شــده توسط 
اتحادیه های تعاون روســتایی در کمتر از 10 
روز خبر داد و گفت: طلب حساب گندمکاران 
به صورت آنالین و بدون وقفه در کمترین زمان 

ممکن پرداخت خواهد شد.

 حریق، انبار کارخانه قارچ 
در شهرکرد را فرا گرفت

مدیرعامل آتش نشــانی شهرکرد گفت: حریق 
مهیب و گسترده، انبار کارخانه قارچ در شهرکرد 
را فرا گرفت.مجید علیپور اظهار داشت: حریق 
مهیب و گسترده انبار کارخانه قارچ در شهرکرد 
را فرا گرفته اســت.وی افزود: ماموران سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرکرد به محض 
اطالع در محل حادثه حضور یافته و به  اطفای 
حریق مشغول شــدند.مدیرعامل آتش نشانی 
شهرکرد با بیان اینکه علت آتش سوزی تاکنون 
مشخص نشده است، بیان کرد: حجم عظیمی 
از این انبار شــامل کاه و کلش بوده که مراحل 

اطفای حریق را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال خبرداد:
 برگزاری جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی در استان

هزینه برگزاری بیست و یکمین جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها از منابع ملی 
تامین شده اســت. مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
استان گفت: این استان امســال میزبان بیست و 
یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
استان هاست و برای نخستین بار تمامی اعتبارات 
این جشــنواره از محل اعتبارات ملی تامین شده 
است.مهرداد عظیمی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات چهارمحال و بختیاری، افزود: این 
جشنواره که اوایل شهریور امسال در 6 حوزه برگزار 

می شود، بهترین فرصت برای معرفی استان است.

رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

 ۱۷۵ مرکز آموزش قرآن
 در استان  فعالیت می کنند

رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفــت: 1۷5 مرکز آمــوزش قرآن در 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.محســن 
تقی پور ، اظهار داشت: تعداد 1۷5موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت و خانه قرآن شــهری و روستایی در 
اســتان چهارمحال و بختیاری به فعالیت در حوزه 
های مختلف آموزش عمومــی و تخصصی قرآنی 
فعالیت دارند.وی عنوان کرد: شناسایی استعداد های 
قرآنی در استان چهارمحال و بختیاری از مهم ترین 
برنامه های سال جاری است.رییس اداره امور قرآنی 
تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
برگزاری 20 برنامه قرآنی در چهارمحال و بختیاری، 
گفت: این برنامه هــا در حوزه های آموزش، کارگاه 
استعدادهای قرآنی، برگزاری جشنواره قرآنی کودک 
و نوجوان، برگزاری همایــش تخصصی حافظان، 
حمایت از جلسات ثابت حفظ محوری قرآن کریم، 
حمایت از تربیت کادر متخصص آموزشی، حمایت 
از برگزاری کرسی های ثابت تالوت قرآن کریم و... 

در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

التهابات اخیر در بازارهای اقتصادی کشــور 
بازار مســکن را نیز بی نصیب نگذاشت. در 
ماه های ابتدایی امسال مسکن روندی صعودی 
داشت و بازار خرید و فروش ها گرم بود؛ اگر 
چه ســایر بازارهای موازی مانند سکه و ارز 
به شدت نوسان داشــت و رو به باال بود؛ اما 
مسکن همچنان دچار رکود تورمی باقی ماند 
و در نهایت این رکود به گرانی های بی منطق 
و تورم در حوزه های اجاره بها ختم شد؛ این 
روند مانند سراسر کشور در استان چهار محال 

و بختیاری نیز اتفاق افتاد.
رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک شهرستان 
شهرکرد در این زمینه گفت: در ماه گذشته میزان 
معامالت مسکن، رشــد 15 تا 20 درصدی داشته 
که موجب رونق در بازار مســکن شده؛ اما در حال 
حاضر بازار معامالت راکد اســت.محمد رییســی 
با اشاره به تاثیر مســتقیم نرخ ارز بر بازار مسکن، 
اظهار کرد: افزایش قیمت دالر با بازار مسکن رابطه 
مستقیم داشته و متاســفانه در حال حاضر این امر 
موجب شده بازار مسکن راکد شــود. آمار اولیه از 
گزارش رســمی مربوط به معامالت کشوری ملک 
مسکونی حاکی اســت که خرداد امسال متوسط 
قیمت مسکن در مناطق شهری 10 درصد نسبت 
به اردیبهشــت افزایش یافته که این میزان رشــد 
قیمتی 2 واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه مسکن 

در کالن شــهرها بــوده 
اســت. تحقیقات میدانی 
از کالن شــهرها، سختی 
شــرایط خانه اولی هــا را 
نشان می دهد. این مسئله 
به خوبــی از آمــاری که 
رییس اتحادیه مشاوران 
امالک شهرکرد نیز ارائه 

می دهد به خوبی آشکار است که در شهرهای بزرگ 
مسکن، قیمتی افسار گســیخته پیدا کرده است. 
به گفته محمد رییســی، قیمت مســکن نسبت به 

دوره مشابه خود در سال 
گذشــته به طور میانگین 
30 درصد افزایش داشته 
اســت به طوری که این 
افزایش در حاشــیه شهر 
حــدود 10 درصــد و در 
مرکز شهر به 40 درصد نیز 
می رســد. رییس اتحادیه 
صنف مشاوران امالک شهرستان شهرکرد با اشاره به 
افزایش قیمت رهن و اجاره، بیان کرد: نرخ اجاره بها 
در شهرکرد از 300 هزار تومان تا دو میلیون تومان 

بوده و اکنون قیمت رهــن در برخی نقاط به 100 
میلیون تومان نیز رســیده اســت. رییسی با اشاره 
به رغبت مردم برای ساخت وســاز، تصریح کرد: با 
وجود شرایط نابســامان اقتصادی و افزایش قیمت 
دالر همچنان مردم میل به ســاخت و ســاز دارند؛ 
اما با قوانینی که از طرف شهرداری و سازمان نظام 
مهندسی تعیین شــده و موانعی که بر سر راه قرار 
گرفته اســت، حتی برای اخد پروانه ساخت دچار 
مشکل هستند.  وی خاطرنشــان کرد: بیش از 90 
درصد از امالک در شهرســتان شهرکرد خصوصی 

بوده و حدود 10 درصد از امالک دولتی هستند.
 رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک شهرستان 
شــهرکرد گفت: طی ماه گذشــته میزان معامالت 
مسکن، رشد 15 تا 20 درصدی داشته که موجب 
رونق در بازار مسکن شــده؛ اما در حال حاضر بازار 
معامالت راکد است. این مســئله در حالی از سوی 
رییسی مطرح می شود که اخیرا اعالم شد پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان، پیش بینی شده 
که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.6 

درصد افزایش داشته است.  
با این حال رشد ساخت و ساز در کل کشور همچنان 
در نقطه صفر قرار دارد. بررســی ها از علت انجماد 
ساخت وســاز به عواملی همچون باال بودن ریسک 
ســرمایه گذاری، نبود تقاضای موثر ناشی از حباب 
قیمت مســکن، نبود بسته های تشــویقی و عدم 
تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی مربوط 

می شود.

سایه سنگین رکود بر سر مسکن شهرکرد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 200 میلیارد ریال اعتبار 
از محل صندوق ملی توســعه به اجرای طرح هــای آبخیزداری 
و آبخوانداری اســتان اختصاص داده شــد.اقبال عباسی اظهار 
داشت: این میزان اعتبار برای پیشگیری از فرسایش خاک و حفظ 
جنگل های بلوط شهرستان لردگان بسیار مهم است.وی همچنین 
به مشکل کمبود آب در شهرستان لردگان اشاره کرد و گفت: برای 

رفع این مشکل، اجرای طرح های آبرسانی نسبت به سایر طرح ها 
اولویت دارد و فرماندار می تواند 10 درصد اعتبارات شهرستان را 
با اختیار خود جابه جا کند.عباسی تصریح کرد: تامین آب شرب 
برای شهرها و روستاهای استان بسیار حیاتی است؛ چرا که اگر آب 
نباشد حیات و زندگی انسان و محیط زیست با خطر نابودی مواجه 
می شود.اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شرکت های 

خدمات رسان از قبیل آب و فاضالب شهری و روستایی با تبیین 
شرایط موجود در اســتان می توانند از وزارتخانه اعتبار بیشتری 
برای این حوزه بگیرند.عباسی همچنین بر ضرورت اصالح نقاط 
حادثه خیز و پر ترافیک شهرســتان لردگان تاکید کرد و گفت: 
این موضوع از سوی راه و شهرسازی و اداره کل راهدای استان با 

جدیت پیگیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
200 میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری اختصاص یافت

   سنگ اندازی بر سر راه ساخت و ساز همچنان مانع جدی گسترش ساخت و سازها در شهرکرد است؛  

افزایش قیمت دالر با بازار مسکن 
رابطه مستقیم داشته و متاسفانه 

در حال حاضر این امر موجب 
شده بازار مسکن راکد شود

سمانه زاغی نژاد

فقدان سند مالکیت
5/390 شــماره نامه: 139785602013000549 - 1397/5/10  نظــر به اینکه آقای 
قربانعلی گلی فرزند درویشعلی به شماره شناســنامه 44 با تسلیم دو برگ استشهادیه که 
هویت و صحت امضا شهود توسط دفترخانه 48 فریدونشــهر  گواهی شده  است. مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه تحت پالک ثبتی 231/77 مجزی شده 
از پالک 231/2 واقع در وحدت آباد فریدونشــهر بخش 13 ثبت اصفهان که در صفحه 
596 دفتر ذیل ثبت 199 با ســند چاپی 813583 بنام قربانعلی گلی فرزند درویشعلی به 
شماره شناســنامه 44 صادر و تسلیم گردیده و طی نامه شــماره 32/96 مورخ 96/2/13 
رئیس اجرای احکام شورای حل اختالف فریدونشهر در قبال مبلغ 269/576/086 ریال 
بازداشت می باشد و مورد  معامله دیگری قرار نگرفته است و نامبرده اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارایه 
مدارک تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 223995 محســن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر)  

230 کلمه ،  2 کادر (
اخطار اجرایی

5/391 شماره: 194/96 به موجب رای شماره 425 تاریخ 96/8/11 حوزه اول شورای حل 
اختالف شهرستان زواره که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید رمضان زاده جلگه 
فرزند حسین به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و 
نهصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/4/19 لغایت اجرای حکم در حق خواهان خدابخش ریحانیان فرزند اکبر به 
نشانی زواره میدان امام خمینی کوی شهید حدیدی پالک 61  وفق شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی به مبلغ دویســت و چهل و چهار هزار و سیصد و 
هفتاد هزار ریال در حق خواهان و مبلغ هفتصد و نود هــزار و پانصد ریال به نفع صندوق 
دولت به عنوان نیم عشر. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 باشــد 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:223938 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )216 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/394 شماره دادنامه : 9709970353500227 شماره پرونده : 9609980365600170 
شماره بایگانی شعبه : 962669 شکات : 1- آقای غالمعلی حیدری سودجانی فرزند محمد 
به نشانی اســتان اصفهان ، شــهر اصفهان ، چمران ، 2- خانم فاطمه حیدری سودجانی 
فرزند غالمعلی به نشانی استان اصفهان ، خ کاوه ، خ 15 خرداد ، کوچه کاویانی ، بن بست 
نیک نام ، پالک 24 ، متهم : آقای حســین اله دادی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان ، خ 
زینبیه ، خ باتون ، اتهام ها : 1- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر و 
تهدید ، 2- مزاحمت تلفنی ، گردشــکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشــرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای 
حسین اله دادیان فرزند براتعلی آزاد بلحاظ عدم دسترسی بوی دائر بر مزاحمت تلفنی جهت 
آقای غالمعلی حیدری و خانم فاطمه حیدری و تهدید از طریق ارســال پیامک نسبت به 
خانم فاطمه حیدری دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان و شکایت شکات خصوصی و پرینت اخذ شده و مالحظه متن پیام های 
ارسالی و عدم حضور متهم در جلسه دادرســی علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستندا به 
مواد 641 و 669 قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 19 
و 66 و 83 و 86 قانون مجازات اســالمی مصوب ســال 1392 متهم را از حیث تهدید به 
تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث مزاحمت تلفنی به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال 
جزای نقدی جایگزین حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 
 بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد . 
م الف : 217895 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو اصفهان )109 جزایی سابق( )  328 

کلمه ،  3 کادر (

ابالغ رای
5/395 شماره دادنامه : 9709970353800180 شماره پرونده : 9609980358800419 
شماره بایگانی شعبه : 961290 شاکی : اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان به نشانی 
اصفهان ، خ فردوســی ، خ منوچهری ، متهم : آقای علی اســکندری ) مجهول المکان ( 
، اتهام : تغییر غیرمجــاز کاربری 367 متر مربع اراضی زراعی و باغها ، دادگاه با بررســی 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای علی اسکندری مبنی بر تغییرغیر مجاز 
اراضی زراعی و باغی از طریق احداث ساختمان ، ایوان ، آالچیق ، استخر ، محوطه سازی 
به میزان 367 مربع ) که بهای هر متر آن بعد از تغییر کاربری مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال توسط کمیسیون تقویم اراضی در صفحه پرونده تقویم گردیده ( بدون اخذ مجوز از 
کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 
با اصالحات بعدی آن دادگاه نظر به شکایت جهاد کشاورزی اصفهان و صورتجلسه بازدید 
از محل و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی راجع بهای ملک 
پس از تغییر کاربری و تصاویر تهیه شده از محل که به پرونده ضمیمه شده و عدم حضور 
متهم و عدم دفاع از ناحیه وی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم می 
داند لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 
عالوه بر قلع و قمع مستحدثات مذکور و اعاده به وضع سابق به پرداخت جزای نقدی یک 
برابر بهای روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متهم بوده است به مبلغ 917.500.000 
ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است . م الف : 217621 شعبه 

112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 112 جزایی سابق ( )  333 کلمه ،  کادر (
ابالغ رای

5/396 شماره دادنامه : 9709970350400118 شماره پرونده : 9609980350400890 
شماره بایگانی شــعبه : 961034 خواهان : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا 
زمانی با وکالت خانم زهرا سعادت فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان ، خیابان حکیم نظامی 
، جنب خ شهید قندی ) مهرداد سابق ( ، ساختمان کیمیا ، ط 2 ، واحد 4 ، خواندگان : 1- آقای 
محمد جزینی درچه فرزند غالمعلی به نشانی استان اصفهان ، اصفهان ، خ هزار جریب ، 
کوی جدید استادان ، دانشگاه گلستان سوم غربی ، پ 54 ، زنگ سوم ، 2- آقای حمیدرضا 
اسحاقیان فرزند فتح اله به نشانی اصفهان ، درچه ، خیابان امام ، خیابان شمس آباد ، پالک 
8 ، 3- آقای آرش احمدی دارانی فرزند محمد به نشــانی تهران ، کامرانیه جنوبی ، کوچه 
گلبو ، پالک 3 ، ســاختمان گلبو ، طبقه 7 ، واحد دی ، 4 - خانم بهاره کاشی درچه فرزند 
علی به نشانی استان اصفهان ، اصفهان ، نواب صفوی ، کوی وحدت ، پالک 51 ، خواسته 
ها : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، 2 - مطالبه وجه چک ، 3 - مطالبه خسارت دادرسی ، 
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به انشاء رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
زهرا سعادت بطرفیت 1- بهاره کاشی درچه ، 2 - حمیدرضا اسحاقیان ، 3 - آرش احمدی 
دارانی ، 4 - محمد جزینی درچه بخواسته مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 
519592 مورخه 96/7/25 بانک ملی و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر 
به مالحظه رونوشــت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خواندگان اول تا سوم با 
وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 97/2/3 حضور بهم نرسانیده و اصوال دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده است و خوانده چهارم هم دفاع موثری ننموده است ، فلذا 
با احراز بقا دین ، دعوی خواهان وارد تشخیص ، مستندا به مواد 310 و 314 قانون تجارت 
و 198 و 515 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا 
بپرداخت مبلغ 627.200.000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید . این رای نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به 
مابقی خواندگان حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید 
نظر استان اصفهان است. م الف : 217623 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )  467 کلمه ،  کادر (
ابالغ رای

5/397 شماره دادنامه: 9709970353800147 شماره پرونده: 9509980358701131 
شماره بایگانی شعبه: 960218 شاکی: آقای رامین رئیسی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان 
 خ جی خ مسجد علی کوچه مســجد علی 5 بن بست آزاده درب ســمت چپ، متهمین: 

1- آقای محمد باقر الماسی به نشــانی اصفهان خ چمران کوی نســترن جنب پ 16، 
2- آقای ابوالفضل رفیعی به نشــانی اصفهان خ جی بعد از چهار راه اریسون کوچه شهید 
سید رسول حسینی ک ایثار ک الله پ 17 )مجهول المکان( 3- آقای محمد جواد عبدالهی 
فرزند علی به نشانی اصفهان خ کنگاز انتهای کنگاز کوی مصطفی خمینی بن بست شکوفه 
پ 158 اتهام: جرع عمدی با چاقو، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای ابوالفضل رفیعی دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو در تاریخ 1394/11/20 نسبت 
به شاکی آقای رامین رئیسی دادگاه از توجه به مفاد کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و ادله احصایی در آن، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین 
و عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی بزهکاری وی را محرز دانسته مستند 
به تبصره ماده 614 قانون مجازات اســالمی در بخش تعزیرات مصــوب 1375 و مواد 
290-448-449-462-488-709 و 710 از قانــون مجازات اســالمی مصوب 1392 
متهم را از لحاظ جنبه خصوصی بزه به پرداخت مبلغ یک و نیم صدم دیه کامل از بابت ارش 
جراحت دامیه شــانه چپ و دیه حاصره بازوی چپ در حق شاکی و از لحاظ جنبه عمومی 
نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر  استان اصفهان می باشد. م الف: 217622 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 112 جزایی سابق( )306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/398 شماره دادنامه: 9709970351500278 شماره پرونده: 9609980351501280 
شماره بایگانی شعبه: 961465  خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم محبوبه السادات 
تدین فر فرزند سید رسول به نشانی اصفهان نیکبخت ســاختمان وکال ماکان واحد 45، 
خواندگان: 1- آقای مجتبی احمدی خونســارکی فرزند مسعود به نشانی اصفهان خیابان 
کشاورزی کوچه 19 پالک 5، 2- آقای اصغر عابدین دستگردی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان بلوار کشاورز خ کشاورز ک شهید فیاض پالک 4 کدملی 1288985193، 3- آقای 
فرزاد اکبری فرتخونی فرزند صفرعلی به نشانی اصفهان خ شفق زاینده رود 4 پالک 330 
کدملی 1112115595، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خانم محبوبه السادات 
تدین فر به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت آقای مجتبی احمدی خونسارکی فرزند 
مســعود) صادرکننده(، فرزاد اکبری فرتخونی فرزند صفرعلی و اصغر عابدین دستگردی 
فرزند محمد علی) ضامنین( دادخواستی به خواســته مطالبه مبلغ چهارصد و ده میلیون 
ریال بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 9509/084119-12-96/10/17 از جاری 
0108797339007 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
تقدیم نموده اســت. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت 
نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت 
مستندا به مواد به 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 314-249 
و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص 
اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر 
آگهی، چهارده میلیون و پانصد و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یازده میلیون 
و چهل هزار ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیســت روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا 
 مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 

 م الف: 217632 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )372 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/399 شماره دادنامه: 9709970351300493 شماره پرونده: 9509980351300850 
شماره بایگانی شعبه: 950959  خواهان: آ قای محمود قادری خوراسگانی فرزند حسین به 
نشانی استان اصفهان شهر خوراسگان خیابان سلمان، سلمان 15 پالک 24، خواندگان: 1- 
آقای مجید برجاستی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان خوراسگان خیابان اباذر کوچه 
ســعدی جنب نانوایی پالک 19، 2- آقای مهران توکلی فرزند محمود به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند خودرو، رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای محمود قادری خوراسگانی فرزند حسین به طرفیت 1- آقای 
مهران توکلی فرزند محمود 2- آقای مجید برجاسبی فرزند محمد به خواسته الزام به تنظیم 
سند یک دستگاه  خودرو زانتیا به شماره انتظامی 975 ص 95 ایران 13 به انضمام خسارات 
دادرسی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی اظهار داشته 

طی استشهادیه پیوست یک دستگاه اتومبیل زانتیا به شــماره انتظامی 975 ص 95 را از 
خوانده ردیف اول که بنگاه فروش اتومبیل داشته خریداری نموده که مالکیت آن متعلق 
به خوانده ردیف دوم می باشد و در مقابل ثمن معامله یک دستگاه پژو 206 و مبلغ هشت 
میلیون تومان به نامبردگان پرداخت نموده اســت لذا با وصف اینکه راسا  اقدام به انتقال 
اتومبیل پژو 206 نموده اســت هنوز اتومبیل زانتیا به نام وی منتقل نگشته است. خوانده 
ردیف اول و دوم با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
نکرده اند لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله اســتعالم واصله از پلیس 
راهور مستند به مواد 219 و 388 و 340  و بندهای مواد یک و سه و چهار قانون مدنی و ماده 
519 قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379  حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به 
انتقال یک دستگاه اتومبیل زانتیا به شماره انتظامی 975 ص 95 ایران 13 و همچنین به 
پرداخت 8/423/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادرو اعالم می نماید و در 
خصوص خوانده ردیف اول مستند به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 217636 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )363 کلمه،4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/415 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 125/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4  بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
 1397/6/24، مشــخصات خواهان: رجبعلی آذرنیک فرزند اسداله به نشانی خمینی شهر 
خ امام جنوبی ابتدای خ درب محکمه عطاری درمانگر ســبز، مشــخصات خوانده: زینب 
نصیری فرزند ابراهیم،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 30/000/000 ریال و هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 223742 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/416 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 127/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/15 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
 1397/6/24، مشخصات خواهان:  رجبعلی آذرنیک فرزند اسداله به نشانی خمینی شهر 
خ امام جنوبی ابتدای خ درب محکمه، عطاری درمانگر سبز، مشخصات خوانده: سید جواد 
سجادی معین فرزند سید محمود،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 10/000/000 ریال هزینه 
دادرسی تاخیر تادیه، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 223746 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/282  آقای صفرعلی صالحی داراي شناسنامه شماره 85 به شرح دادخواست به کالسه 
111/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سجاد صالحی به شناسنامه 395 در تاریخ 97/3/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد جواد صالحی، ش.ش 127)فرزند 
متوفی( 2- صفرعلی صالحی فرزند براتعلی، ش.ش 85  )پدرمتوفی( 3- ام البنین عروجی 
رزوه فرزند یداله، ش.ش 16 )مادر متوفی( 4- سمیه عروجی رزوه فرزند مظاهر، ش.ش 
1150106611 )همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
 را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او 
مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. م الف: 201954  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )143 

کلمه،1 کادر(  
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   نحوه ارائه تسهیالت سربازی
 به نخبگان خارج از کشور

معاون علمــی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: 
نخبگان خارج از کشــور، طی شرایطی می توانند از 

تسهیالت سربازی نخبگان استفاده کنند.
»سورنا ســتاری« با بیان اینکه پایه اصلی اقتصاد 
دانش بنیان، قدرت نیروی انسانی است، گفت: سالیانه 
هزاران نفر از سیستم جایگزین پروژه به جای سربازی 
استفاده می کنند؛ ولی نکته جدیدی که با تایید مقام 
معظم رهبــری و با پیگیری های ســردار باقری به 
تسهیالت اضافه شده، این است که بحث شرکت های 
دانش بنیان به شــکل دیگری مطرح می شود. وی 
اظهار داشت:  یکی از پایه های اصلی قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، بحث »سربازی« است که 
امیدواریم بتوانیم این قانون را درست اجرا کنیم و 
تسهیالت را به افرادی که واقعا استحقاق دارند، ارائه 

دهیم تا در افزایش اقتدار علمی تاثیرگذار باشیم.

   آزمون سراسری امسال
تکمیل ظرفیت ندارد

 آزمون سراســری امســال، تکمیل ظرفیت ندارد.
بر این اساس داوطلبان باید در ا نتخاب رشته خود 
دقت کافی را داشته باشند.کنکور سراسری سال 97 
در روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم تیرماه 
در پنج گروه آزمایشی برگزار شد. داوطلبان مجاز نیز 
تا  امروز مهلت انتخاب رشــته دارند. داوطلبان باید 
دقت الزم را در انتخاب رشــته خود داشته باشند؛ 
زیرا این مهلت تمدید نمی شود.اصالحیات جداول 
کدرشته  محل های گروه های آزمایشی مختلف نیز 
روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان 

می توانند از این اصالحیه ها استفاده کنند. 

عکس  روز 

ازدواجگریزیشتابمیگیرد

پیشنهاد سردبیر:

 خارج شدن قطار مغولستان
 از ریل با ۳۲۸ مسافر

قطاری با ۳۲۸ سرنشین در جنوب »مغولستان« 
از ریل خارج شــد.تصاویر منتشــر شده نشان 
می دهد قطار در منطقه ای مه آلود و آب گرفته از 
ریل خارج شده و چند واگن آن داخل آب افتاده  

است. میزان تلفات نامشخص است.

مدیر تعزیرات حکومتی استان خبرداد:
 شدید ترین مجازات 
در انتظار محتکران 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، 
با اشــاره به آخرین اقدامات تعزیرات در رابطه 
با تخلف هــای اقتصادی، اظهار داشــت: اوایل 
مردادماه سه انبار الســتیک خودرو و سه انبار 
لوازم خانگی در داخل شهر اصفهان که اقدام به 

احتکار کرده بودند،کشف شد.
»غالمرضــا صالحــی« افــزود: در آخریــن 
بازرسی ها، شــنبه شــب انبار 196 هزار تنی 
میلگرد و تیرآهن در اطــراف اصفهان و دور از 
شهر کشف شــد که در آن بیش از هفت هزار 
میلیارد ریال میلگرد و تیرآهن کشف و ضبط 

شد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
ادامه داد: پرونــده احتکارهای بــزرگ با قید 
فوریت، طی کمتر از 4۸ ساعت رسیدگی شده 
و با هماهنگ سازمان صنعت، معدن و تجارت 
دستور توزیع به قیمت کارشناسی صادر و پس 

از بررسی میزان جریمه هم تعیین می شود.
وی با بیان اینکه برخورد تعزیرات برابر مقررات 
بوده و در شرایط فعلی، شــدیدترین مجازات 
ممکن برای محتکران در نظر گرفته می شود، 
یادآور شــد: شــاید مردم از همــه اقدامات و 
برخوردها مطلع نشوند، اما بین متخلفان تاثیر 

بازدارنده بسیاری دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: آمــار پرونده هایی که به تعزیرات 
ارسال شد، از ابتدای امســال تا 15 مردادماه 
97 بیش از 10 هــزار و 166 فقره پرونده بوده 
که 9 هزار و 6۲۲ مورد از آن ها مختومه شــد. 
وی افزود:  سال گذشــته احتکار قابل توجهی 
نداشتیم اما به دلیل شرایط خاص بازار، شاهد 

رشد چشمگیر تخلف احتکار هستیم.
صالحی با بیــان اینکــه برخــی از متخلفان 
اقتصادی بازداشت شده اند، گفت: اگر در اثنای 
رسیدگی به این نتیجه برســیم که مجموعه 
اقداماتی که صــورت گرفته اســت، عالوه بر 
احتکار یا گران فروشی عنوان مجرمانه دیگری 
را هم به همراه داشته باشــد، فرد مجرم را به 

محاکم قضائی معرفی می کنیم.

رییس اداره آرایشی و بهداشتی معاونت 
غذا و داروی اصفهان:

تولید محصوالت آرایشی را با 
پایه گیاهی قبول ندارم

رییس اداره آرایشی و بهداشــتی معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تولید 
محصوالت آرایشی و بهداشــتی با پایه گیاهی را 

قبول ندارم.
»ایمانه دهقان« اظهار داشت: اصفهان 60 کارخانه 
آرایشــی و بهداشــتی دارد که از این تعداد، سه 
کارخانه آرایشــی بوده که تولید کننده انواع کرم 
ها و مرطوب کننده ها هســتند.وی بیان داشت: 
در راستای باالبردن طرح کیفی سازی محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، طرح پی. آر. پی. اس را اجرایی 
کردیــم که در این طــرح، فرم چنــد صفحه ای 
خوداظهاری به کارفرماها داده می شود و پس از 
ثبت اطالعات، صحت آن از سوی بازرسان ما مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
رییس اداره آرایشی و بهداشــتی معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: 
در این نظارت ها چون بررسی ها ریشه ای است و 
تمام زیر و بم کارخانه مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
کارخانه هایی که باالی 900 امتیــاز را بیاورند، 
تا 5 و 6 ســال نیاز به بازرســی ندارند. وی  اعالم 
کرد: بیشتر کارخانه های ما محصوالت بهداشتی 
 تولید می کنند که غالب مواد اولیه آن مثل انواع 
اسانس ها وارداتی است؛ همچنین در تولید وازلین 
و پارافین به حدی رســیدیم که بخش عمده آن 

صادر می شود.

با مسئوالن

اخبار

 ایسنا: جسد مردی سی و چند ساله  روی ریل های متروی اصفهان توسط تیم کنترل خط متروی  این کالن شهر رویت شد. سخنگوی آتش نشانی اصفهان می گوید: ساعت
 45 و ۲ دقیقه بامداد روز یکشنبه، این حادثه به آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اطالع داده شد. »محمد شریعتی« ادامه داد: با توجه به اینکه جسم این مرد روی 
خطوط مترو افتاده بود و نیروهای اورژانس امکان دسترسی به آن را نداشتند، آتش نشانی در محل حضور یافته و بعد از رسیدن نیروهای امدادی مشخص شد، فرد ساعت ها پیش 
از روی پل چمران سقوط کرده است. وی تاکید کرد: هنوز هویت این فرد کشف نشده و نیروی انتظامی استان درحال بررسی این موضوع است. این در حالی است که آخرین 
خودکشی رخ داده از روی این پل، دوم مردادماه رخ داده بود. در یک سال گذشته این چندمین خودکشی اتفاق افتاده از روی این پل است. خبرسازترین خودکشی انجام شده 

از روی پل چمران اصفهان، مربوط به دو دختر نوجوان در آبان ماه سال 1۳96 بود که پیش از خودکشی فیلم خداحافظی خود را منتشر کرده بودند.

خبر
  

گزارش

»قرار خرید گذاشته شد. حاج همت دست خانواده اش 
را جهت خرید برای من باز گذاشــته بــود، اما برای 
خودش جز یک حلقه ساده که قیمت آن به دویست 
تومان هم نمی رســید، خرید دیگری نکرد. مراســم 
عقد بــه دور از هرگونه تجمالت و ریخت و پاشــی 
برگزار شد. من با لباس ســاده سرسفره حاضر شدم. 
حاجی نیز یک دســت لباس ســپاه به تن کرده بود. 
میهمانان مجلس، اعضای هــر دو خانواده و تعدادی 
از دوســتان من و حاجی بودند. مراســم با صلوات و 
مدیحه ســرایی برگزار شــد، هر چنــد این چنین 
رســمی در میان اقوام و خانواده مــا معمول نبود.« 
داستان ازدواج سردار خیبر، داستان ازدواج بسیاری 
از مردم ایران در ســال هــای اولیه انقــالب بود که 
 بســیاری از اقشــار جامعه روی به ازدواج های ساده 
آورده بودند. اما با پایان جنگ، رفته رفته مناســبات 
اجتماعی مردم نیز تغییر کرد و صحبت از ازدواج های 
ساده بیشتر شبیه به یک رویا شد؛ تا جایی که امروزه 
نه تنها خبــری از آن نوع ازدواج ها نیســت بلکه هر 
ســال هم شــکل های برگزاری این نوع مراســم با 
سال های گذشــته متفاوت تر می شــود! هر روز در 
 گوشــه و کنار با شــغل هایی روبه رو می شویم که 
گویا نمی توان بدون حضور آن ها مراسم ازدواج را تصور 
کرد! مشاغلی که در گذشته وجود خارجی نداشتند؛ اما 
این روزها با تغییر سبک زندگی مردم، متداول شده اند 
و  به لطف گسترش شبکه های اجتماعی، هر روز بر 
تعداد آن ها افزوده می شود. طراحی دکوراسیون خانه 
عروس و داماد، چیدمان جهیزیه عروس، نویســنده 
دیالوگ های فیلم عروس و داماد و... از جمله همین 

مشاغل نام آشنایی است که در کنار پیشه های دیگری 
چون آرایشگری، عکاسی، تزئین گل ماشین عروس که 
سابقه دیرینه تری دارند، به پای ثابت مراسم ازدواج 
امروزه جوانان ایرانی تبدیل شده  است. ازدواج هایی 
که  در بوق و کرنا و با سر و صدای فراوان و بریز و بپاش 

بسیار زیاد برگزار می شود و متاسفانه بیشتر آنها دوام 
چندانی هم  نمی یابند که شاید مهم ترین علت آن، 
فاصله گرفتن از ازدواج های ساده باشد؛ فاصله گرفتنی 
که هزینه های زیــادی برای جامعــه دارد و موجب 
کاهش تمایل جوانان به ازدواج می شود؛ زیرا بسیاری 

از جوانان جامعه قادر به پرداخت این گونه هزینه های 
سنگین برای یک مراســم عروسی نیستند. از طرفی 
هم نمی خواهند از رقابت چشم و هم چشمی که در 
جامعه امروزی اوج گرفته است عقب بمانند. از این رو 
ازدواج نکردن را به ازدواج های ساده و معنوی که در 
گذشته رونق بیشتری داشت، ترجیح می دهند. عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با اشاره 
به اینکه  مهریه ها، جهیزیه های ســنگین و چشم و 
هم چشــمی ها از جمله پدیــده های دنیای مدرن 
اســت که به تدریج ارزش هاي کاذبش را بر جوامع 
تحمیل می کنــد، می گوید: تشــــریفات خاص در 
برگزاری مراسم ازدواج به نام »حفظ آبرو«، متاسفانه 
آفتی است که گریبــان خانواده های مذهبــی را هم 

گرفته است.
 حجت االســالم »محمود صادقی« می افزاید: پاسخ 
به نیازهــای عاطفی، تجربه عشــق حقیقی، تامین 
اقتصادی، احســاس مسئولیت، ایفای نقش همسری 
و پدر و مــادری فقط بــا ازدواج و تشــکیل خانواده 
 محقق می شود اما افزایش هزینه های ازدواج سبب

 می شود تا جوانان امروزی از ازدواج گریزان باشند.
این کارشناس دینی با بیان اینکه بازگشت به سنت 
حسنه نبوی و ترویج و تبیین ارزش ها و هــدف های 
واقعی ازدواج، تنها راه نجــات از این وضعیت فرهنگی 
اســــت،  ادامه می دهــد: تجمل گرایــی، یکی از 
موانع عمده ازدواج اســت که متولیان فرهنگ باید 
 از ســر راه ازدواج بردارند؛ نباید این مســئوالن تنها

 نظاره گر باشــند چرا که بی توجهی به این موضوع، 
عواقب جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال دارد.

ازدواجگریزیشتابمیگیرد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: میانگین 
دمای هوای استان، بین یک تا دو درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

»حجت ا... علی عسگریان« با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی 
استان اصفهان طی دو روز آینده اظهار کرد: در این بازه زمانی جوی 

پایدار روی استان حاکم است.
وی با بیان اینکه برای دو روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری همراه 

با افزایش ابر در بعدازظهر پیش بینی می شود، اضافه کرد: در این بازه 
زمانی وزش باد نسبتا شــدید نیز در اکثر مناطق استان پیش بینی 
می شود. کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان در 
خصوص وضعیت دمایی استان طی ۲4 ساعت آینده  گفت: در این 
بازه زمانی میانگین دمای هوای استان اصفهان بین یک تا دو درجه 

سانتی گراد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دمای هوای اصفهان در گرم ترین ساعات و ۲4 ساعت 
آینده به ۳9 درجه سنتی گراد می رسد، افزود: دمای هوای این شهر 
در خنک ترین ساعات بامداد فردا نیز به ۲1 درجه سانتی گراد خواهد 
رسید. علی عسگریان اضافه کرد: در این بازده زمانی »آران و بیدگل« 
با 4۳  درجه سانتی گراد گرم ترین و »میمه« با دمای هوای 16 درجه 

سانتی گراد سردترین نقطه استان پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
اصفهان گرم تر می شود

وقتی تشکیل خانواده درگیر پدیده های مدرن می شود؛

خودکشی های متوالی 
ادامه دارد!

آتش چمران خاموش نیست؛

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان خبر داد:
خودروهای دارای جریمه بیش از 10 میلیون ریال توقیف می شوند

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان گفت: رانندگان خودروهایی که داری جریمه پرداخت نشده 
بیش از 10 میلیون ریال هستند، باید نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

سرهنگ »رضا رضایی« افزود: براســاس تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آن دسته از 
مالکان وسیله نقلیه که میزان جرائم رانندگی خودرو یا موتورسیکلت آنها به حد نصاب 10میلیون ریال 
رسیده باشد، موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به تسویه حساب جرائم اقدام کنند. این مقام 
انتظامی بیان داشــت: در صورت عدم پرداخت جریمه تا زمان پرداخت کامل،  وســیله نقلیه در توقیف 

سیستمی و نهایتا در صورت تردد در توقیف فیزیکی پلیس درخواهد آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
۸0 واحد آموزشی به مدارس استان اصفهان اضافه می شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، ۸0 
واحد آموزشی با 500 کالس درس در سطح استان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.»علی اکبر کمالی«  
اظهار کرد: برای ساخت این تعداد واحد آموزشــی اعتباری معادل 1۲00 میلیارد ریال صرف شده که بخش 
عمده آن توسط شهروندان نیکوکار تامین شده است. وی تصریح کرد: مناطق 41 گانه آموزش و پرورش استان 
اصفهان با کمبود حدود 1۳ هزار فرهنگی روبه رو است که برای جلوگیری از این چالش، در تالش هستیم از 
همکاران بازنشسته، نیروهای خرید خدماتی و برون سپاری استفاده کنیم. کمالی با اشاره به سه ساله شدن 
دوره تحصیلی هنرســتان، گفت: برای اجرای پایه دوازدهم، با کمبود فضای آموزشی روبه رو می شویم که با 
استفاده از برون سپاری و ظرفیت دانشگاه های علمی-کاربردی و آزاد اسالمی، این مشکل برطرف خواهد شد.

اعظم محمدی

اول ذی الحجه، ســالروز ازدواج حضــرت علی)ع( 
و حضرت فاطمه)س( اســت که در تقویــم به نام 

»روزازدواج« نامگذاری شده است.
 این روز بهانه ای شد تا در این آشفته بازار و گرانی،   با 
»رضا طیب نیا« مدیرعامل کانون پیوند مهر اصفهان، 
درباره راه های تسهیل ازدواج جوانان، گفت وگو کنیم.
هدف از ایجاد کانون پیوند مهر چه بوده است؟

 در ســال ۸۸، کانون پیوند مهر برای نخســتین بار 
در شهر اصفهان در راستای تســهیل ازدواج ایجاد 
شــد. یکی از برنامه هــای مهم ایــن کانون بحث 

فرهنگ سازی ازدواج آسان است.
 فعالیت ایــن کانون در چنــد بخش خالصه 

می شود؟
»کانون پیوند مهر« متشکل از بخش مشاوره، بخش 
فرهنگی، بخش تســهیالت عقد و عروسی و بخش 
کارگاه های آموزشی با هدف مهارت آموزی در دوره 
شــناخت، عقد، ازدواج و مراحل بعد از ازدواج است. 

البته ناگفته نماند که کانون پیوند مهر برای تحکیم 
خانواده از همان ابتدای ثبت نام، با زوج های جوان در 
ارتباط است؛ بدین صورت که بعد از برگزاری مراسم 
عقد و عروسی از آنان جهت شــرکت در دوره های 

مختلف مهارت آموزی، دعوت به عمل می آید.
فعالیت بخش های مختلــف کانون را توضیح 

دهید؟
بخش »مشاوره« با حضور ۲0 مشاورفعال است. در 
این بخش، افراد از دوره شــناخت قبــل از ازدواج تا 

مراحل بعدی با نرخ پایین تری مشاوره می شوند.
بخش »فرهنگی« دارای بیش از 600 عنوان کتاب 
است که برای آگاهی بخشــی در اختیار جوانان قرار 
می گیرد. بخــش »عقد و عروســی« خدمات مورد 
نیاز را با تخفیفات ویژه در اختیــار زوج های جوان 
قرار می دهد؛ خدماتی اعم از عاقد، سفره عقد، لباس 
عروس، تاج عروس، سالن آرایش عروس، گل آرایی 
ماشــین عروس، فیلم برداری و آتلیه عکس و صدور 
کارت عروســی که همه اینها در قالب یک ســبد به 
خانواده های زوجین ارائه می شود. همچنین برگزاری 

کارگاه های آموزشی با هدف تسهیل و تحکیم ازدواج 
و خانواده برگزار می شود.

از 8سال گذشته تاکنون چه تعداد زوج، مراسم 
عروسی خود را از طریق کانون برگزارکردند؟

 در مدت هشت ســال بالغ بر 10 هزار ازدواج توسط 
»کانون پیوند مهر« برگزار شــده است؛ البته کانون 
هم چنان زوج ها را بــرای شــرکت در کارگاه های 
آموزشــی  فرزندداری، تربیت فرزند و تحکیم بنیان 

خانواده، از طریق پیامک دعوت می کند.
عملکرد 4ماهه نخست امسال کانون پیوند مهر 

در ارائه تسهیالت چگونه است؟
بنا به وضعیت نامتعارف اقتصادی، ازدواج سیر نزولی 
پیدا کرده است. بر این اساس در کانون  به طورمتوسط 
هر ماه 150 مورد ازدواج صورت می گیرد که در اعیاد، 
این تعداد بیشتر هم می شود.  برای تسهیل ازدواج در 
برنامه چند ساله کانون، برگزاری دوره های شناخت 
قبل از ازدواج را  جمعه هر هفته از ســاعت 10 الی 
1۲ تحت عنوان »راحیل« در محل گلســتان شهدا 
با حضور اســاتیدی همچون دکتر»بانکی« برگزار 

می کردیم که با استقبال 400 الی 500 نفر به صورت 
رایگان همراه می شد. امسال نیز برنامه راحیل برای  
زوج هایی که در دوره عقد به ســر می برند،  در این 
محل با حضور اســاتید مجرب، به صــورت  رایگان 

برگزار می شود.
رویکرد شما در کانون پیوند مهر چیست؟

 رویکرد ما، توســعه کانون پیوند مهر در شــهرهای 
دیگر استان اصفهان اســت. در حال حاضر، عالوه بر 
اصفهان، در نجف آباد، ســپاهان شهر و خوراسگان 

نیز شعبه داریم. 
در ماه های محرم و صفر فعالیت کانون پیوند 

مهرتعطیل می شود؟
خیر!  کارگاه های آموزشی ما همیشه فعال است.

امروز سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( است؛ برای این مناسبت فرخنده 

چه برنامه ای دارید؟
جشن هایی با حضور حجت االسالم »شهاب مرادی« 
به عنوان ســخنران برگزار می شود که ما هم در این 

جشن شرکت خواهیم کرد. 

مدیرعامل کانون پیوند مهر در »روز ازدواج« مطرح کرد:
هدف ما تسهیل ازدواج جوانان است

یک مشت گل
محمدعلی نبیان 

صفت های مهربانی، عشق و امید که در گروهی از 
انسان ها النه گزیده، از کجا  پیدا شده است؟

قلب انسان در ســمت چپ قرار گرفته و باریتعالی 
به طوریقین این یک مشت گل را بجا ودرست جدا 
کرده و در نهاد خانم ها گذاشــته کــه موجب بروز 
مهم ترین صفت انسانی شود و آن »عشق« بوده که 

نمونه بارز آن )مادرشدن( است.
اما اینکه چرا مقدار آن در افراد مختلف است، بستگی 
به درصد آن دارد.  خیلی دلم می خواســت  بدانم 
در زمان حاضر، بیشترین رکورد مهرورزی را کدام 
همسر داراست؟ ولی  موفق نشــدم؛ تا اینکه یک 
شب در عالم خواب دیدم  صف طویلی ازخانم های 
کشورهای مختلف شامل همسران، آشنایان واقوام  
تشکیل شده و خانم ها به ترتیب پشت دستگاهی 
نظیــر رادیولوژی قــرار می گیرنــد  و وقتی عبور 
می کنند، مجری پشــت بلندگو اعالم می کرد که 
درصد  نفوذی دل در فالن خانم چقدر است وبقیه  با 

دست زدن اورا تشویق می کردند!
صبر کردم  تا باالخره نوبت کشــور خودمان شد؛  

دیدم همه دست زدند  و از خوشحالی باال پریدند.
به این ترتیب رکورد 90در صد به باال، برای کشورمان 
اعالم شد. نوبت به شهرستا ن، محله و اقوام  رسید 
که درصد باالیی را داشتند. فرزندانم را دیدم؛  آنها 
رکورد باالیی را زدند اما موردی که بیشتر از همه مرا 
ناراحت می کرد، این بود که هرچه  نگاه به این صف 
می کردم همسرم را نمی دیدم!  از بچه ها و اقوام هم 
سراغش را گرفتم،  آنها هم او را ندیده بودند.  دلهره 
داشتم که نکند زودتر آمده  و نمره اش اعالم شده و 
من ندیده ام. اما نه! من که شاهد امتیاز میلیون ها  نفر 
بودم.  در همین زمان ناگهان از طریق بلندگو،  پایان 
سنجش و مسابقه اعالم شد.  بعد همه این میلیون ها 
جمعیت  به سمت سکوهای قهرمانی که از قبل آماده 
شده بود، رفتند. مجری  شروع به  تعریف و تمجید از 
مقام سومی کرد که من او را نشناختم. بعد نفر دوم 
روی سکو رفت و معرفی شد. مجری برای معرفی نفر 
اول »سنجش عشق و محبت« گفت : در هر عصر و 
زمانی در میلیاردها زن فقط یک نفر صددرصد یک 
مشت گِل حاصل از قلب حضرت آدم، در قلبش  نفوذ 
می کند و یک پارچه از عشــق، امید، شور و نشاط 
می شود  و آن شخص، کسی نیست جز خانم ... سرم 

را بلند کردم که بهتر ببینم این زن برنده کیست! 
در بین آن همه سر وصدا وتشویق دیدم فردی که 
روی سکوی اول جهان ایستاده، همسرم است. از 
خوشحالی فریاد کشیدم و به هوا پریدم که ناگهان  
خانمم با دســت بیدارم کرد  و گفت: باز دیشب 
قورمه سبزی پختم  وجنابعالی پرخوری کردی؟ 

بیدار شو تا زهره ترکمان نکردی!

طنـز

سمیه مصور

 همــه میهمانان جشــن عروســی آمــده اند بــه جز خــود عــروس و دامــاد.  قرار اســت آنها ســوار 
بر بالــن وارد بــاغ شــوند. خاله عــروس کــه در حال صحبــت بــا نفرکناری من اســت، مــی گوید: 
 »دیگــر دوران اینکــه عــروس و داماد با کالســکه به جشــن بیایند گذشــته اســت. این روزهــا دیگر 
زوج ها با بالنی که اجاره داده می شود به محل جشن عروسی می آیند تا خاطره ای خوش برای عروس و داماد 
و همراهان آن ها فراهم کنند.«  در حال گوش دادن به این صحبت ها هستم که صدای جیغ و هلهله میهمانان 

خبر از ورود عروس و داماد جوان به باغ را می دهدو عکس، فیلم و باقی ماجرا....
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»باب

مرضیه محب رسول

اگر به دنبال یک ســبک جدید در موســیقی هســتید، آثار »بابک 
رجبی« می تواند شما را غافلگیر کند. آهنگ هایی که شما را میهمان 
 شــنیدن یک لهجه اصفهانی تمــار عیار با تمام ریــزه کاری هایش

 می کند. موزیک هــای نوآورانه ای در قالب ویدئوهای ســاده ای که 
 در هر نت آن طنزی ساری و جاری اســت و البته  کنایه های ظریف و 
واگویه هایی که تنها یک اصفهانی از آن لذت می برد. بابک رجبی، جوانی 
اهل اصفهان و مقیم فرانسه است. خواننده ای که عالوه بر آهنگ سازی 
و زدن سازهای مختلف حاال چند سالی است که با ارائه کارهای جدید با 
سبک و لهجه اصفهانی، مخاطبان زیادی را جذب کرده است. کارهای 
این خواننده جوان این روزها در شبکه های مجازی طرفداران زیادی 
دارد؛ موزیک هایی با موضوعات طنــز و اجتماعی که با الهام از برخی 
معروف ترین موسیقی های فولکلور و ســنتی تنظیم شده و با تلفیق 
لهجه اصفهانی ویدئوهایی نوآورانه را ارائه می دهد. به بهانه کنسرت این 
خواننده در اصفهان گفت وگویی با او در باره سبک نوآورانه و ویژگی ها  

و سختی های آن ترتیب داده ایم.با ما همراه باشید:

 این سبک کار و وارد کردن لهجه و دست مایه های طنز همراه با موسیقی از کجا وارد 
سبک کار شما شده است؟

در فرهنگ  خانوادگی من، کاراکتر طنز موجود اســت. اصوال این نوع از طنازی در گفتار یکی از 
خصیصه های ذاتی اصفهانی هاست کسانی که معموال حرف شان را با کنایه  و استعاره می زنند. به 
طور کلی من در کارهایم سعی کردم با شخصیت و دیدگاه های فرهنگی اصفهان شفاف برخورد 

کنم و اینگونه هنرم را ارائه دادم.
چطور با موسیقی آشنا شدید؟

من از سن 12 سالگی در برخورد با چند نفر از شاعران اصفهانی از جمله آقایان مزاجی، شاهزیدی و 
ستوده به موسیقی و هنر عالقه مند شدم . از همانجا »تار«  را شروع کردم و نزد »هدایت ا... سیاره« 
موســیقی را ادامه دادم. در دوران سربازی به آهنگسازی عالقه مند شــدم؛ هر چند تحصیالت 
آکادمیک در زمینه موسیقی ندارم و رشته ساختمان خوانده ام؛ اما همیشه وجه هنری ساز زدن 

در زندگی من پر رنگ بوده است به خصوص حاال که در فرانسه موسیقی تدریس می کنم.
تفاوت فضای کار در  ایران و فرانسه شما را اذیت نمی کند؟

نه اصال، اتفاقا در فرانســه مردم به موســیقی ســنتی ما عالقه زیادی دارند. اصوال فرانسوی ها 
مردمانی هســتند که به دنبــال جذابیت های جدید در دنیای موســیقی مــی گردند؛ چرا که  
 در موســیقی خودشــان حرفه ای و خبره هســتند و فضاهای نوین در موســیقی آنها را جذب

 می کند. 
یکی از جذابیت های کارهای شما وارد کردن لهجه به این نوع از موسیقی است. ترسی 
 نداشتید که کارتان مورد اســتقبال قرار  نگیرد و یا مانع از پیشرفت های کاری شما

شود؟
به صورت کلی کار یک هنرمند در فضایی از آزمون و خطا شــکل می گیــرد؛ چرا که هنرمند به 
این موضوع  واقف نیست که خروجی کارش دقیقا چیست و در گفتمان با ابزارها و تکنیک های 
موسیقی است که سلیقه مخاطبان آشکار می شود و با دســت ورزی به این پدیده به یک بیان و 
خروجی می رسیم. به نظرم ارائه کارهای نو،  مانند وارد کردن لهجه به موسیقی یکی از سختی های 
کارهای هنری است؛ چرا که خروجی آن معلوم نیست. البته در مورد کارهایی که من در این مدت 
ارائه دادم این طور نیست که خودم را محدود به سبک فولکلور اصفهانی کرده باشم،در حیطه های 

دیگر هم تجربه کار داشتم ضمن اینکه با گروه های مختلفی در فرانسه  کار می کنم.
 شما قبل از مهاجرت،  در گروهی موســوم به »لباس خوانی« به ســاز زدن با اشیا 

می پرداختید، این ایده چقدر در دنیا کار شده و شناخته شده است؟
من چندین بار از ادوات مربوط به این شهر اســتفاده کرده ام حتی در لباس خوانی هم از ادوات 
مرتبط با لباس مانند قیچی و زیپ بهره بردم؛ اگر چه این کار پیش از این هم در دنیا استفاده شده 
اما به این شکل نبوده است که همه چیز در هم تنیده شــده باشد. استقبال از این کار دراصفهان 
 خوب بود؛ اما باید در ایران بیشتر برای مطرح شدن تالش کنیم. با این حال اقبال عمومی داشته 
به خصوص کارهای اصفهانی؛ چرا که با فرهنگ مردم بیشتر سر و کار دارد و صراحتا می توان از 

زبان مردم برای مردم اجرا شود.
 چطور ایده خواندن با لهجه اصفهانی به ذهن تان رسید؟ 

اولین بار ایده این کار در کنسرتی که چند سال پیش در موزه هنرهای معاصر اجرا شد به ذهنم 
خطور کرد. در حین تمرین، به نظرم آمد که یک تصنیف را با لهجــه اصفهانی بخوانم. اتفاقا آن 
ترانه بســیار مورد توجه قرار گرفت، پس از آن از ایران رفتم و همین دوری موجب شد تا بیشتر 
به لهجه اصفهانی نزدیک شــوم. دلتنگی برای شهرم موجب شــد تا دقتم روی ظرایف لهجه و 
فرهنگ اصفهانی افزایش یابد در این سال ها که زبان فرانســه یاد گرفتم به شدت در مورد زبان 
مردم اصفهان فکر می کردم به خصوص به ادبیات محاوره ای و رابطه های شفاهی و کالمی که در 
فرهنگ عامیانه مردم اصفهان به کار می رفت. این حساســیت در نهایت من را به لهجه اصفهانی 
نزدیک تر کرد . پس از ارائه برخی از کارها با لهجه اصفهانی در فضای مجازی و بازخورد مثبت آن 

این کار را گسترش دادم. 
آیا در سایر نقاط کشور هم از  لهجه در موسیقی استفاده می شود؟

بله، در فرهنگ لری و یا شیرازی هم لهجه استفاده می شــود هر چند بیشتر اشعار فولکلور اجرا 
شده است؛ اما نکته ای که به آن توجه نمی شود اینکه موسیقی فولکلور نباید الزاما از دل نواحی 

و روستاهای یک منطقه و قوم ها برآمده باشــد. فکر می کنم اصفهان هم تاریخ و فرهنگ دارد و 
هم قومیت و شهریت،  برای همین این شهر می تواند مانند سایر نواحی دارای موسیقی فولکلور 
باشــد؛ چرا که اصفهان و تاریخ و فرهنگ آن قابلیت ارائه موســیقی فولکلــور را دارد. همانطور 
 که یک شــهر هویت معماری مشــخصی دارد می تواند یک بیان هنری ویژه و خاص خود را هم 

داشته باشد.
  چرا ایــن اتفاق تا کنــون رخ نداده و موســیقی فولکلور اصفهان شــکل نگرفته

 است؟
در یک برآورد کلی هر شــهری می تواند بیان هنری خود را داشته باشد. به نظرم تهران به خاطر 
مرکزیتی که دارد امکان داشتن موسیقی فولکلور برای شهرهای بزرگ را می بلعد؛ این مسئله در 
حالی است که حتی همان تهران هم می توان موسیقی فولکلور داشته باشد. در اصفهان اگر چه 
یک سبک موسیقی ایجاد شده اما تنها اساتید و بنیان گذاران آن اصفهانی هستند . سبک اصفهان 
بیشتر یک تئوری صوتی برای موسیقی اصفهان به حساب می آید در حالی که بسیار کلی است و 
به دلیل گوشه هایی که تمیز قائل شدن میان آن با سایر سبک های موسیقی بسیار سخت است 
شاخصه های  خاص و پر رنگی از اصفهان ندارد. به نظرم کار ما و سبکی که در ارائه کارهایی با لهجه 
اصفهانی شروع کرده ام موجب می شود تا وجوه تمایز و شاخصه های اصفهان را در موسیقی ، لهجه  
و کش و قوس های آن پر رنگ تر کنیم ضمن اینکه در سازها هم از سازهای اصفهانی و متناسب 

با لهجه اصفهان استفاده می کنم.
 نگران نبودید که با این لهجه قضاوت شوید؟

هر چند در داخل اصفهان با لهجه، بد برخورد می شود؛ اما کارهای من در کشور بازخورد مثبتی 
داشــته اســت که به نظرم به فرهنگ های رایج و غلطی باز می گردد که بــه خصوص در میان 
اصفهانی ها رایج است. در فرهنگ ما شاد بودن چندان پسندیده نیست الاقل در اصفهان این طور 
است معموال به افرادی که بی دلیل شاد هستند »علی بی غم« می گویند؛ یعنی کار او را نهی می 
کنند و در مقابل آن در میان مردم غم داشتن یک ارزش است در صورتی که این مسئله کامال غلط 
است. ما بدون هیچ دلیلی و توضیحی حق داریم که شاد باشیم و باید صورت خوش زندگی را به 
خصوص در شرایط ســخت فعلی پر رنگ کنیم که به نظرم این یک دستاورد بزرگ است. من در 
کارهایم اصوال به جای نقد سیستم تالش می کنم که مشکل را با زبان طنز و بدون کنایه و نیش 
 بیان کنم و تالش می کنم تا با این سبک بی پروا  از موسیقی نوعی خودآگاهی در مخاطبان ایجاد 

کنم.
 چشم انداز آینده موسیقی شما چیست؟

نمی دانم دقیقا قرار است به کجا برســم؛ اما حتما می خواهم در آینده آلبومی از کارهایم منتشر 
کنم و آهنگ ها را با کیفیت بهتر در اختیار مخاطبان قرار دهم. حتی می خواهم کارهایی آرام و 
ملودرام را با لهجه اصفهانی ارائه دهم. با این کار طنز لهجه یک درجه پایین تر می رود و موزیک و 

گفتمان تبدیل به اصل پر رنگ خواهد شد.
 کار سختی به نظر می رسد؟

با ممارست و تکرار می تواند جای خود را باز کند و تا چند سال آینده به عنوان یکی از موزیک های 
مطرح شناخته شود.

 چقدر از آموخته های خارج از کشور  در کارهایتان استفاده می کنید؟
خیلی زیاد، من تکنیک و اعتبار را از کار فرانســه وارد این نوع از موزیک کرده و برای  لهجه شهر 
خودم استفاده می کنم؛ در واقع تهران و موسیقی عام پسند را دور زده ام و تئوری و یاد گرفته ها 
را وارد لهجه اصفهان می کنم. اینکه یک نفر در فرانسه اصفهانی بخواند در واقع به نوعی موجب 
می شــود تا وجهه موزیک اصفهان باالتر برود آن هم در زمانه ای که هر کس برای معروف شدن 
تالش می کند تا به نوعی تقلید از لهجه و صدای غالب موجود در بازار داشته باشد. تالش می کنم 
حرف و پیامی را به مخاطب بدهم و فرق نمی کند که با چه لهجه ای باشــد و چه بهتر با چیزی 
هنر و پیامم را ارائه دهم که بــا آن راحت ترم. من به عنوان یک ایرانی در فرانســه، اصفهانی را با 
افتخار خواندم و نه تنها در خارج بلکه در همه جای ایران از آن استقبال شده است این می تواند 
برای جوانان جویای نام در عرصه موسیقی یک پشتوانه باشد؛ افرادی که اگر چه از اصفهان آواز 
و موسیقی را آغاز کرده اند؛ اما به شدت تالش دارند تا لهجه را در کارهایشان عقب برانند و تحت 

تاثیر یک فرهنگ بی هویت رایج قرار می گیرند. 
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 جدایی »سیلوا« از میالن
 قطعی شد

آندره سیلوا، مهاجم جوان پرتغالی هم از جمع 
روسونری ها جدا شد تا فصل 
بعد را در اللیگا پشت 

سر بگذارد.
این مهاجم پس از 
حضور »ایگواین« 
سن ســیرو  در 
در  جایگاهــش 
ترکیب اصلی میالن 
به خطر افتاده بود و به همین خاطر اعالم کرد 
که دیگر دوســت ندارد برای میالن به میدان 
برود. این در شــرایطی اســت که جدایی این 
بازیکن از روســونری ها قطعی شــده و او طی 
روز های آینده برای عقد قرارداد با سویا راهی 
اســپانیا خواهد شد تا در تســت های پزشکی 
این تیم شرکت کند؛البته طبق توافق طرفین 
قرارداد سیلوا با سویا قرضی است و این بازیکن 
پس از یک ســال می تواند با مبلغ ۳۵ میلیون 

یورو قرارداد خود را با این باشگاه قطعی کند.

 »ژاوی«
 به دنبال تاریخ سازی در آسیا

ژاوی بعــد از اینکه به دوران حضــور خود در 
بارســلونا پایــان داد 
تصمیــم گرفت که 
راهی قــاره کهن 
شــود و تیم السد 
قطر را بــه عنوان 
بعــدی  مقصــد 
خود انتخــاب کرد.

پیش بینی می شــد که او برای 
همیشــه از دنیای فوتبــال خداحافظی کند؛ 
اما تصمیم گرفت که در فصل جاری هم برای 
السد به میدان برود.روزنامه الرای قطر از دلیل 
ادامه همکاری ژاوی با الســد ســخن به میان 
آورد و نوشــت: »ژاوی پیش از این با بارسلونا 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دســت 
آورده و می خواهد یک جــام بزرگ دیگر را به 
دست آورد تا نام خود را در تاریخ به ثبت برساند 
و آن قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاست تا به 
نخستین بازیکنی تبدیل شود که قهرمانی در 

دو جام قاره ای بزرگ را در کارنامه دارد«.

 »پیکه«
 از اسپانیا خداحافظی کرد

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا رسما از تیم ملی 
اســپانیا خداحافظــی 

کرد.
او در کنفرانــس 
خبری پیــش از 
بــازی بارســلونا 
مقابــل ســویا در 
ســوپرجام اســپانیا 
گفت: »دو هفته پیش با انریکه  صحبت کردم  
و به اطالعش رساندم که تصمیم خود را پیش 
از این گرفته بــودم و تمام تمرکــز من روی 
بارسلوناســت تا از ســال های باقی مانده در 
رده باشگاهی لذت بیشــتری ببرم«.پیکه در 
۱۰۲ بازی ملی موفق شــد ۵ بار گلزنی کند. 
این بازیکن همراه با اســپانیا فاتح جام جهانی 
۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ هم شــد. پیکه در سال 
 ۲۰۰۹ نخســتین بازی خود برای »الروخا« را

 انجام داد.

ستایش »دیباال« از رونالدو
کریســتیانو رونالدو، گران ترین بازیکن تاریخ 
باشــگاه یوونتــوس به 
شــمار می آید. این 
ســتاره پرتغالی 
گرفت  تصمیــم 
که در تابســتان 
بعد از ۹ سال حضور 
در رئال مادرید از این 
تیم جدا شــود و یوونتوس را به 
عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند. رونالدو 
در یوونتوس با پائولو دیباال، ســتاره آرژانتینی 
رابطه نزدیکی پیدا کــرده و این دو بازیکن در 

کنار هم و با همدیگر تمرین می کنند.
دیباال، فوق ســتاره آرژانتینی یووه به ستایش 
از رونالدو پرداخــت و درباره او گفت :» رونالدو 
بهترین است. او زودتر از همه به تمرین می آید 
و جالب این کــه دیرتر از همه هــم به تمرین 
پایان می دهد و زمین را ترک می کند. او واقعا 
بازیکن بزرگی اســت و خوشــحال هستم که 
در کنار چنیــن بازیکن بزرگی قــرار گرفتم.

دیباال در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه تیم   ملی 
آرژانتین را همراهی کرد؛ اما به خاطر هم پست 
 بودن با لیونل مسی فرصت کمی برای حضور 

پیدا کرد.

دروازه  بان ذوب آهن سرخ پوش می شود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هافبک ایرانی استرشوندس سوئد که این روزها درباره پیوستنش 
به تیم »اوئسکا«ی اسپانیا اخباری مطرح شد و تصویری از امضای 
قرارداد با تیم اسپانیایی پخش شد، همه این مسائل را تکذیب کرد. 
قدوس گفت:» خوشحالم که اخبار زیادی از من شنیده می شود؛ 
اما همه چیز اکنون ممکن است و هیچ کس نمی داند در آینده چه 

اتفاقی خواهد افتاد.« 

اولین واکنش قدوس به خبر انتقالش به اللیگا

علیرضا حقیقی که مدتی را در لیگ پرتغال سپری کرد در حال حاضر 14
در ایران است و مذاکراتی را با علی دایی انجام داده است تا در صورت 
امکان به جمع نارنجی پوشان اضافه شود. گویا این بازیکن برای دیدار 
با مسئوالن پرسپولیس و صحبت در مورد دریافت مطالباتش به این 
باشگاه مراجعه کرده است؛ البته حقیقی در صورت جدایی بیرانوند 

می تواند جانشین مناسبی برای این دروازه بان ملی پوش باشد. 

علیرضا حقیقی در باشگاه پرسپولیس
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»دالیچ« در کرواسی ماند ؛ 
رد پیشنهاد ایران

زالتکو دالیچ که تیم ملی فوتبال فوتبال کرواسی 
را در جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه بــه عنوان 
نایب قهرمانی رساند تا بهترین نتیجه این تیم در 
تاریخ رقابت های جــام جهانی رقم بخورد، پس از 
مذاکراتی که با داوور شــوکر، رییس فدراسیون 
فوتبال کرواسی داشت، تصمیم به ادامه حضورش 
روی نیمکت این تیم گرفت. گفته می شود دالیچ 
۵۱ ساله، با دریافت پیشنهادی بهتر از فدراسیون 
فوتبال کرواسی حاضر به تمدید قراردادش شده 
Sport.« است. به نوشته تسنیم ،سایت بوسنیایی

ba« گزارش داد؛ دالیچ که پــس از جام جهانی 
پیشنهاداتی مولتی میلیونی از باشگاه های چینی 
داشت، سه پیشنهاد مربیگری تیم های ملی فوتبال 
کلمبیا، مصر و ایران را رد کرد تا به حضورش روی 

نیمکت کرواسی ادامه دهد.

در حاشیه

پیشخوان

گرشاسبی: فقط 2 پرونده در 

فیفا داریم رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان در خصوص دلیل اصلی 
کناره گیری از ریاست این هیئت، گفت: قطعا هماهنگی الزم بین 
هیئت های ورزشــی، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، 
فدراسیون و سایر دستگاه ها باید وجود داشته باشد. دستگاه هایی 
که متولی امر ورزش استان هستند باید با یکدیگر همراه باشند و 
اگر در این همراهی عالیق به همدیگر نزدیک نباشد موجب ایجاد 

مشکل می شود.
وی اضافه کرد:  اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت 

باید با همدیگر در یک راستا قدم بردارند که احساس می کنم در 
این موضوع مشــکالتی وجــود دارد و اداره کل ورزش و جوانان 
 به عنوان متولی اصلی ورزش اســتان باید بیش از این همکاری 

کند. 
مجیری ادامه داد: در این روند با اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان مشکالتی داشتیم و احساسم این بود که اگر فرد دیگری 
که با اداره کل همراه تر اســت بر صندلی ریاســت کشتی استان 

اصفهان بنشیند آسیب کمتری متوجه کشتی اصفهان می شود.

وی خاطرنشان کرد: طی چهار ســال گذشته تمام تالش مان در 
هیئت کشــتی اصفهان به منظور تعالی این رشــته بود، در این 
مسیر همه مربیان، داوران، کشــتی گیران و کمیته های مختلف 
سنگ تمام گذاشتند و اخالق مداری در کشتی اصفهان حاکم شد. 
تمامی این موارد را مرهون زحمات همه خانواده کشــتی استان 
اصفهان هســتیم و به منظور اینکه این زحمــات بی ثمر نماند و 
ادامه دار باشد از سمت خود کناره گیری می کنم چرا که به صالح 

کشتی اصفهان است.

رییس هیئت کشتی استان:
استعفای من به صالح کشتی اصفهان است

 24 ساعت ملتهب در استقالل، 

2 حکم تلخ بعد از 3 گل شیرین 

 آتش در خرمن هــواداران 
پرسپولیس، بوقچی هایی که ساز 

خودشان را می نوازند

فرشید اسماعیلی: اشکان و 
مسعود بازیکنان بزرگی هستند اما 

آنها را از کار انداختیم

وقتی ســرمربی تراکتور به 
بزرگنمایی ها اعتقــادی ندارد، 
توشاک پشــیمان از بازی دادن به 

شجاعی و دژاگه

مورد اعتماد شفر، حتی بدون گل زده؛
 روح ا... باقری؛ ورژن جدید کاوه رضایی در استقالل

نکته ای که در سه بازی استقالل در این فصل مشاهده شده، عالقه ویژه وینفرد شفر به سبک بازی روح ا... 
باقری است؛ مهاجمی که بعد از درخشش در نیمه نهایی جام حذفی و هت تریک مقابل استقالل خوزستان 
چشم شفر را گرفت و پیراهن استقالل را پوشید. باقری، مهاجمی فیزیکی است که بیشتر از باز کردن دروازه 
حریف، به تخریب بازی سازی مدافعان حریف و دوندگی در زمین فکر می کند. روی باقری نمی توان به عنوان 
یک گلزن حساب باز کرد، بلکه او در زمره مهاجمانی قرار می گیرد که تکل می زنند، به هوا می پرند، تنه به تنه 
مدافعان می گذارند و آنها را خسته می کنند.  باقری گل نمی زند؛ اما در ترکیب ثابت قرار می گیرد و این همان 

اعتقادی است که شفر به سبک بازی او دارد. مهاجمی که شبیه کاوه رضایی است. 

»منشا« در برزخ برانکو؛ 
تمدید بی تمدید!

تنها بازیکنی که برانکو تمدید قراردادش را از باشــگاه طلب نکرده، »گادوین منشــا« اســت. مهاجم نیجریه ای 
پرسپولیس که  شــانس آورد باشــگاه محروم بود، وگرنه پیش از آغاز فصل جدید پیراهن پرسپولیس را از تنش 
درمی آوردند. منشا با همان بی انگیزگی و بی خیالی اش در پرسپولیس ماند؛ اما سرمربی کروات که بارها ثابت کرده 
این جور رفتارها را تاب نمی آورد، حتی در تمرینات هم او را از ترکیب اصلی کنار گذاشت. خالصه کار به جایی رسید 
که قرار شد گادوین منشا و مدیران پرسپولیس برای فسخ قرارداد به مذاکره بنشینند؛ اما بازی با فوالد ورق را به سود 
این بازیکن برگرداند. به جای رضایت نامه، با تعریف و تمجیدهایشان به مهاجم نیجریه ای روحیه دادند و اعالم کردند 
که منتظر درخشش او در بازی های آینده خواهند ماند. با این حال پیشنهادی هم برای تمدید قراردادش ارائه نکردند.

هفته قبل، اتفاقات زیادی اطراف باشگاه پرسپولیس 
رخ داد که یکی از مهم ترین آنها، جدی شدن ماجرای 
جدایی علیرضا بیرانوند از جمع سرخ پوشــان بود؛ 
اتفاقی که باعث نگرانی هواداران این تیم شد. شنیده 
شــد که مدیران باشگاه بشــیکتاش ترکیه در راه 
تهران هستند و به زودی با علیرضا بیرانوند قرارداد 
امضا می کنند. این قرارداد، به ســود هر سه طرف 
است؛ بشیکتاشی ها، دروازه بانی را جذب می کنند 
که پنالتی کریســتیانو رونالــدو را در جام جهانی 
مهار کرد، بیرانوند باالخره لژیونر می شود و باشگاه 
پرسپولیس نیز حداقل از دو انتقال این بازیکن، پول 
بسیار زیادی را به جیب می زند.بیرانوند در مواجهه 
با این شــایعات فقط می خندد؛ اما مشخص است 
که خبر هایی شنیده و دلش نســبت به آینده گرم 
شده است. او تا سال ۱۴۰۰ با باشگاه قرارداد بسته 
و بابت این قرارداد، پول بســیار زیادی به دستش 
می رســد؛ اما ترجیح می دهد راهی ســوپرلیگ 
ترکیه شــده و به دالر، حقوق بگیرد. از سوی دیگر، 

دلــش می خواهد لژیونر شــود، 
اما تــا نیم فصــل، در جمع 
سرخ پوشــان می ماند؛ این 
خبری است که اطرافیان 
او نیز آن را تایید می کنند.

اما ســوی دیگــر ماجرا، 
مدیران باشگاه پرسپولیس 

ایستاده اند. آنها وقتی با خبر 
مذاکرات جدی و توافقات اولیه 

بیرانوند و بشیکتاش مواجه شدند، 
اقدام به تکذیــب جدایی این 

بازیکن کردند. گرشاســبی 
در مصاحبــه ای گفــت: 
»برخی با انتشار این اخبار 
می خواهند تیم مان را به 
حاشــیه ببرند« و سپس 
تاکیــد کــرد: »بیرانوند 
جایی نمــی رود، حداقل 

تا نیم فصل!«
بله! احتمال جدایی بیرانوند بسیار کم است؛ اما 
فقط تا نیم فصل... وقتی پرسپولیسی ها بتوانند 
پنجره نقل و انتقاالت شان را باز کنند، قرار است 
اتفاقات دیگری برای شان رقم بخورد. بیرانوند 
می خواهد خیلی زود، به عنوان یکی 
از لژیونر های ایران مطرح شود؛ اما 
مدیران باشــگاه به این بازیکن 
اجازه جدایــی نمی دهند و 
فقط به یک شرط، ماجرای 
مذاکــره و مالقــات با 
مدیــران باشــگاه 
ترکیه  بشیکتاش 
را پذیرفته اند که 
حرفــی از انتقال 
در پنجــره نقل و 
انتقاالت تابستانی 
نباشد. بعد از پایان نیم فصل 

اما، مدیران پرسپولیس نیز راضی به جدایی بیرانوند 
می شوند زیرا تا آن زمان، محرومیت باشگاه به پایان 
می رســد و می توانند بازیکن جدیدی در پســت 
بیرانوند اســتخدام کنند.در همین زمینه شنیدیم 
مذاکرات بســیار خوبی از جانب پرسپولیسی ها با 
»محمدرشید مظاهری« صورت گرفته و این بازیکن 
در انتظار اتمام نیم فصل است تا پرسپولیسی شود. 
یکی از نزدیکان باشگاه پرسپولیس، در این خصوص 
گفت: »نمی خواهیم این موضوع را رد یا تایید کنم، 
اما از دو ماه قبل، مذاکراتی با مظاهری داشتیم. حتی 
این بازیکن را می خواستیم در نیم فصل لیگ قبلی به 
خدمت بگیریم؛ اما بیرانوند ماند و باشگاه هم از نقل و 
انتقاالت محروم شد. هر اتفاقی در این زمینه ممکن 
است رخ دهد.« اگر همین صحبت ها را به جمالت 
گرشاسبی در خصوص ادامه فعالیت بیرانوند تا پایان 
نیم فصل اول ربط دهیم، به این نتیجه می رسیم که 
باید ماجرای جدایی شماره یک و جذب مظاهری را 

جدی تر از قبل قلمداد کرد!

پرسپولیس- مظاهری؛ انتقالی که تقریبا قطعی است!
دروازه  بان ذوب آهن سرخ پوش می شود

علیرضا یاوری

۲7 مردادماه سال جاری،  ســوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی در شهر»جاکارتا«ی اندونزی 
به صدا درمی آید. در این بازی ها که به مدت دو هفته 
پیگیری می شــود، ورزشــکاران اصفهانی حضور 
پررنگی دارند. به طوری که گفته می شــود در این 
بازی ها مدال های بیشــتری نســبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد شد. در فاصله 
باقی  مانده به شروع بازی های آسیایی جاکارتا هر 
روز به معرفی یک ورزشکار از استان می پردازیم که 

در این دوره از بازی ها شرکت می کند.
علیرضا یاوری، تنها نماینده اصفهانی تیم ملی شنای 
ایران است که فرصت حضور در بازی هایی آسیایی 
جاکارتا را به دست آورده است و قرار است به همراه 
سه شناگر دیگر، نمایندگان اعزامی کشورمان در این 

دوره از رقابت های آسیایی باشند. 
یاوری که نخستین حضورش در بازی های آسیایی 
را تجربه می کند از نونهالی ورزش شنا را آغاز کرده و 
توانسته در رده های سنی مختلف صاحب مدال های 
گوناگون کشوری شــود، با کسب مدال های طال در 
ماده ۱۰۰ متر پروانه و دو نقــره در ماده های ۱۰۰ 
و ۲۰۰ متر آزاد رقابت های شنای انتخابی المپیک 
تایلند گام بلندی به سوی مدال های آسیایی و جهانی 
برداشته است. ورزشــکار اصفهانی تیم ملی شنای 
ایران که در این بازی ها  در ماده های ۱۰۰ مترپروانه 
و ۲۰۰ متر آزاد به رقابت می پردازد اگرچه  با توجه به 
رکورد زنی های  ملی پوشان ایرانی امیدواری چندانی 
به کسب مدال در بخش انفرادی ندارد ولی  امیدوار 
است با کمی خوش شناســی در بخشی تیمی ماده 

چهار در ۱۰۰ متر آزاد افزون بر اینکه 
راهی رقابت های فینال این بازی ها 
شود، به مدال برنز دست یابد .یاوری 
امیدواری اش برای کســب مدال 

را به ثبت رکــورد ایران که 
تنها یک ثانیه با رکورد 

ثبت شده رتبه سوم 
فاصله دارد، مربوط 
می داند و معتقد 
است حتی اگر به 
مدال هم دست 
نیابند می توانند 

رکورد ایــران در 
این مسابقات را ارتقا 

بخشند.

 
 

سمیه مصور

   افزایش هجمه به سپاهان از سوی لیگ برتری ها؛  

سپاهان مدعی نشده 
شاکی پیدا کرد

بعد از سرمربی استقالل خوزستان که ســپاهان را تیمی گران قیمت 
قلمداد کرده بود، این بار نوبت به مدیر عامل باشگاه سایپا رسید تا دوباره 

بحث هزینه های باشگاه اصفهانی در فصل نقل و انتقاالت را به میان بکشد و ریخت 
وپاش سپاهانی ها را به سوژه اصلی رسانه های ورزشی تبدیل کند.

تا قبل از اینکه تراکتورسازی به خاطر جذب بازیکنانی نظیر شجاعی و دژاگه مورد توجه قرار بگیرد، از 
سپاهان به عنوان تیمی نام برده می شد که بیشترین هزینه را در فصل نقل و انتقاالت انجام داده است؛ ادعایی 
که اصفهانی ها هیچ وقت آن را قبول نکرده و نسبت به آن موضع گیری کردند، به طوری که سرمربی طالیی 
پوشان نصف جهان در تازه ترین اظهارنظرش مدعی شد که هزینه سپاهان زیاد نیست و تیم های دیگر نباید 
به سپاهان کاری داشته باشند و در همین راستا از مدیر فوتبال این باشگاه خواست تا قراردادهای سپاهان را 

منتشر کند تا مشخص شود این تیم در قیاس با سایر باشگاه ها چقدر هزینه کرده است.
امیر قلعه نویی همچنین در این مصاحبه مدعی شد شفاف سازی قرارداد های سپاهان سبب می شود تا 

افرادی که نگران این تیم هستند شب ها راحت بخوابند و به کارهای تاکتیکی خودشان برسند.
کنایه سرمربی سپاهان به منتقدان هزینه های این تیم در فصل جاری، سبب شد تا مدیرعامل باشگاه سایپا 
در مصاحبه ای از رقم نجومی هزینه شده در سپاهان خبر بدهد. رضا دوریش دراین باره گفت : » سپاهان 
سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان هزینه کرده بود، امسال هم حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر هزینه کرده است. 

آنها بازیکنان خارجی هم گرفته اند که زیر ۳۰۰ هزار دالر قرارداد  ندارند.«
اظهار نظر مدیرعامل باشگاه سایپا درباره هزینه های سرسام آور باشگاه سپاهان دوباره با واکنش مدیران 
این تیم روبه رو شد ، به طوری که مسعود تابش با انتقاد از این گونه صحبت ها گفت:  واقعا تعجب می کنم 
شخصی که در جریان بسیاری از امور قراردادهای باشگاه های صنعتی است چنین اطالعات اشتباهی را 

ارائه داده است، برای ایشان متاسفم که اطالعات غلطی می دهد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان هم چنین مدعی شــد: بیان این گونه اظهار نظر ها از سوی فردی که خودش 
عضو هیئت رییسه اتحادیه باشــگاه های صنعتی اســت موجب تشــویش اذهان فوتبال دوستان می 
 شــود؛ چرا  که این صحبت ها دروغ اســت و درویش در جریان تمام قرار دادها و اســناد مالی باشــگاه 

قراردارد.
تابش ادامه داد: آقایان! به چه چیزی اعتقاد دارید تا به همان قسم بخورم که کل بودجه باشگاه سپاهان 
اصفهان که 7۰ تیم مختلف دارد ۲۸ میلیارد تومان بوده است. حدود ۴ الی ۵ میلیارد تومان هم از اسپانسر 

می 
گیریم. 

و  دارایــی 
بودجه باشگاه مان 

در همین حد است، آن 
وقت می گوییــد باالی ۴۰ 
میلیارد تومان خرج کرده ایم!

مدیر عامل باشــگاه ســپاهان درباره 
اینکه صحبت های درویش بر اســاس داده 

های سازمان لیگ بوده است، اظهار داشت: این 
اطالعات را ســازمان لیگ چگونه در اختیار تنها یک 

مدیرعامل لیگ برتری قرار داده اســت که من در جریان 
نیستم! همین جا اعالم می کنم حاضرم هر کجا که آقای درویش 

و سایر مدیران عامل باشگاه ها و مســئوالن سازمان لیگ می گویند 
جلسه بگذارم و مدارک مالی را منتشر کنم. ما که تمام هزینه های سپاهان 

را به ســازمان لیگ اعالم کرده ایم آن وقت این حرف ها از کجا در می آید را من 
نمی دانم!

در حال حاضر که تنها سه هفته از لیگ شروع شده، هجمه سنگینی علیه تیم سپاهان به راه 
افتاده و در صورت مدعی شدن این تیم هجمه ها هم افزایش پیدا خواهد کرد و باید دید در این 

وضعیت مدیران باشگاه اصفهانی چه تدبیری برای برون رفت از حاشیه های تحمیلی خواهند داشت.

نرگس طلوعی  
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اعزام ۱۶ مبلغ از قم  به امامزادگان شاخص استان
پیشنهاد سردبیر:

اخباربا مسئوالن

  برگزاری سیزدهمین همایش 
فصلی شعر »به ساعت اصفهان« 
مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان با اشاره به 
همایش فصلی شعر »به ساعت اصفهان« اظهار 
داشت: این همایش همزمان با هفته والیت و عید 
غدیر برگزار می شــود و عالقه مندان تا 25 مرداد 
ماه می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. 
حسین خالقی پور افزود: آثار در تمامی قالب های 
شعری پذیرفته می شود و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را در قالب های مختلف شــعری ارسال 
کرده و در این همایش شــرکت کنند.مدیر خانه 
ادبیات حوزه هنری اصفهان گفت: برای شرکت 
در این همایش محدودیت ســنی وجود ندارد و 
موضوع برگزاری نیز آزاد اســت.خالقی پور بیان 
کرد: فضای شعر  به ویژه  در اصفهان خوب است و  
شعرای زیادی دارد  و حتی برای هر شب شعر به 
ساعت اصفهان، بیش از 350  اثر از شعرای مختلف 

اصفهانی دریافت می کنیم.

 اعزام ۱۶ مبلغ از قم
 به امامزادگان شاخص استان

مدیر گروه اعزام مبلغــان اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان اظهار داشــت: امســال 
نیز براســاس اعالم نیاز مراکز فرهنگی و قرآنی 
امامزادگان عظیم الشأن اســتان اصفهان مبنی 
بر حضــور مبلــغ جهت اجــرای طرح نشــاط 
 معنوی با هماهنگی هایی که صورت گرفته شــد 
16 مبلغ مجرب و متعهد به امامزادگان شاخص 
استان اعزام شدند.حجت االســالم و المسلمین 
علی محرابی در ادامه افــزود: این مبلغان اعزامی 
براساس کتاب هایی که توســط سازمان اوقاف و 
امور خیریه تهیه کرده و همچنین استانداردهای 
مشخص شده در سه سطح دبستان، متوسطه اول و 
متوسطه دوم به دانش آموزانی که در این طرح و در 
کالس های درسی شرکت دارند آموزش های الزم 
را با هدف ارتقای سطح علمی آنان ارائه می کنند.

حجت االسالم و المسلمین محرابی در ادامه گفت: 
ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها، پاسخگویی به 
مسائل شرعی و ایراد سخنرانی از دیگر برنامه هایی 

است که توسط این افراد  اجرا می شود.

استاندار اصفهان:
نقش دانشگاه فرهنگیان در 

ساختن جامعه بر کسی پوشیده 
نیست

 اســتاندار اصفهان اظهار کــرد: جایگاه و اهمیت 
دانشــگاه فرهنگیان بــا توجه به نقــش آن در 
تربیت کنندگان جامعه برکســی پوشیده نیست.

محسن مهرعلیزاده در جلسه هیئت امنای دانشگاه 
فرهنگیان اســتان اصفهان که بــا حضور رییس 
دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد، گفت: »کار 
دانشــگاه فرهنگیان با توجه به تربیت و پرورش 
معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.« استاندار 
اصفهان با بیان اینکه تربیت انســان ها و ساختن 
جامعه از ضروریات شکل گیری جامعه است، افزود: 
»باید به سرمایه های انسانی و افرادی که جامعه را 
می سازند بیشتر توجه شــود.«مهرعلیزاده افزود: 
»جایگاه و اهمیت دانشــگاه فرهنگیان با توجه به 
نقش آن در تربیت کنندگان جامعه بســیار مهم 
است و هرچه به این دانشگاه بیشتر اهمیت داده 
شود نسل بهتری را تربیت خواهیم کرد.« استاندار 
اصفهان با توجه به درخواست این دانشگاه مبنی بر 
واگذاری زمین به منظور توسعه فضای دانشگاه، 
اظهار کرد: »مشکلی در رابطه با اختصاص زمین 
وجود ندارد و در کمیته ای با محوریت ســازمان 
مدیریت درباره نحوه واگذاری زمین تصمیم گیری 
خواهد شــد«.مهرعلیزاده ابراز امیدواری کرد که 
بتوانیم آنگونه که شایسته است در راستای ساختن 
جامعه و تربیت انسان ها قدم های موثرتری برداریم.

رییس دانشگاه فرهنگیان کشــور نیز با توجه به 
یکصدمین ســال راه اندازی دانشگاه تربیت معلم 
اظهار کرد: »ایران از پیشتازان تربیت معلم است 
و این نشان از نگاه ویژه ایرانیان به تعلیم و تربیت 
است.«حسین خنیفر با تاکید بر اینکه باید به تعلیم 
و تربیت معلمان اهمیت ویژه ای داده شود، افزود: 
»اگر معلم شایســته و در تراز جمهوری اسالمی 
تربیت شود با مشکل مواجه نخواهیم شد.«خنیفر 
با قدردانــی از توجه و اهتمام اســتاندار اصفهان 
به این دانشــگاه، افزود: »ایجــاد مرکز جامع 16 
رشته ای تربیت معلم در اصفهان، می تواند به صورت 
 پایلوت در ارائــه طرح ها و برنامه هــا مورد توجه 

قرار گیرد.«

در خبرها آمده بود که نماینده مردم شهرستان های سنندج، 
دیواندره و کامیاران در مجلس شــورای اســامی  خبر از 
استیضاح وزیر راه داده و گفته که تاکنون 18 امضا به همین 
منظور جمع آوری شده است؛استیضاح  وزیر راه را استارت 

زدیم و تا کنون 18 امضا جمع کرده ایم.
نماینده ســنندج در توضیح دالیل خــود برای اصرار به کشــاندن 
»آخوندی« به مجلس و اســتیضاح او گفته:» مشکالت حوزه راه در 
کشور و به تبع آن کردستان ، یکی از این دالیل است. راه های کردستان 
قتلگاه و غســالخانه انسانی شــده و آن چه تا کنون درحوزه راه های 
کردستان انجام شده، حق مردم استان نبوده است. سال گذشته 365 

نفردر جاده های استان جان خود را از دست دادند.«
فرشادان به این نکته هم اشاره کرده که سال ۹6 بودجه استان دو برابر 

شد، سال جاری هم به هیچ وجه بودجه استان کاهش نیافته است.
 

سال 8۹ نمایندگان استان خوزستان از استیضاح وزیر وقت نیرو خبر 
دادند. نماینده شادگان در مجلس گفت: »در صورتی که وزارت نیرو 
طرح انتقال از سرچشــمه های رودخانه کارون بــه فالت مرکزی را 
متوقف نکند، جدی ترین گزینه نمایندگان خوزســتان، استیضاح 
وزیر نیرو اســت.«  حجت االســالم مجید ناصری نــژاد گفت: »در 
اوایل دوره هفتم مجلس زمزمه های انتقال آب از رودخانه کارون یا 
سرشاخه های آن مجددا آغاز شد که نمایندگان استان این مسئله را به 
شدت پیگیری کردند ولی تا به امروز طرح انتقال آب رودخانه کارون 
از سوی دولت دنبال می شود. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که برای 
سبز کردن نقطه ای خشک از کشور با صرف میلیاردها تومان پول از 
بیت المال جایی دیگر را خشک کرد . در حال حاضر این سناریو در این 
طرح برای استان خوزستان در حال اجراست و در صورت انتقال آب 
کارون، کشاورزی استان خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور با 
مخاطرات جدی مواجه است.« سال ۹0 نمایندگان خوزستان باردیگر 
خواهان استیضاح وزیر نیرو شدند که در ادامه، پیگیری های سال قبل 
نمایندگان این استان برای استیضاح وزیر نیرو بود. محورهای استیضاح 
هم به طرح های انتقال آب به ویژه طرح بهشــت آبــاد )انتقال آب از 
سرشاخه های کارون به استان های مرکزی( و طرح های کوهرنگ یک، 
2 و 3 )طرح های انتقال آب از سرشاخه های کارون به فالت مرکزی( 
بود که نمایندگان خوزستان اعتقاد داشتند این طرح ها به نام تامین 
آب شرب، برای توسعه کشاورزی در استان اصفهان اجرا شده  است . 

سال ۹1 نمایندگان خوزستان به ســراغ یک وزیر دیگر رفتند و این 
بار تالش کردند تا وزیر وقت جهادکشــاورزی را به مجلس بکشانند. 
نمایندگان خوزستان اعتقاد داشتند این وزیر وعده های بسیاری در 
رابطه با بهبود آب شهرهای استان خوزستان داده بود که همه را زیر پا 

گذاشته و از یاد برده است.
یک ســال بعد 18 نماینده همین اســتان در اعتراض به اعتبارات 
پیش بینی شده در الیحه بودجه ۹3 برای خوزستان، نامه استعفای 
دسته جمعی خود را تقدیم هیئت رییسه مجلس کردند و منتفی شدن 

این استعفا را منوط به تجدیدنظر در اعتبارات 
استان خوزستان دانستند.

 
سال ۹3 نمایندگان اســتان اصفهان تصمیم به استیضاح وزیر نیرو 
گرفتند؛ استیضاحی که قرار بود در راستای نابسامانی ها و مشکالت 

آب و برق در اصفهان صورت بگیرد.
همان زمان چهارمحالی ها نیز به دالیل مشابه تصمیم به استیضاح وزیر 
نیرو گرفتند و جالب تر اینکه نماینده وقت مردم لردگان در مجلس 
با بیان اینکه نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان نیز 
خواستار طرح استیضاح وزیر نیرو هستند، گفت:» ما ابتدا صبر می کنیم 

تا نتیجه استیضاح وزیر نیرو از سوی نمایندگان استان اصفهان مشخص 
شــود و اگر نتیجه آن مورد انتظار ما نبود، نمایندگان اســتان های 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان نیز طرح استیضاح خود را به هیئت 

رییسه مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهند کرد«.
نماینده مردم بروجن در مجلس هم با تایید خبر تصمیم نمایندگان این 
استان برای استیضاح وزیر نیرو گفت: »حفر تونل گالب به منظور انتقال 
آب های زیر زمینی و چاه های استان چهارمحال و بختیاری به برخی 
استان ها مانند اصفهان اســت. در صورتی که پروژ انتقال آب از تونل 

گالب و بهشت آباد اجرایی شود، استان چهارمحال 
و بختیاری با مشــکل جــدی در بخش آب های 

زیرزمینی و چاه مواجه می شود«.
  

در مجلس، نمایندگانی مثل »عارف« داریم که کال »ساکت« هستند 
و درعوض نمایندگانی هم مثل »نادر قاضی پور« داریم که از پورشه 
سواری وزیر بهداشت گرفته تا  یک گونی خالفی که ادعا می کند از وزیر 
راه به همراه دارد)!( نطق ها و تذکرات او را دربر می گیرد. این نماینده 
حتی پای محرومیت بازیکن تیم فوتبال محبوب ترک زبان ها هم می 
ایستد و در جریان جلسه علنی مجلس، محرومیت »مهدی کیانی« را 

به باندبازی در فدراسیون فوتبال ربط می دهد!
 

و اما نمایندگان استان اصفهان در مجلس چه می کنند؟
دی ماه سال گذشته بود که »حیدرعلی عابدی« از احتمال استعفای 
دسته جمعی نمایندگان این استان در صورت تداوم بی توجهی های 
دولت و وزیر نیرو نسبت به مشکالت این اســتان خبر داد و گفت: » 
نمایندگان مجلس سه اولویت دارند که اولویت اول آنها منافع ملی، 
اولویت دوم آنها منافع استانی و اولویت سوم هم مسائل دارای فوریت 
در جامعه است. نمایندگان مجلس روی دو اولویت اول هیچگاه جناحی 
عمل نخواهند کرد و استانی عمل می کنند و با تمام اختیاراتی که داریم 
در درجه اول تالش می کنیم که وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه 
طرح های ناتمام را به اتمام برســاند و اگر نتوانیم بر اساس مصوبه و 
تصمیم که در مجمع نمایندگان گرفته می شود، عمل کنیم، به سخن 
موسوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، صحه 

گذاشته و استعفا می دهیم.«
پیش از عابدی، موسوی الرگانی از استعفای دسته جمعی نمایندگان 
استان خبر داده بود. از آن زمان تاکنون قریب به هفت ماه می گذرد. 
هیچ کدام از مشــکالت مدنظر نمایندگان حل نشــده و بی توجهی 
های دولت همچنان ادامــه دارد؛ اما نماینــدگان اصفهان حتی به 
 صورت نمایشی و ســمبلیک و برای چندساعت هم حاضر به استعفا 

نشدند!
ســال ۹3 که قرار بود وزیر نیرو برای پاسخ به ســواالت نمایندگان 
اصفهان در مجلس حاضر شــود، به راحتی عنوان کــرد »کار دارم، 
نمی توانم بیایــم!« موضوعی که به گفته »حاجــی دلیگانی« باعث 
دلخوری نمایندگان اصفهان شد؛  اما گویا حتی این دلخوری هم باعث 

نشد سفت و سخت پای استیضاح وزیر بایستند. 
حق اصفهان این نیســت، آمار نگران کننده و تلخ و منفی درباره این 
اســتان روز به روز بیشتر و بیشــتر می شود. اســتانی که همواره به 
عنوان »معین« سایر استان ها شــناخته می شده و روی آن حساب 
کرده اند؛ استانی که مدیرانش زمانی در جنگ هشت ساله و پس از آن 
در سازندگی و مدیریت بخش های مخالف کشور، سرآمد بوده اند و 
هنوز هم هستند؛ استانی که در مرکز ایران قرار دارد و شاهراه ارتباطی 
است؛ استانی که بیشترین مالیات را می دهد، کمترین بودجه را می 
گیرد، مشکالتش هم روز به روز بیشتر می شود و هر مقام مسئولی هم 
پا به این استان می گذارد، وعده های »تودل برو«ی موقتی می دهد و 

می رود و پشت سرش را هم نگاه نمی کند. 
در چنین شــرایطی دل مان به نمایندگان خوش اســت که با رای و 
اعتماد ما به بهارستان رفته اند بلکه از رهاورد »تدبیر«ی که شعارش 
را می دادند، امیدی نصیب مان شود و بیش از این ناامید نشویم! البته  
تعدادی از نمایندگان استان)به ویژه پیشکسوتان بهارستان نشین( 
فعال تر از بقیه ظاهر شده اند و به طور مرتب درباره مشکالت استان 
و یا مسائل مربوط به کشور و نظام، هم مصاحبه می کنند و هم نطق 
و تذکراتی در مجلس دارند؛ اما عده ای دیگر هم هســتند که گاهی 

دل مان می خواهد از آنها بپرسیم: »دقیقا کجایید؟!« 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
هر اصفهانی در شبانه روز ۶30 گرم پسماند تولید می کند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اصفهان گفت : هر شهروند اصفهانی در شبانه روز 630 گرم پسماند 
تولید می کند که از این میزان 70 درصد پسماند تر و 30 درصد پسماند خشک است.

علی دهنوی  با بیان اینکه جمعیت یک میلیون و هشتصد هزار نفری شهر اصفهان در هر شبانه روز به طور  
میانگین هزار تن پسماند تولید می کنند،  افزود:  از این میزان حدود   150 تن   پسماند خشکی است که 
تفکیک شده  و در اختیار همکاران ما قرار می گیرد  و مابقی مخلوط پسماند های خشک و تری است که 

متاسفانه  تفکیک نشده است . 
وی ادامه داد : در مدیریت پســماند، مولفه های مختلفی وجود دارد  که شامل تولید ، نگهداری موقت ، 

جمع آوری ، حمل و نقل ، پردازش نهایی و در نهایت دفع  است .

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
پارکینگ های مکانیزه شهر افزایش می یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: با توجه به محدودیت فضای زمین در شــهر، افزایش تعداد 
پارکینگ های مکانیزه در دستور کار قرار گرفته است.علیرضا صلواتی  با بیان اینکه در آینده نزدیک فراخوانی برای 
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث پارکینگ های مکانیزه شهر صادر می شود، ادامه داد: شهرداری 
در بخش تراکم، تسهیالتی در نظر می گیرد تا شهروندان برای احداث پارکینگ تشویق شوند.صلواتی خاطرنشان 
کرد: عالقه مندان برای سرمایه گذاری جهت ساخت پارکینگ های مکانیزه می توانند به معاونت حمل و نقل و ترافیک 
یا سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان مراجعه و از طرح ها و تسهیالت در نظر گرفته 
شده مدیریت شهری اصفهان در این راستا باخبر شوند.وی افزود: در شهری همچون اصفهان که ارزش زمین بسیار 

زیاد است، ساخت چنین پارکینگ هایی، اقدامی موثر است.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در چهل 
و چهارمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان ضمن تسلیت شــهادت امام جواد )ع( و 
تبریک سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت 

فاطمــه زهــرا )س( و روز خانواده با 
بیان اینکه ما باید ســیره ائمه اطهار 
را سرلوحه و الگوی زندگی خود قرار 
دهیم، اظهــار کرد: تحکیــم بنیان 
خانواده موضوعی است که در قانون 
اساســی و همچنین شــرع و عرف 
جامعه به آن تاکید شده و مسئوالن 
در همه بخش ها باید به این مهم توجه 

داشته باشند.
فتح ا... معین به 22 مرداد روز ملی تشــکل ها و 
سازمان های مردم نهاد نیز اشــاره کرد و گفت: 
سمن ها بهترین محل حضور مردم برای تعیین 
سرنوشت خود و بهبود شرایط زندگی است، همه 
مردم باید بر اساس سالیق و گرایش های خود دور 
هم جمع شوند و تاثیرگذار باشند و مسئوالن باید 

زیرساخت های این حضور را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید از فعالیت سمن ها 
اســتقبال کنند، تصریح کرد: ممکن است نظر 
برخی از تشکل ها با مسئوالن متفاوت باشد؛ اما 
در استان تشــکل هایی وجود دارد که در گذر از 
بحران ها و محدودیت ها به دولت و مســئوالن 

کمک کرده اند.
معین با بیــان اینکه در چند ماه اخیر ســمن ها 

در اصفهــان برای حفظ درختان و فضای ســبز 
تالش های زیادی انجام دادند، ادامه داد: آبیاری 
درختان با آب هــای خاکســتری از جمله این 

اقدامات بود که با همکاری شهروندان انجام شد.

وی ادامــه داد: اقدامات گســترده برای کاهش 
مصرف آب نیز قابل توجه اســت و مجموعه این 
اقدامات منجر به کســب رتبه نخســت استان 
اصفهــان در حــوزه کاهش ســرانه مصرف آب 
می شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه باید تا جایی که ممکن است سمن ها 
زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند، اضافه کرد: هر 
چه قدر سمن ها با دولت همراه شوند تاثیرگذاری 
بیشــتری در اجرای اهداف خواهند داشت.وی 
با تاکید بر اینکه تعداد باالی ســمن ها منجر به 
ایجاد فضای نشاط و پویایی در جامعه می شود، 
افزود: مدیریت شهری آماده همراهی و مساعدت 
با ســازمان های مردم نهاد است و از هیچ کمکی 

دریغ نخواهد کرد.

رییس شورای اسامی شهر اصفهان:
سمن ها ، فضای نشاط و پویایی را در جامعه ایجاد می کنند

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی در حاشــیه بازدیــد از پــروژه های 
منطقه ۴ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: به 
واسطه پتانسیل و ظرفیت منطقه ۴ شهرداری 

اصفهان، پروژه های کالنــی در این منطقه در 
حال اجراست.

ناهید تاج الدین با تاکید بر اینکه مدیرانی باید به 
کار گرفته شوند که پروژه ها را در کمترین زمان و 
با بهترین کیفیت به نتیجه برسانند، افزود: برخی 
از طرح هایی که در منطقه ۴ در حال اجراست، 
پروژه ای ملی و بین المللی محسوب می شود که 
سودآور است؛ بنابراین به عنوان نماینده مجلس 
از اجــرای چنین طرح هایــی حمایت خواهیم 
کرد و اگر نیاز به پیگیری در اســتان و در سطح 
کالن کشور داشته باشد، به طور حتم با مدیران 

استانی و وزیران مطرح می کنیم.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه ســالن اجالس یکی از 

پروژه های کالن اصفهان محســوب می شــود، 
خاطرنشــان کرد: قرار بوده دولــت وقت 100 
میلیارد تومــان به این پــروژه اختصاص دهد، 
اما تنها 20 میلیارد تومــان آن تخصیص یافته 
اســت؛ بنابراین در حــال پیگیری 
برای جذب مابقی بودجه دولتی این 
پروژه هستیم.تاج الدین به احداث 
پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
اشــاره کرد و ادامه داد: این پروژه با 
ســرعت باالیی در حال اجراست، 
البتــه این طرح بایــد مدت ها قبل 
افتتاح می شد؛ اما به دالیلی متوقف 
شــد، بنابراین در تالش هستیم با 
 حمایت از مجموعه، پروژه را سریع تر به نتیجه 

برسانیم.
وی با بیان اینکه اعتبارات پروژه های کالن شهر 
اصفهان را پیگیری خواهیم کــرد، تاکید کرد: 
اگر این پروژه ها به نتیجه برســد، منطقه رشد 
خواهد کرد و حتی بسیاری از مشکالت خردی 
 که مردم اصفهان با آن مواجه هســتند نیز رفع 

می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به ضرورت جذب ســرمایه گذار برای 
احداث پروژه های شــهری گفت: خوشبختانه 
شهرداری اصفهان در زمینه جذب سرمایه گذار 
برای اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهر گام 

برداشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس :
از اجرای پروژه های کالن  در شهر حمایت می کنیم

زینب ذاکر 

نمایندگان استان! دقیقا کجایید؟!
  »سکوت« سهم اصفهان از »بهارستان« نیست؛  
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امام جواد )علیه السالم(:
بدان كه از ديده خدا پنهان نیستى. پس بنگر 

كه چگونه اى.
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یادداشت

هر روِز خدا در هر گوشــه ای از زندگی که خوب سرک بکشی، 
می بینی پر اســت از ســوژه های جور و واجور برای نوشــتن. 
سوژه هایی گاه دور و گاه نزدیک، گاه سرد و گاه گرم، گاه شاد و 
گاه غمگین، گاه تلخ و گاه شیرین.  سوژه هایی که اغلب به جای 
»درک شدن«، انجام دهنده آن» قضاوت« می شود؛ حال درست 

یا نادرست.
بعضی سوژه ها اما انسان را می ترســاند که بخواهد به سمتش 
برود؛ از بس که برای همه تکراری و کلیشه ای شده است، آن قدر 
کلیشه ای که فقط به آن از زاویه  بدبینی و سوءظن نگاه می شود. 
برای مثال چگونه می شود داستان آن کتاب فروشی را نوشت که 
از شدت ناچاری و نبود مشــتری، چوب حراج به کتاب فروشی 
خود زده و کتاب هایش را بار وانت کرده و سه تا ۱۰ هزار تومان 
می فروشد! چگونه باید داســتان آن زن پا به سن گذاشته ای را 

نوشت که با یک ساک پر از کتاب روی دوشش توی خیابان ها 
راه می رود و به هر رهگذری می خواهــد کتاب کوچک و ارزان 
قیمت دعا، تعبیر خواب و... بفروشــد، تا شب برای بچه هایش 
نانی به خانه ببرد که خواب گرسنگی نبینند! که قبض ها و کرایه 

خانه اش را بپردازد.
یا داستان آن مرد ژنده و پاره پوش و گاه معتادی را که وقتی داری 
از یک میهمانی عروسی در تاالری مجلل بر می گردی، می بینی 
دارد توی ته مانده های غذای رستوران پی تکه گوشتی یا میوه 
نیم خورده ای می گردد!  و برخی شاید با خود، ناسزایی هم نثارش 
کنند، قضاوتش کنند، بی آنکه بدانند چرا به این روز افتاده است!

یا اصال داستان گل های پژمرده در دستان از گل نازک تر دختر 
بچه هشت ســاله ای که سر چهار راه به ســمت شیشه های باز 
ماشین ها دراز می شــود و نگاه حقارت باِر از باال به پایین را. و 
چراغ که سبز شد تو گاز می دهی و توی آینه می بینی او می رود با 
برادرش که جعبه آدامس در دست دارد، جایش را عوض می کند. 
یا داستان کارگری را که از ته مانده های بطری های نوشابه برای 
ناهارش یک نوشیدنی  درست می کند که نان و سیب زمینی آب 

پز راحت تر از گلویش برود پایین.
یا داستان آن پیر مرد لَنگ و الغری که با لکنت می گوید یه یه 
یییههه خ خ خ وووودکاررر بببخخخررر. و من می گویم پدر جان 

خودکار بخرم که چه چیز را بنویسم؟
این داستان ها دیگر آن قدر تکراری و کلیشه ای شده که به گوش 
هیچ کس نمی رود. این روزها گویا فقط آه و ناله کردن از هجران 

یار و بی وفایی معشوق خریدار دارد.
نگو کــه تو خودت هــم تمام این داســتان ها و شــاید خیلی 
بیشتر هایش را بارها به چشم ندیده ای و مِن قلم به دست االن 
دارم از خودم این ها را می سازم و ســر هم می کنم تا دلت را به 
رحم آورم. نه! من این ها را خوب دیده ام و خوب می شناسم؛ اما 
تنها کاری که از دستم برمی آید همین است که بنویسمشان. 
لیکن این داستان ها مناسِب نوشتن نیســت، این داستان ها را 
باید به جان اندیشید، اندیشــیدنی بی هیچ قضاوت نادرست و 

گاه عجوالنه ای.

ازقضاوتتادرککردن

سارا احراری
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دوخط کتاب

حماقت هایش بــردارد. اما 
اگــر ایــن امکان پذیــر بود، 
گذشــته همیشــه در حــال 
دگرگونــی بــود و هرگــر 
آرام و قــرار نمــی گرفت و 
هرگز به روزهایی از جنس 

مرمر مبدل نمی شد.

یک زن بدبخت
»ریچارد براتیگانش«

کاش می شد گذشته 
را تغییر داد!

چقدر خوب می شد اگر آدم 
مــی توانســت گذشــته اش 
را بــه شــکل دیگــری رقم 
بزنــد، اینجــا و آنجــا بعضی 
چیزهــا را تغییــر بدهــد، 
 بــرای مثال دســت از بعضی 

یک گروه کاوش  گر باستان شناسی موفق به کشــف باقی مانده پنیری در 
منطقه باستانی »سقاره« در نزدیکی قاهره شدند که سه هزار و 2۰۰ سال 
قدمت دارد. در نتیجه این کاوش باســتان شناسی که با همکاری دانشگاه 
»القاهره« صورت گرفت، بقایای جامد پنیر در یک گور منطقه ســقاره به 
دست آمده است که تاریخ ساخت آن به سال های ۱29۰ تا ۱2۱3 پیش 
از میالد مسیح باز می گردد.براساس گزارش کارشناسان، این پنیر حاوی 
باکتری یک نوع بیماری به نام »تب دریای مدیترانه« در مصر باستان بوده 

که از بیماری های مشترک انسان و حیوان به شمار می رفته است.

قدیمیترینپنیرجهاندرمصرکشفشد!

»الیس ایلر« تنها شهروند شهر »مونووی« در ایالت نبراسکای آمریکاست . 
هر چیزی که او برای مالیات پرداخت کند خرج خودش می شــود و همه 
کارهایش را باید خــودش انجام دهد. شــهر مونووی در فاصله هشــت 
کیلومتری جنوب مرز ایالت »داکوتا« قرار گرفته و شمالی ترین شهر ایالت 
»نبراسکای« آمریکا محسوب می شود. خانواده ایلر همه در این شهر ساکن 
بودند و بعد از فوت شوهرش در ســال 2۰۰۴ او تنها بازمانده این خانواده 
در این شهر شد. الیس ایلر به تنهایی شهردار، مسئول کتابخانه و صاحب 

رستوران شهر مونووی است.

شهریکهتنهایکشهرونددارد!

نقاشی٤٥٠میلیوندالریمشهور»داوینچی«واقعااثرکیست؟
نقاشی »لئوناردو داوینچی« موسوم به »سالواتور موندی«  )به ایتالیایی به معنای منجی جهان( که گران ترین نقاشی جهان است، شاید کار استاد 
دوره رنسانس نباشد و بیشتر توسط دستیاران او کشیده شده باشد! این مطلب را آکادمی دانشگاه آکسفورد می گوید. »متئو لندروس« مورخ 
هنری و متخصص آثار داوینچی ادعا می کند که بیشتر نقاشی  ۴٥۰ میلیون دالری توسط »برناردینو لوئینی« هنرمند ایتالیایی کشیده شده است. 
لندروس معتقد است که تنها 2۰ تا 3۰ درصد این نقاشی توسط شخص لئوناردو داوینچی کشیده شده است. لندروس در مصاحبه ای تلفنی به 
سی ان ان می گوید: »این نقاشی لئوناردو داوینچی است اما با کمک دستیارانش و من فکر می کنم که کمک برناردینو لوئینی نقش بسزایی در 
کامل کردن این نقاشی داشته است.« لندروس ایده خود را در کتاب »لئوناردو داوینچی« که قرار است به زودی منتشر شود، توضیح داده است. 

هم زمان قرار است که نقاشی منسوب به داوینچی در »ابوظبی« به نمایش درآید.
در این کتاب او نقاشی را به لئوناردو و دستیارانش منسوب کرده است. او معتقد اســت که لئوناردو به  عنوان استاد، طرح اصلی و اولیه را زده و 
درنهایت با کمک دستیارانش نقاشی را کامل کرده است. لندروس معتقد است که سبک این نقاشی بسیار به سبک لوئینی نزدیک است و ایده او را 
تایید می کند . لندروس می گوید: »با نگاه به سایر نقاشی های لوئینی و مقایسه نزدیک آن با نقاشی »سالواتور موندی«، می توانید متوجه شوید که 
این نقاشی هم کار او است. برناردینو لوئینی نقاش اهل شمال ایتالیاست که در حوالی  سال ۱۴٨۰ میالدی متولد شد. او به سبک لئوناردو نقاشی 
می کشید و عموما روی موضوعات مسیحیت تمرکز داشت. یکی از نقاشی های او به نام »مدونا و فرزند با سنت جورج و یک فرشته« به تازگی 
در یک حراجی در لندن به قیمت ۱٧3 هزار پوند )معادل 22۴ هزار دالر( به فروش رسید. لندروس که نقاشی »سالواتور موندی« را دو بار دیده و 
مطالعات دقیقی را روی اسکن باالی نقاشی داشته، گمان می کند که امضای لوئینی در بخش هایی از لباس مسیح دیده می شود.  با این حال او 

معتقد است که کار نقاشی را لئوناردو به پایان رسانده است و جزئیاتی را به دست ها، صورت و گوی بلورین در دستان مسیح اضافه کرده است.
لندروس می گوید: »لئوناردو  روی این نقاشی کار کرده است و فکر می کنم که این موضوع را باید به رسمیت بشناسیم. ما دایما تمایل داریم که 
تفکر سیاه و سفیدی داشته باشیم. می خواهیم بگوییم که این نقاشی یا کار فالنی است یا کار بهمان. اما واقعا سنت قدیم این گونه نبوده است؛ 

کمک گرفتن از دستیاران سنت بوده است.«

وبگردی

یک زوج برزیلی در حرکتی باورنکردنی، سیب زمینی هشت کیلویی پرورش 
داده اند که شبیه به پای انسان اســت و مانند پا، پنج انگشت دارد.این زوج 
اعتراف کرده اند که هنگام برداشت این سیب زمینی، وحشت کرده و شوکه 
شده اند. آنان با دیدن ظاهر سیب زمینی فورا تصویرش را در فضای مجازی 
منتشر ســاختند. این زوج بیان کرده اند که مدت 6 سال است که پشت 
حیاط خانگی خود سیب زمینی می کارند و تاکنون هرگز چنین پدیده ای 

عجیب را ندیده اند.

شباهتعجیبسیبزمینیبهعضویازبدنانسان!

اینستاگردی

»شبنممقدمی«درنقشمادرموالنا

تاثرشدید»بهنوشبختیاری«ازکشتهشدنکودکانیمنی

شبنم مقدمی پستی را در اینســتاگرامش منتشر کرد.»خزان هزار و ســیصد و نود و یک، 
عکسی از مجموعه جالل الدین که ایران انتظام برداشــته. آن پسرک )که حاال مردی شده 
برای خودش( »محمدجواد جعفرپور« اســت که در این مجموعه پسرم بود درنقش موالنا 
جالل الدین. حال و روز عکــس،  آرامش خوش طعمی دارد کاش بیایــد این نوع آرامش به 

لحظه های امروزم«

بهنوش بختیاری با انتشــار عکسی در اینســتاگرامش نوشــت: هفتاد کودک در»یمن« 
قطعه قطعه شدن، هواپیمای عربستان با حمایت آمریکا اتوبوس این بچه ها رو نشانه گرفت 

وهمشون کشته شدن. وامصیبتا! امان از این دنیایی که دیگه جای زندگی نیست.

امیدوارمژنهایخوببادیدن
»تنگهابوقریب«شرمندهشوند

 »حمید رضا آذرنــگ« در صحبت های کوتاهی در پاســخ به 
اســتقبال مردم از فیلم تنگه ابوقریب و شــرایط اکران، گفت: 
روزهای عجیبی است و حالمان خوب نیست؛ همین که در این 
حال و روز آدم هایی مثل شما برای دیدن فیلم به سینما می آیند 
تا عشقشــان را با ما قسمت کنند، جای شــکرگزاری دارد. وی 
ادامه داد: فکر کردم در این فرصت کوتاه بد نیست به چند نکته 
اشاره کنم و آن این اســت که من حمیدرضا آذرنگ فارغ از هر 
وابستگی، تا االن سرم را جلوی کسی خم نکردم. به هیچ کجای 
سیاست و بازی های سیاسی متصل نبودم. باید بگویم »موسسه 
سینمایی اوج« را نمی شناختم و با »سعید ملکان« قرارداد بستم 
که سال های سال سینما وامدار زحمات اوست و به جرات قسم 
می خورم اگر سعید سر این کار نبود، فیلم به نتیجه نمی رسید. 
آذرنگ افزود: این فیلم را مستقل از تمام جریانات سیاسی ببینید. 
امیدوارم تمام کسانی که این روزها باعث حال بد ما شدند، کسانی 
که ژن های خوب هستند)!(، اختالس گرانی که دستشان در جیب 
ماست و پُزشان مال خودشان است، با دیدن این فیلم شرمنده 
شوند؛گر چه شرمندگی به قیافه آنها نمی آید و در نهایت امیدوارم 

از فیلم لذت ببرید.

نیازمابهاخالقمثلتشنهبهآباست
 روزنامه خراسان نوشت :»نیاز ما به اخالق، مثل نیاز تشنه به آب 
است. آب، جان عطش زده را تازه می کند و اخالق مایه حیات 
است برای افراد و جامعه؛ اما دریغا که برخی افراد این ضرورت 
حیاتی را درنمی یابند و با ســخنی ناصــواب، پنجه بر رگ های 
حیاتی جامعه می کشند. نمی خواهم در این مقال به مصداق ها 
بپردازم بلکه سخن را ضمیری است که به همه ما برمی گردد و 

ما خود مرجع این ضمیریم. 
مایی که می نویســیم و آنانی که می گویند، حواسمان نیست 
که با این بــار تلخی که بر دوش کلمات مــی گذاریم، فردا باید 
پاســخگوی مظلومیت مضاعف حروف به اســارت درآمده هم 
باشــیم. قطعا ذمه ما زیر دین پیامبر بزرگوار هم خواهد بود که 
فلســفه بعثت خویش را اکمال اخالق اعالم فرمود تا توجهمان 
دهد که جوهره دین »اخالق« اســت و اجرای مناسک اگر به 
اخالق دینی مزین نباشــد، چندان که باید در شخصیت سازی 
و جامعه سازی موثر نخواهد افتاد. بسیارند در درازای تاریخ که 
مناسک دینی را با شــدت و غلظت انجام دادند و حتی اخالص 
هم داشتند اما چون اخالق و زیبایی دوستی و ُحسِن اندیشه و 
 نیک باوری نداشتند، خود به مانعی سر راه توسعه دین تبدیل

 شدند.

با فتوشــــاپ فک خودتــــون رو زاویه دار مــی کنید؟ هیچ 
ایرادی نــداره، فقط درجه زاویه ها رو یه جا یادداشت کنید تا تو یه 

عکس متوازی االضالع نباشه و تو عکس بعدی ذوزنقه!
کسی می تونه بگه مشــکل لپ تاپ من چیه؟ وقتی روشنش 
می کنم که پایان نامه ام رو بنویسم، یهو میره تو فولدر فیلم و سریال! 
گذاشتن کولر روی پشت بوم واسه تابســتون های معمولیه. تو 
این گرما باید بیاریش تو اتاق کنار خودت، یک شــربت آب لیمو 
بهش بدی و بگی داداش! اگه حال داشتی گاهی هم یه فوتی به ما 

بکن که پختیم! 
پــر کاربردتریــن خالی بنــدی ما بــه جمله »اونم ســـالم 

می رســونه« تعلق می گیره!
 اگه شک دارید چاق هستید یا نه، از یک بچه بخواهید شکل شما 

رو بکشه. اگه شروع به کشیدن دایره کرد بدونید که خطر نزدیکه!
 منابع خبری شــانس اول احتمال جانشــینی کریس رونالدو 

رو ســعید عزت اللهی اعالم کردن، چون سعید ما اسپانیایی بلده!
 به نظرم با رفتن رونالدو از رئال، دیگه لیگ اسپانیا بازیکن بزرگی 

نداره و بازی هاش پخش بشه یا نشه، دیگه مهم نیست!
فکر کنم شــب ها تو خواب راه می افتم میرم میــدون بار خالی 

می کنم. این میزان از خستگی دم صبح دلیل دیگه ای نداره! 
عابربانکــه خیلی اعصابش خــرد بود، کارت میــزدی پولش 

درنمی اومد!

خندوانهواکنشکیوسک
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