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

کمبود آب، بزرگ ترین خطر 
در شهر اصفهان است

شهردار اصفهان:

7

 تیر دشمن به سنگ خورد و
 روسیاهی به زغال ماند؛

 تکذیب خبر شهادت
  سردار سلیمانی

 چالش اصلی شرکت های آب 
و فاضالب، فقر تفکر راهبردی 

و ایده های جدید است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشورعنوان کرد:

3

  تصمیم مدیریت شهری برای ارتباط بین هویت شهر و  شهروند؛  

اصفهان شهِر
 پیاده راه ها می شود

7

امام جمعه موقت اصفهان:

چرا دولت آب را از خلیج فارس 
به اصفهان منتقل نمی کند؟

7

بهانه مصاحبه ها، هفته نیروی انتظامی بود. دو روزی زمان 
برد تا تمام مصاحبه ها آماده شود؛ گفت و گوهایی که با 
همراهی و همکاری روابط عمومی و اطالع رسانی ناجا و معاونت اجتماعی 
شکل گرفت و در نهایت هم یکی از مصاحبه ها، کال و با صالحدید مصاحبه 
شونده حذف شد و  سایر مصاحبه ها هم با جرح و تعدیل و در یک مورد با 
حذفیات فراوان  توســط مصاحبه شــوندگان و البته روابط عمومی به 
دست مان رسید.  تفاوت نگاه ها نتیجه ای است که از رایزنی و بحث های 
چندباره در این باره حاصل شد! ما رسانه ای هستیم و زاویه نگاه خودمان را 
به مســائل داریم؛ از برخی معضالت اجتماعی همچون فرار ســارقین و 
اسیدپاشی و خودکشی و آمار تجاوز و ... گرفته تا نوع برخورد با محتکران و 
اراذل و اوباش و قاچاقچی ها یا حتی کشاورزان معترض و رانندگان کامیون  
و ... در این میان پلیس هم نگاه خودش را دارد. نگاه ها باید به هم نزدیک 

شود تا حاصل آن، یک اتفاق خوب باشد؛ اتفاقی که درنهایت به نفع مردم و 
جامعه است. خوشبختانه مجموعه ناجای اصفهان این نگاه مثبت و سازنده 
و تعامل درست با رسانه ها را دارد و رسانه های این شهر هم ثابت کرده اند 
با وجود تمام کمبودها و محدودیت ها و خــط قرمزهایی که دارند، می 
کوشند تا اطالع رسانی درست، به اندازه، شفاف و به موقع داشته باشند و 
مطرح کردن دغدغه ها و انتظارات مردم از مســئوالن یکی از مهم ترین 
وظایف کار ماست که گاهی باید به عنوان کانال رساندن همین انتظارات 
عمل کنیم . اگر ظرفیت مسئوالن باال باشد و رسانه ها هم وظیفه خود را به 
درستی انجام دهند و در نهادهای مختلف، مسئوالنی قاطع و البته خوش 
برخورد و رسانه ای داشته باشیم، آن وقت نه خبرنگار بی انگیزه  می شود 

و نه مسئول معترض.
شرح بیشتر را می توانید در صفحات 4 و 5 شماره امروز بخوانید...

شــهریور ماه ســال جاری بود که معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان از افزایش 
مسیرهای پیاده در شهر خبر داد تا  افزون بر خیابان چهار باغ عباسی که پیاده راه سازی آن 
چند سالی است کلیدخورده است، خیابان های دیگری در نصف جهان نیز به این پروژه بپیوندند و این روزها 

خبر پیاده راه سازی محور میانی نظر و خیابان ابوذر رهنان به گوش می رسد...

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

برنامه صادرات 1/5تا 2 میلیون 
تن فوالد تا پایان سال
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 خوش برخوردهای صبور و قاطع 
  گزارشی از یک روز حضور در پلیس آگاهی و ستاد فرماندهی انتظامی استان؛ 
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

  رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 نسبت به چالش های دست و پاگیر شرکت های فناورانه هشدار داد؛

شرکت های دانش بنیان در پیچ و خم سلیقه های مدیریتی
درحالی که در تمام دنیا بها دادن به شرکت های دانش بنیان و حمایت همه جانبه از آنها جزو 
اصول اقتصادی و راهبردی قرار داده شده است؛ اما در ایران شهرک های علمی و تحقیقاتی و 
شرکت های فعال در آن با چالش ها و موانع زیادی روبه رو هستند. این مسئله در حالی است که اقتصاد دانش 
بنیان تاثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش فرصت های شغلی و اصالح 

صفحه   3کیفیت محیط زیست و ارتقای...
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طی هفته ای که گذشــت خاورمیانه شاهد 
تحوالت و رخدادهای تازه و غیر منتظره ای 
بود. از ســفر بدون اعالم »ترامپ« به عراق 
تا برکناری گروهی سیاستمداران و مقامات 
امنیتی عربســتان و نیز بازگشــایی دفتر 
نمایندگی چند کشور عربی در سوریه از جمله 
مهم ترین رخدادهای ایــن روزهای دنیای 

سیاست بود.
 در روزهایی که ایران تالش دارد به نوعی تحریم های 
آمریکا را بی اثر کند تحوالت یمن، سوریه و قطر  اما 
بر محور حضور و نفوذ ایران می چرخد. کشورهای 
عربی ناچار شــده اند تا بار دیگر وارد بازی ای شوند 
که ایران از جمله صحنه گردان های اصلی آن است. 
در عراق آمریکایی ها پس از یک دهه قلدری حاال با 
برخورد سرد سیاستمداران روبه رو می شوند و حتی 
در عربستان عالی ترین سطوح قدرت ناامیدانه تقال 
می کند تا رسوایی های اخیر را با تغییراتی کمرنگ 

جلوه دهد.
عراقی ها ترامپ را تحویل نگرفتند

 ترامپ پس از خروج عجوالنه نیروهایش از سوریه 
این بار در ســفری غیر منتظره وارد عراق شد تا به 
پایگاه های نظامی آمریکا در این کشــور سرکشی 
کند. این ســفر برخالف دیگر سرکشی های بدون 
هماهنگی رؤســای جمهوری ایاالت متحده به این 
کشور از سوی سیاستمداران عراقی با استقبال مواجه 
نشــد. اعضای پارلمان عراق ضمن ارزیابی این سفر 
به عنوان »نقض حق حاکمیت« کشورشان، دیدار 
رییس جمهوری ایاالت متحده با عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق را لغو کردند. هر چند عبدالمهدی 
اعالم کرد که در جریان این ســفر بوده اســت؛ اما 
اختالف نظر بر سر نوع دیدار با ترامپ را دلیل لغو این 
مالقات اعالم کرد. دونالد ترامپ در این دیدار اعالم 
کرد که آمریکا دیگر نمی خواهد ژاندارم منطقه باشد 
و به نوعی خروج نیروهایش از سوریه را توجیه کرد.

بازگشت عجوالنه عرب ها به سوریه

صف کشــورهای عربی برای بازگشــایی ســفارت 
خانه هایشــان در ســوریه یکــی از جالــب ترین 
رخدادهای دنیای سیاست در چند وقت اخیر است. 
بحرین، امارات و قطر از جمله کشــورهایی هستند 
که اگر چه چند ســالی بود در جمع مخالفان بشار 
اسد قرار داشتند؛ اما با چرخشــی آشکار حاال پس 
از امارات بحرین نیز در انتظار بازگشایی سفارتخانه 
خود است. وزارت امور خارجه بحرین با صدور بیانیه 
ای ضمن اشاره به آغاز مجدد فعالیت دیپلماتیک در 
سفارتخانه خود در دمشــق بر اهمیت تقویت نقش 
کشــورهای عربی در حفظ اســتقالل، حاکمیت و 
تمامیت ارضی ســوریه تاکید کرده اســت.برخی 
منابع پیش تــر از تصمیم بحرین برای بازگشــایی 
سفارت خود در دمشق خبر داده و به نقل از منامه، 
خواستار جلوگیری از دخالت خارجی در امور داخلی 
سوریه شده بودند. کارشناســان روابط بین الملل 
پیش بینــی می کننــد در آینده رفــت و آمدهای 
مسافران)مسئوالن( از کشورهای عربی و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به دمشق زیاد شود و انتظار می 
رود صف طوالنی درخواست کنندگان از سرگیری 
روابط با سوریه به شــکل عادی و طبیعی به مانند 

مرحله قبل از اعتراض ها در این کشور، پشت دروازه 
های سوریه طوالنی تر و حتی قوی تر از قبل بحران 
شود. این مسئله در حالی اســت که ایران به عنوان 
یکی از قدرت های درگیر در سوریه جایگاه مستحکم 
تری از قبل دارد؛ اما عرب ها برای دستیابی به نفوذ 
پیشین خود در این کشــور باید راه طوالنی را طی 

کنند.
موج تغییرات عربستان را فراگرفت

بمب خبری ایــن روزها اما مختص به عربســتان و 
تغییرات گروهی در میان سیاستمداران این کشور 
می شود. گفته شده این تغییرات در ارتباط مستقیم 
با خواســته ها و برنامه ریزی های ولیعهد غیر قابل 
پیش بینی این کشــور صورت گرفته اســت. حتی 
کارشناسان سیاســی معتقدند تغییرات سیاسی و 
امنیتی در عربستان مقدمه ای برای برکناری پادشاه 
این کشــور به بهانه بیماری و نشســتن محمد بن 
سلمان به تخت پادشاهی باشد. در ظاهر مهم ترین 
تغییر، برکناری عادل الجبیر از وزارت امور خارجه 
و تعیین ابراهیم العساف وزیر دارایی سابق به جای 
اوست. العساف از جمله کســانی است که در هتل 
»الریتز کارلتون« به اتهام فســاد زندانی شده بود. 

همچنین تغییر ترکی آل الشیخ، شخصیت جنجالی 
از ریاست سازمان ورزش و انتقال وی به سازمان رفاه 
اهمیت دارد. اما به نظر تغییرات مهم تر در مناصب 
امنیتی اتفاق افتاد و به طور خاص به تعیین شاهزاده 
عبدا... بن بندر بن عبدالعزیز به عنوان وزیر گارد ملی 
اشاره می  شــود که گارد ملی به منزله ارتش موازی 
در عربستان به شــمار می رود. همچنین مساعد بن 
محمد العبیان به عنوان مشــاور امنیت ملی و خالد 
بن قرار الحربی به عنوان مدیر امنیت ملی منصوب 
شدند و شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز از مقام 
خود به عنوان سفیر عربستان در لندن برکنار شد و 
به عنوان مشاور در دفتر پادشاه منصوب شد. شاید 
برکناری شاهزاده محمد بن نواف از سفارت لندن به 
سبب نزدیک بودن او به احمد بن عبدالعزیز باشد که 
از بیعت با محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد امتناع 
کرده بود و به نامزد برخــی از اعضای خانواده حاکم 
به عنوان جایگزین ولیعهد تبدیل شد، زیرا احمد بن 
عبدالعزیز دومین فرزند و کم سن و سال تر در میان 
فرزندان بنیانگذار عربستان سعودی است و محمد 
بن نواف نیــز در کنار احمد قرار داشــت. زمانی که 
از تظاهرکنندگان یمنی خواســت خانواده حاکم را 
مســئول جنگ ندانند و فقط پادشاه و ولیعهدش را 
مســئول این جنگ بدانند. هر چند ایــن افراد تنها 
مناصب خود را از دســت داده اند اما از مدار قدرت 
در عربســتان کنار نرفته اند. تنزل جایگاه این افراد 
به خوبی گویــای ایجاد موجی از تغییــرات در این 
کشــور برای مقدمه چینی برای ایجــاد تغییرات 
 بزرگ تــری خواهد بــود. از دل این تغییــرات اما 
می توان دو برداشت کامال مخالف داشت؛ اول اینکه 
این تغییرات می تواند زمینه ســاز برکناری ولیعهد 
باشــد و در برداشــتی دیگر این تغییرات می تواند 
جریان قدرت ولیعهــد را تقویت کند و در نهایت راه 
را برای پادشــاهی آینده وی هموار سازد؛ اما هدف 
در عربستان هر چه که باشد این تغییرات به خوبی 
شکاف موجود در حکومت را آشــکار می سازد و به 
نظر می رسد به زودی موج تغییرات به رده های عالی 

قدرت در این کشور نیز راه یابد.

 انتقال کماندوهای ترکیه
 به مرز سوریه

یک گروهان  کماندویی ویژه از اســتان کارس 
ترکیه بــه مــرز ســوریه منتقل شــد.رجب 
طیب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیه پس از 
تماس تلفنی با دونالد ترامــپ، رییس جمهور 
آمریکا»اعــالم کــرده بود که فعال و به شــکل 
موقت« در شــرق فرات عملیات انجام نخواهد 
شد. با این حال»تحرکات و نقل و انتقال نظامی« 

همچنان ادامه دارد.

اطالعات هزار پناهنده کره 
شمالی در کره جنوبی هک شد

 کــره جنوبی اعــالم کرد اطالعات شــخصی 
حدود هزار پناهنده کره شــمالی که در رایانه 
یک مرکز اســکان مجدد کره جنوبی نگهداری 
می شد توســط هکرها ربوده شده است.وزارت 
وحدت کــره جنوبی اعالم کــرد در این حمله 
رایانه ای، اســامی، تاریخ تولد و آدرس 997 نفر 
از پناهندگان کره شمالی به وسیله آلوده شدن 
یک رایانه با یک »کد مخرب« از بین رفته است.
این اتفاق در مرکز »هانا« در شــمال اســتان 
گیونگ سانگ روی داده است در این رایانه یک 
فایل حاوی اطالعات پناهندگان کره شــمالی 
وجود داشــته که به ســرقت رفته است.مراکز 
»هانا« با هدف حل و فصل مسائل و تسهیل کار 
پناهندگان کره شمالی در کره جنوبی راه اندازی 
شــده اند. 25 مرکز در سراسر کره جنوبی برای 
حمایت از تقریبا 30 هزار پناهنده کره شمالی 
 که در ایــن کشــور زندگی می کننــد، وجود

 دارد.

نتانیاهو: 
استعفا نمی دهم

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که 
حتی در صورتــی که علیه وی کیفرخواســت 
تنظیم شــود یا محاکمه شــود، باز هم استعفا 
نمی دهــد و تصمیمی به کنــار رفتن از صحنه 
سیاست ندارد.»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی تاکید کرد که حتی در صورتی 
که علیه وی کیفرخواست تنظیم شود یا محاکمه 
شود، باز هم استعفا نمی دهد و تصمیمی به کنار 
رفتن از صحنه سیاست ندارد.این در حالی است 
که دادســتانی قضائی رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد که مدارک متقنی درباره دریافت رشــوه 
توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 

وجود دارد.
همچنین دادستان عمومی رژیم صهیونیستی 
به »اویحای مندلبلیت« مشاور قضائی این رژیم 
توصیه کرده دادخواستی را علیه نتانیاهو به اتهام 
دریافت رشوه در 3 پرونده فساد ۱000، 2000 و 

۴000 ارائه دهد.

 تعطیلی دولت آمریکا 
تا اوایل ۲۰۱۹ ادامه می یابد

تعطیلی دولت آمریــکا که به دلیــل اختالف 
دونالد ترامپ با دموکرات ها بر ســر پروژه دیوار 
امنیتی در مرز مکزیک اتفاق افتاده، احتماال تا 
یک هفته دیگر و بعد از آغاز ســال 20۱9 طول 
خواهد کشید.روز پنجشــنبه نیز نشست چند 
دقیقه ای جمهوری خواهان و دموکرات ها که به 
خاطر تعطیالت سال نوی میالدی شاهد حضور 
اندک نمایندگان بود و هدف آن پایان دادن به 
تعطیلی دولت بود، بدون نتیجه پایان یافت. این 
نشست تا ساعت ۱0 صبح دوشــنبه به تاخیر 
افتاد؛ اما رایزنی ها درباره بودجه روز چهارشنبه 
دردوازدهمین روز تعطیلی دولت ادامه خواهد 
 داشــت.در این نشســت هر یــک از دو طرف
 بر موضع خود پافشاری کردند و دموکرات ها با 
اختصاص هزینه هایی برای دیوار امنیتی ترامپ 

مخالفت کردند.

پشت پرده تحرکات سیاسی در کشورهای عربی چه می گذرد؟

 »زنگنه« به خاطر فساد توتال
 به مجلس احضار شد

هدایــت ا... خادمی، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح سوال 
خود از بیژن زنگنه وزیر نفت، گفت: سوال بنده 
از وزیر نفــت درباره سیاســت گازی در بخش 
داخلی و خارجی کشور است که اعالم وصول 
شده و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی 
می شود.وی افزود: سیاست های نفتی، قراردادها 
در حوزه نفت و گاز و همچنین از دســت دادن 
بازار منطقه ای در این حوزه ها از دیگر محورهای 
ســوال از زنگنه اســت.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با اشــاره به محکومیت شرکت توتال 
در دادگاه فرانســه به دلیل پرداخت رشوه به 
مقامات ایرانی، تصریح کرد: یکی از ســواالت 
قطعا در این مورد خواهد بود و باید مشــخص 
شود که مسئوالن در کدام قرارداد، به چه میزان 
و همچنین کــدام یک از مســئوالن ذی ربط 
رشــوه دریافت کرده اند و چه برخوردی با آنها 

شده است.

  وزیر کشاورزی
 فردا استیضاح می شود

طبق اعــالم هیئت رییســه مجلس شــورای 
اسالمی، جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
فردا در صحن پارلمان برگزار می شود.مجلس 
شورای اســالمی طی هفته جاری در روزهای 
یکشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه )9، ۱۱ و ۱2 
دی( جلسه علنی دارد که در مهم ترین بخش  ها، 
استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 

در دستورکار بهارستان نشینان قرار دارد.

نظر روس ها درباره حضور 
ایران در سوریه

ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه اعالم 
کرد: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه 
موضوعی اســت که فقط به دمشــق و تهران 
مربوط می شود و در واقع، این موضوع به توافق 
دو کشور بر می گردد.»ماریا زاخارووا« در پاسخ 
به این پرســش که موضع روسیه در خصوص 
اظهارات و ادعاهای اخیر نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در خصوص حضور ایران در سوریه 
چیست؟ افزود: ســوریه میزبان ایرانی هاست 
و تصمیم در مورد حضور مستشــاران نظامی 
خارجی در هر کشــوری را میزبــان می گیرد. 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی روسیه ادامه 
داد: سوریه کشوری مســتقل است و حق دارد 
که در خصوص حضور مستشاران نظامی دیگر 

کشورها تصمیم گیری کند.

 رشوه عربستان و امارات
 به سودان 

در حالی که کارشناسان و تحلیلگران ترکیه ای 
معتقدند دولت های ریاض و ابوظبی علیه آنکارا 
آشکارا اعالن جنگ کرده اند، اکنون نیز منابع 
سودانی می گویند ســعودی ها و اماراتی ها در 
تالش برای تخریــب روابط ســودان و ترکیه 
هستند.»محمد مصطفی« رهبر حزب کنگره 
ملی ســودان می گوید که یک کشــور ســوم 
)نامش را فاش نکرد( از جانب ریاض به خارطوم 
مبلغ هنگفتی را پیشــنهاد داده تا روابطش را 
با آنکارا برهم زند زیرا پیشــنهاد کمک ترکیه 
به ســودان برای احیای جزیره »سواکن« در 
دریای ســرخ، آنها را ناخشــنود کرده است.بر 
اساس این گزارش، ســودان این رشوه را قبول 
نکرده و روابط با ترکیه، ایــران و قطر را برهم 
نزد، به همین دلیل عربستان سعودی و امارات 
با اقدامات پشت پرده قیمت سوخت و نان را در 
این کشــور افزایش داده و اعتراض هایی را نیز 

به بهانه مشکالت اقصادی طرح ریزی کردند.

صادق زیباکالم
 فعال سیاسی اصالح طلب:

خطیــب موقت نمــاز جمعه تهران گفــت: قطعا 
خودشیفتگی در اخالق سیاســی باعث سقوط و 
از بین رفتن اســت.آیت ا... ســید احمد خاتمی،  
اظهار داشــت: یک بعد خودشــیفتگی در عرصه 
سیاسی است، زیرا اخالق فقط فردی و اجتماعی 
نیســت، بلکه در سیاســت هم وجود دارد و قطعا 
خودشیفتگی در اخالق سیاسی باعث سقوط و از 
بین رفتن است. متاسفانه در حال حاضر ظرفیت  
برخی سیاسیون ما به اندازه ته استکان هم نیست 
و این به معنای خودشیفتگی است.وی، بعد دیگر 
خودشیفتگی سیاســی را باندســاالری و حزب 
و گروه ســاالری خواند و افزود: اکثــر گروه های 
سیاســی ما در حــال حاضر دچار همیــن بعد از 
خودشیفتگی سیاسی هستند. هر کسی شایسته 
و لیاقت دارد باید در مناصب مختلف یه کارگرفته 
 شــود و این ویژگی نقطه مقابل خودشــیفتگی

 است.

 ظرفیت برخی سیاسیون ما به 
اندازه ته استکان هم نیست

خطیب موقت نماز جمعه تهران:

کافه سیاست

عکس  روز 

 دیدار رهبر شیعیان بحرین
 با آیت ا... سیستانی

رهبر معنوی شــیعیان بحرین و مرجع عالی قدر 
شیعیان عراق صبح دیروز در نجف اشرف با یکدیگر 
دیدار کردند. آیت ا...شیخ عیسی قاسم بیش از دو 
ســال در محاصره نظامی رژیم آل خلیفه بود که 
تیرماه امسال و پس از ۱۴ ماه بازداشت خانگی و 
وخامت حالش سرانجام با موافقت پادشاه بحرین 
برای درمان بیماری اش به لندن منتقل شده بود.

 ظرفیت برخی سیاسیون ما به اندازه ته استکان هم نیست

پیشنهاد سردبیر:

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: همه می دانیم 
بخش عمده ای از 2۴ میلیون رای آقای روحانی 
در انتخابات 29 اردیبهشــت ناشــی از تالش 
اصالح طلبان بود. زیبا کالم گفت: دو سال و نیم 
دیگر وارد انتخابات ۱۴00 می شــویم، به مردم 
چه بگوییم؟ بگوییم به پای صندوق نروید و اجازه 
دهیم دو مرتبه اصولگرایان قوه مجریه را دست 
بگیرند. قوه مقننه که کاره ای نیست و سایر قوا 
هم که دست اصولگرایان می افتد که من به هیچ 
وجه با این سناریو موافق نیستم بلکه معتقدم 
ضمن حفظ قوه مجریه بایســتی تالش کنیم 
بخش های دیگر حاکمیت در قبال اقدامات خود 
پاسخگو باشــند. ثانیا اجازه ندهیم بخش های 
دیگر حاکمیت از جمله مجلس در نتیجه نظارت 
اســتصوابی و عملکرد شــورای نگهبان انقدر 
بدبخت و توسری خور شــود و در قعر امور قرار 

بگیرد، به جای اینکه در رأس امور باشد.

 شورای نگهبان مجلس را 
توسری خور کرده است

محمد هاشمی
رییس پیشین رسانه ملی:

رییس سابق شورای شهر تهران گفت: اینکه عده ای 
در داخل می گویند که یمن چه ربطی ما دارد سخن 
بچه گانه ای است زیرا جهان به هم پیوسته است؛ از 
این ها باید سوال کرد که اگر این گونه است پس آمریکا 
در آب های ما چه می کند؟چمران ادامه داد: نخست 
وزیر وقت اسرائیل گفته بود که در خاورمیانه زلزله ای 
رخ داده؛ اما شهید چمران به او اینطور پاسخ داد که 
نه در خاورمیانه بلکه در دنیا زلزله آمده است و امروز 
هم می بینیم که از کشورهای اسالمی تا قلب اروپا را 
فرا گرفته اســت، در فرانسه جلیقه زردها می گویند 
که از انقالب ما الهام گرفته اند. وی افزود: از آن طرف 
فلسطینی ها وقتی از ایدئولوژی انقالب اسالمی که 
برگرفته از فلسفه قیام عاشوراست، بهره بردند در غزه 
موفقیت های فراوانی کسب کردند.این تفکر انقالب 
اسالمی را مردم یمن دنبال کردند و امروز با بن سلمان 
که در شقاوت و کودک کشــی کمتر از اسرائیلی ها 

نیست، مبارزه می کنند. 

جلیقه زردها می گویند که از 
انقالب ما الهام گرفته اند

رییس سابق شورای شهر تهران: 

محمد هاشمی به اظهارات عباسعلی کدخدایی 
ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد »عدم 
رد صالحیت آیت ا... هاشــمی« در انتخابات 
92 واکنش نشــان داد. محمد هاشمی اظهار 
داشت: واقعیت این است وقتی آیت ا...هاشمی 
رفسنجانی در انتخابات نامزد شدند یک موج 
قوی از حامیان ایشان در کشــور به راه افتاد.

هاشمی اضافه کرد: بعد از رد صالحیت آیت ا... 
هاشمی در انتخابات بسیاری از افراد به ایشان 
پیشــنهاد دادند که اعتراض کنند اما ایشــان 
گفتند آنها را به خدا می سپارم و اعتراض نمی 
کنم. وی در پایان با اشاره به اظهارات کدخدایی 
گفت: مردم می دانند و شاهد هستند آیت ا... 
هاشــمی انصراف نداد و تا روز آخر پای مردم 
ایســتاد مردم این حرف ها را باور نمی کنند 
حتی خود افرادی که این سخنان را می گویند 

حرف های خود را باور ندارند.

حتی خود کدخدایی هم 
حرف های خودش را باور ندارد

پیشخوان

بین الملل

خاورمیانه در روزهای اخیر شاهد رخدادهای غیر قابل پیش بینی بود؛

تکذیب شد؛
ضبط اموال مسئوالن ایرانی توسط آمریکا

خبر انتشار اسامی سران جمهوری اسالمی که اموال شان توســط خزانه داری آمریکا ضبط شده صحت 
ندارد.به گزارش فارس، با نزدیک شدن به 9 دی، موج جدیدی از شایعات ضدانقالب آغاز شده است. این 
رسانه های ضدانقالب و پیاده نظام شان در شبکه های اجتماعی در بخشی از پروژه خود شایعات قدیمی 
را در فضای مجازی منتشر می کنند.این رسانه ها شــایعه کردند که خزانه داری آمریکا اسامی ۶۶ نفر از 
سران جمهوری اسالمی ایران و یا بستگان شان که پول هایشان را ضبط کرده، منتشر کرده است.واقعیت 
این است که این شایعه در تیرماه امسال هم به نقل از استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا مطرح شده 
بود و همان زمان هم مشخص شد که این موضوع صحت ندارد. منبع منتشر کننده آن شایعه هم خبر را 
از خروجی خود پاک کرد.بررسی سایت وزرات خزانه داری آمریکا و رسانه های معتبر جهان هم حاکی از 

شایعه بودن این مطلب دارد.

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در مراسم ترحیم آیت ا... شاهرودی در حسینیه امام  خمینی)ره( 
حضور پیدا کرد تا خبر شهادت وی در سوریه پایان یابد.سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 
قدس  در مراسم گرامیداشت آیت ا...هاشمی شاهرودی که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا... 
خامنه ای در حسینیه امام خمینی)ره( تهران برگزار شــده بود، شرکت کرد.طی چند روز گذشته و حمالتی 
که رژیم صهیونیستی به برخی از نقاط کشور سوریه صورت داده بود، برخی از رسانه های معاند و خارجی در 
روزهای اخیر گزارش داده بودند که سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در جریان حمالت  این رژیم  به حومه 
دمشق، به شهادت رسیده که با حضور وی مشخص شد این شایعات کذب محض است.رژیم صهیونیستی در 
چند روز گذشته حمالت متعددی را به پایتخت سوریه و برخی از نقاط این کشور صورت داد که با پاسخ کوبنده 

دولت و نظامیان سوریه و محور مقاومت روبه رو شد.

چهره ها

نوبت افشاگری دولت

یارانه آب، برق و بنزین قطع 
نمی شود

دشمنان منطقه  به دنبال 
توسعه  تروریسم تفکیری در 

افغانستان هستند

سفر به کابل، گفت وگو با 
طالبان

تیر دشمن به سنگ خورد و  روسیاهی به زغال ماند؛
تکذیب خبر شهادت  سردار سلیمانی

علیرضا کریمیان
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برنامه صادرات 1/5تا 2 میلیون تن فوالد تا پایان سال
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

صنعت

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:
برنامه صادرات 1/5تا 2 میلیون 

تن فوالد تا پایان سال
مدیرعامل فوالدمبارکــه در خصوص تاثیرات 
حذف ســقف رقابت در بورس کاال اظهار کرد: 
برداشته شدن این ســقف در بورس کاال منجر 
به کاهش شــکاف قیمتی بیــن قیمت فروش 

تولیدکننده و قیمت مصرف کننده نهایی شد.

حمیدرضا عظیمیان ادامه داد: حذف ســقف 
قیمتی در بــورس کاال به نفــع تولیدکننده و 
مصرف کننده واقعی شــده و با حذف دالالن از 
بازار به حمایت از تولید ملی انجامیده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در چنین شــرایطی، 
انگیــزه تولیدکنندگان برای ســرمایه گذاری 
در تولید افزایش می یابد و طرح های توســعه 
فوالدسازان با سرعت بیشتری پیش می روند.

عظیمیان اعالم داشت: نتیجه چنین اقدامی، 
حذف واســطه ها از زنجیره توزیع بــود و در 
چنین شــرایطی، نقدینگی بیشتری به دست 
تولیدکننده می رســد تا تولید خود را توسعه 
دهد.به گفته عظیمیان، فــوالد مبارکه حتی 
در ماه های تحریم نیز توانســته صادرات خود 
را انجام دهــد و تالش برای رفــع چالش های 
موجود در ایــن بخش ادامــه دارد.مدیرعامل 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: برنامه فوالد 
مبارکه بــرای صــادرات 15 الــی 20 درصد 
محصوالت تنظیم شده و از این رو، امیدواریم تا 
پایان سال 1/5 الی 2 میلیون تن محصول این 

شرکت صادر شود.

بازار

صندلی اداری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:
وجود 1.٧ تریلیون تومان 
سرمایه سرگردان در کشور

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس از وجود 1.٧ تریلیون سرمایه سرگردان 
در کشــور خبر داد و گفت: بورس باید در تعامل 
بانک مرکزی به ساماندهی سرمایه های سرگردان 
بپردازد.حســینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به 
وضعیت بــازار ارز و اظهارات اخیــر رییس کل 
بانک مرکزی در خصوص تعامــل با بورس برای 
ساماندهی نقدینگی ســرگردان، اظهار داشت: 
تجربه ساماندهی بازار ارز از سوی بانک مرکزی 
نشــان داد که مجموعه دولــت در صورت جزم 
کردن اراده خود می توانند بر هر سختی و مشقتی 
فایق آیند.نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
نقدینگی ســرگردان بالغ بر 1.٧ تریلیون تومان 
اســت، افزود: برنامه ریزی حســاب شده بانک 
مرکزی در این خصوص نیــز می تواند به جذب 

درست نقدینگی سرگردان در بازار منجر شود. 

 خرید و فروش مرغ زنده بیشتر 
از ۸٧۰۰ تومان ممنوع شد

بنابر اعالم اتحادیه صنفی، هرگونه خرید و فروش 
مرغ زنده بیشتر از ۸٧00 تومان در استان تهران 
ممنوع اســت و با متخلفان پیگرد قانونی جدی 
صورت می گیرد. وزیر جهاد کشــاورزی قیمت 
واقعی هر کیلوگرم مرغ بــرای مصرف کننده را 
10 هزار تومان، ســتاد تنظیم بازار آن را 9۸00 
تومان به عالوه 5 درصد تغییرات و مرغداران آن 
را 12 هزار تومان اعالم می کنند؛ اما قیمت این 
محصول در محدوده 13 هزار و 500 تومان  تا 1 4 

هزار تومان در تهران به فروش می رسد.

تمام بانک های هند بسته شدند
بانک های هندی به دلیل اعتــراض بیش از یک 
میلیون بانکدار در این کشــور بســته شــدند و 
فعالیت های بانکی متوقف شد.به دنبال اعتصاب 
بانک های خصوصی و خارجی به نشانه اعتراض به 
ادغام 3 بانک بخش دولتی هند، عملیات بانکداری 
در این کشور به مدت یک روز فلج شد.همچنین 
ظرف یک هفته اخیر، این دومین اعتصاب بانکی 
در هند است و بیش از یک میلیون کارمند بانک 
در سرتاسر این کشور دســت به شرکت در این 
اعتصاب زده اند. اعتصاب اخیر توســط »مجمع 
اتحاد اتحادیه بانک« کــه حامی بانک ها در هند 
بوده، فراخوان زده شده است.این در حالی است 
که دولــت هند اعالم کرده که ایــن ادغام منجر 
به افزایش درآمدی 14.۸2 تریلیون روپیه ای و 
یکپارچگی سومین بانک بزرگ در هند می شود. 

ترامپ و بریگزیت؛ بزرگ ترین 
ریسک های اقتصاد آلمان

در نظرســنجی صورت گرفته از فعاالن اقتصادی 
آلمانی مشخص شــد آن ها دونالد ترامپ و خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا را بــزرگ ترین تهدیدات 
خارجی بر ســر راه اقتصاد آلمــان می دانند.دیتر 
کمپف، مدیر انجمن صنعتــی آلمان گفت: بزرگ 
ترین ریسک کوتاه مدت بریگزیت است. اگر انگلیس 
بدون رسیدن به توافقی مشخص، اتحادیه اروپا را در 
ماه مارس سال آینده ترک کند ضربه ای بزرگ به 
تجارت و کسب و کارهای اتحادیه اروپا  وارد خواهد 
شد. اریک شوایتسر، رییس اتاق صنایع و بازرگانی 
آلمان نیز در همین رابطه گفت شرکت های آلمانی 
از احتمال جنگ تعرفه ای با آمریکا نگران هستند.  

جنگ اروپا علیه روغن پالم 
ادامه دارد

نروژ در ماه جــاری واردات روغن پالــم از مالزی و 
اندونزی و دیگر تولید کنندگان را ممنوع اعالم کرد؛ 
اقدامی که نشان می دهد جنگ کشورهای اروپایی 
علیه صنعت پالم همچنان ادامه دارد.»ترزا کوک« 
وزیر صنایع مالزی به این تصمیم نروژ در مورد متوقف 
کردن استفاده از سوخت های فسیلی حاصل از روغن 
پالم اعتراض کرده است.پارلمان نروژ روز 6 دسامبر 
ســال جاری ) 15 آذر(، قانونی را تصویب کرد که 
براساس آن تمهیدات الزم از جمله اعمال تعرفه های 
 ســنگین برای حذف ســوخت های زیســتی بر
 پایه روغن نخــل تــا اول ژانویه ســال 2020 از 
 فهرست سوخت های مورد مصرف این کشور اجرا 

 می شود.

A130 صندلی اداری آریا مدل

 257,000
تومان

صندلی اداری آرکانو 
کد B400T چرمی

 415,000
تومان

M2005 صندلی اداری فوفل مدل

 765,000
تومان

درحالی که در تمام دنیا بها دادن به شــرکت های 
دانش بنیان و حمایت همه جانبه از آنها جزو اصول 
اقتصادی و راهبردی قرار داده شــده است؛ اما در 
ایران شــهرک های علمی و تحقیقاتی و شــرکت 
های فعال در آن با چالش هــا و موانع زیادی روبه 
رو هستند. این مســئله در حالی است که اقتصاد 
دانش بنیان تاثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه، 
کاهش نابرابری در توزیــع درآمد، افزایش فرصت 
های شغلی و اصالح کیفیت محیط زیست و ارتقای 
کیفیت تولیــدات به عنوان شــاخصه های اصلی 
توســعه پایدار دارد؛اما به نظر می رســد همپای 
اقتصاد بیمار ایران حال و روز این شرکت های مهم 
نیز چندان خوش نباشد. اخیرا رییس شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان نسبت به بروز مشکالتی بر سر 
راه توسعه و ارتقای شرکت های دانش بنیان در این 
مجموعه هشدار داده است مسئله ای که در صورت 
عدم توجه مسئوالن امر می تواند ضررهای جبران 
ناپذیری برای اقتصاد ایران و نیز خروج سرمایه های 

دانش بنیان از کشور داشته باشد.
دنیا، مشــتری فناوری های دانش بنیان 

ایران
در جدیدتریــن آماری کــه از ســوی مجیدرضا 
حریری، نایــب رییس اول اتاق مشــترک ایران و 
چین اعالم شــده اســت، چین به عنوان یکی از 
اصلی ترین مقصد هــای تجاری محصوالت ایرانی 
چند ســالی اســت که عالوه بر کاالهای صادراتی 
ســنتی ایران مانند زعفران و فــرش محصوالت 
 و فنــاوری دانــش بنیــان را نیــز از ایــران وارد 

می کند. 
جالب است بدانید چین مشــوق های زیادی برای 
وارد کنندگان این محصوالت به کشورش در نظر 
گرفته است. این کشور مشتری محصوالتی از قبیل 
تجهیزات الکتریکی ضد انفجار و بدون جرقه و نیز 
محصوالت مبتنی بر نانوتکنولوژی است و امسال 
صادرات ماشین آالت ســاخت الیاف نانو به چین 

انجام شده اســت. اخیرا 
دبیر ستاد توسعه فناوری 
نانــو و معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری 
اعالم کــرده اســت که 
محصــوالت نانوی ایرانی 
به 400 کشــور صادر می 
شود. به رغم پتانسیل های 
خوب ایران در این بخش 

اما محصوالت تولید کشورمان هنوز بازارهای ثابتی 
ندارند و تنها در بخش هایی از آفریقا و روسیه این 

محصوالت بازارهای خود را پیدا کرده اند.
اصفهان، صاحب نخســتین پارک علم و 

فناوری
اصفهان در حالی پذیرای 10 درصد از شرکت های 
دانش بنیان کشور در اولین پارک علم و تحقیقات 
است که با وجود بحران هایی مانند سرمایه گذاری 
و بازارهای فــروش عمال حیات این کشــورها در 
خطر قرار گرفته اســت. رییس شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان سید مهدی ابطحی در این رابطه 
می گوید هنوز برخی نهادهــای اجرایی با جایگاه، 

اهمیــت و قوانین مرتبط 
با شرکت های دانش بنیان 
آشنایی ندارند و معافیت 
هایی کــه در قانون برای 
این شــرکت ها تصویب 
شد گاهی مورد توجه قرار 
نمی گیرد.وی صادرات و 
بازاریابی را دیگر مشکالت 
فراروی این شــرکت ها 
برشمرد و اظهارداشــت : بهتر است حمایت از آنها 
بیشتر به شکل مشارکت در سرمایه گذاری باشد نه 
اعطای تسهیالت مالی.وی خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر بزرگ ترین نیروی انسانی خالق را در منطقه 
خاورمیانه داریم که شبکه سازی به شکوفایی هرچه 
بیشتر آن ها کمک می کند در حالی که هنوز در این 

مورد ضعیف هستیم.
 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استفاده 
بشــر به فناوری را اجتناب ناپذیر دانست و تصریح 
کرد: اکنون با تحریم های ناعادالنه و محدود شدن 
صادرات مواجه هســتیم اما علم، تهدید و تحریم 
شدنی نیســت.وی با بیان اینکه شــهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهــان در صدد ایجاد اکوسیســتم 
)زیســت بوم( نوآوری فعال در منطقه است، اضافه 
کرد: وجود شرکت دانش بنیان موجود و برگزاری 
جشنواره هایی مانند شــیخ بهایی به این امر کمک 
می کند.ابطحی ادامه داد: نخســتین پارک علم و 
فناوری کشــور در اصفهان ایجاد شد و اکنون 10 
درصد شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 

کشور در این شهرک مستقر هستند.
به گفته وی، گردش مالی 500 شرکت دانش بنیان 
نوپا و رشد یافته مســتقر در این شهرک حدود 14 
هزار میلیارد ریال است که در سال گذشته حدود 

13 میلیون دالر صادرات داشتند.
محصوالتی که نمی شناسیم

برخی از محصوالت دانش بنیان به صورت مستقیم 
با زندگی مردم ســرو کار دارند و برخــی نیازها و 
وابســتگی تکنولوژیکی ایران به کشورهای دیگر 
را برطرف کــرده اند. تولید پمادهای زخم بســتر، 
زخم دیابت و سوختگی و همچنین تولید دوربین 
های پالک خوان و ســرعت ســنج نمونه هایی از 
فناوری های دانش بنیان داخلی اســت. همچنین 
فناوری های مربوط به ولید صنعتی کنتور هوشمند 
آب و بــرق، داروهــای ضد ســرطان و تکنولوژی 
های مــدرن به کار رفتــه در کشــاورزی از جمله 
دستاوردهای دیگر صنایع فناورانه در داخل است 
که البته در شــرایط کنونی تحریم می تواند نقطه 

اتکای مهمی باشد.
 این نیاز در حالی هر روز بیشتر می شود که پروسه 
اعطای تسهیالت دانش بنیان به شرکت ها به حدی 
طوالنی و وقت گیر اســت که شــرکت های فناور 
تمایلی به دریافت مجوزهای دانش بنیان شــدن 
ندارند. در پارک های علمی و تحقیقاتی بســیاری 
از شرکت ها در صف ارزیابی قرار دارند و در نهایت 
اســیر دیدگاه های فردی و مقطعی شــرکت های 
ارزیاب می شــوند. حتی برخی از شــرکت ها در 
ارزیابی های دوباره و چند باره گاهی از صف شرکت 
های فناوری حذف می شــوند و در میانه راه بدون 

پشتوانه و حمایت باقی می مانند.

شرکت های دانش بنیان در پیچ و خم سلیقه های مدیریتی
 رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نسبت به چالش های دست و پاگیر شرکت های فناورانه هشدار داد؛

مدیر کل گمرک اصفهان گفت: طی 9 ماهه امسال، 1۸0 هزار و 345 نفر مسافر ورودی و خروجی، تشریفات امور 
مسافری آنها در گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی انجام پذیرفته که به نسبت مدت مشابه سال قبل 52 
درصد کاهش داشته است.اسداله احمدی ونهری اظهار کرد: طی9 ماهه امسال، بالغ بر یک میلیارد و ٧20 میلیون 
دالر کاال از استان اصفهان به مقصد 9٧ کشور جهان صادر شده اســت.مدیر کل گمرک اصفهان اظهار کرد: در 
راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و استفاده از سامانه های امور گمرکی و  پنجره تجارت فرامرزی، 
این اداره کل بالغ بریک هزار و ۸٧4 میلیارد و 992 میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 3٧ درصد افزایش داشته است.

کاهش 52 درصدی 
تشریفات امور مسافری 

 گمرک فرودگاه 
شهید بهشتی

رک
گم

دبیرکمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان:
چینی ها سنگ ایران را به آمریکا می برند

دبیرکمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نبود آینده نگری بازار سنگ را با رکود مواجه 
کرد، گفت: کشورهای دیگر از جمله چین ســنگ خام ایران را با برند دیگر، به کشورهای کانادا و آمریکا 
صادر می کنند. شهریار شعبانی در خصوص رکود بازار ســنگ، اظهار کرد: در یک برهه زمانی با توسعه 
ساخت وساز مسکن مهر، بازار داخلی سنگ رشد کرد، با افزایش مسکن میزان ساخت وساز و تقاضا کمتر 
شد. به این ترتیب نبود برنامه و آینده نگری صحیح، بازار سنگ را با رکود مواجه کرد.وی با بیان اینکه تولید 
واحدهای توسعه یافته بهره برداری سنگ، تنها جوابگوی بازار داخلی است، تاکید کرد: منابع و معادن سنگ 
کشور، ظرفیت الزم برای تولید سنگ را دارند، بنابراین برای اتصال به دهکده جهانی و افزایش صادرات، 

باید فضای کار برای تولید بیشتر مهیا شود.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:
بیکاری مطلق 45 درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 45 درصد دانش 
آموختگان بخش کشاورزی بیکار مطلق هستند که این نیازمند برنامه ریزی دقیق وزارت علوم و جهادکشاورزی 
است تا در نهایت موجب افزایش شاخص های تولید کشاورزی شود.مهدی تقی پور با اشاره به ضرورت توجه به نیروی 
انسانی، فناوری و ... برای توسعه پایدار بخش کشــاورزی، اظهار کرد: متاسفانه نیروی انسانی بخش کشاورزی در 
حوزه فعاالن آن مناسب نیست و از هر 1000 فعال بخش کشاورزی تنها 14 نفر دانش آموخته این بخش هستند، 
بنابراین باید با به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی به دنبال افزایش ضریب نفوذ دانش در این بخش باشیم. تقی 
پور با اعتقاد براینکه نظام اقتصادی بخش کشاورزی باید از دستمزدی به کارمزدی تغییر یابد، گفت: در حال حاضر با 

برگزاری دوره های آموزشی و تربیت کارشناسان این حوزه باید به افزایش درآمد و بهره وری کمک کنیم.

همــراه کارت، اپلیکیشــنی 
رایگان و ســاده اســت که به 
وســیله آن مــی توانید در 
سریــــع ترین زمــان، برای 
دیگران پول واریز کنید و از آنها 

پول دریافت کنید. 
همراه کارت متعلق به شرکت 
»تجــارت الکترونیک ارتباط 
فردا« بوده که مورد تایید بانک 

مرکزی است.

همراه کارت

شن مالی
معرفی اپلیکی

دریچه

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در ســومین جلســه کمیته نظام برنامه ریزی شرکت های آب و 
فاضالب که در اصفهان برگزار شــد، گفت: هم اکنون چالش و دغدغه 
اصلی شرکت های آب و فاضالب در کشور فقر تفکر راهبردی و ایده های 
جدید در مقابله با چالش های موجود در صنعت اســت و این مهم باید 
از سوی معاونت منابع انســانی و بهبود مدیریت شرکت ها تبیین شود.

مهندس مسعود خشایی با بیان اینکه کارکرد شرکت های آب وفاضالب 
نسبت به دهه ٧0 تغییر کرده و به همین نسبت باید دیدگاه ها و نقطه 
نظرات هم دستخوش تحوالتی شود، خاطر نشان کرد:26 سال از تاسیس 
شرکت های آب و فاضالب در کشور می گذرد به همین نسبت تحوالتی 
در نوع کارکرد و چگونگی خدمات به مردم ایجاد شده است پس می طلبد 

دیدگاه ها و تفکرات فعاالن در این صنعت ، متناسب با تغییرات موجود 
متحول شــود. وی افزود: طی دهه های گذشته میزان توسعه  و اصالح 
شبکه های آب وفاضالب مایه مباهات مسئوالن امر لحاظ می شد؛ اما 
امروزه ارائه خدمات به روش های نوین در کمترین زمان ممکن یکی از 
مهم ترین اهداف این صنعت به شمار می آید.معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور استفاده از تکنولوژی 
های نوین  را یکی از مهم ترین مولفه ها در چابک سازی شرکت ها دانست 
و تصریح کرد: تکنولوژی می تواند ما را از وابســتگی به نیروی انسانی 
کمتر کند به عنوان مثال هم اکنون  می توان با بهره گیری ازسیســتم 
تله متری و تله کنترل با دقت باال به صورت آنالین  تاسیســات را رصد 
کرد.مهندس خشایی به جایگاه معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت 
در شرکت های آب و فاضالب اشــاره کرد و بیان داشت:درحال حاضر 
معاونت منابع انســانی و بهبود مدیریت در شرکت های آب و فاضالب 
در سطح کشــور به جای اینکه برنامه ریزی در راستای اهداف و چشم 
اندازهای شرکت ها را در دستور کار قراردهند، روی ساماندهی نیروی 
انســانی  متمرکز شــده اند در حالی که انتظار می رود برنامه ریزی در 
زمینه رسیدن به اهداف عالیه شرکت در این معاونت تدوین شود.وی، 
آموزش کارکنان را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت:آموزش کارکنان باید 
در راستای جانشین پروری در دستور کار قرار گیرد تا در سال های آینده 
کمبودی در خصوص برخورداری از نیروهای توانمند  نداشــته باشیم.

وی گفت: کمیته نظام برنامه ریزی شرکت های آب و فاضالب کشوردر 
نشست های قبلی دو کمیته شامل توســعه نظام برنامه ریزی و کمیته 
توسعه و نظارت بر فرصت های قانونی تشکیل داد.در ادامه این نشست 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: نگاه تحول خواه 
در بین فعاالن صنعت آب و فاضالب کشــور می تواند بستر شکوفایی و 
بالندگی این صنعت را بیش از پیش فراهم کند و معاونت منابع انسانی 
و بهبود مدیریت می تواند این نوع دیدگاه را در بین کارکنان تســری 
بخشد. مهندس هاشم امینی اعالم کرد:  چشم انداز مطلوب شرکت ها 
باید از طریق برنامه ریزی که از ســوی معاونت منابع انســانی و بهبود 
مدیریت صورت می گیرد ترسیم شود و ســاماندهی نیروی انسانی در 

اولویت های بعدی در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورعنوان کرد:

 چالش اصلی شرکت های آب و فاضالب، فقر تفکر راهبردی و ایده های جدید است

مرضیه محب رسول

نخستین پارک علم و فناوری کشور 
در اصفهان ایجاد شد و اکنون 
10 درصد شرکت های دانش 
بنیان و واحدهای فناور کشور 
در این شهرک مستقر هستند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2598 | December  29,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2598 |  شنبه 8 دی  1397 | 21 ربیع الثانی 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2598 | شنبه 8 دی 1397 | 21  ربیع الثانی 1440

ویژه

گزارشی از یک روز حضور در پلیس آگــاهی و ستاد فرماندهی انتظامی استان؛

خـوش برخوردهــــای صبـور و قـاطـع

حیطه وظایف سازمان نظام وظیفه چه مواردی را شامل می شود؟
حیطه وظایف ســازمان نظام وظیفه در زمینه اعزام خدمت مشموالن 
است که ما تامین کننده سرباز های نیروهای مسلح هستیم. رسیدگی به 
معافیت پزشکی مشموالنی که  ادعای بیماری دارند یکی دیگر از وظایف 
این سازمان است، البته همه مشموالن زمانی که برای اولین بار مراجعه می 
کنند توسط پزشک معاینه می شوند، آنهایی که سالم هستند در ردیف 
اعزام قرار می گیرند و کســانی که بیماری دارند نزد پزشک متخصص 
فرستاده می شــوند و بعد هم وضعیت بیماری آنها در شورای پزشکی 
بررسی می شود.  یک بخش وظایف هم بررسی معافیت های کفالت است؛ 
مثال برای افرادی که پدرشان باالی 70 سال داشته باشند یا زیر 70 سال 
باشند و بیمار باشند یا افرادی که پدرشان فوت کرده و مادرشان سرپرست 
خانوار محسوب می شود یا افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند.

سربازهای سایر ارگان های نیروهای مسلح مانند سپاه و ارتش را 
هم شما تامین می کنید؟ 

بله، اصال یکی از وظایف نظام وظیفه تامین سرباز نیروهای مسلح است. 

ستاد کل سهمیه هر کدام را مشخص می کند، ناجا، ارتش وسپاه، مراکز 
آموزش هم در اختیار ما می گذارد، بعد ما سربازها را میان این سه ارگان 
تقسیم می کنیم که البته این تقسیم بندی به صورت سیستمی انجام می 

شود تا خدای نکرده سوء استفاده ای پیش نیاید.
در میان مردم این طور جا افتاده که انجام خدمت ســربازی در 
ناجا سخت تر از سپاه و ارتش است، شما  این صحبت ها را قبول 

دارید؟ 
خوب این مسئله به رویکرد هر سازمانی برمی گردد. هر سازمانی وظیفه 
ای دارد، مثال نیروی انتظامی، ارگانی است که هم زمان جنگ و هم زمان 
صلح با مردم سرو کار دارد ولی وظیفه  اصلی سپاه  و ارتش در زمان جنگ 
است و  شاید کارهاشان سبک تر اســت، البته بستگی دارد که سرباز در 
کدام قسمت به کار گرفته شود کسانی که مثال سابقه بسیج دارند، بیشتر 

عالقه مندند در سپاه خدمت کنند.
به غیر از سپاه، ناجا وارتش هم شرایطی برای به کارگیری سرباز 

ها دارند؟ 

نه، فقط سپاه است آن هم بر اساس قانون که این اختیار به آن داده می 
شود.

در این میان پارتی بازی هم صورت می گیرد؟
 نه، همین که گفته می شود تقســیم بندی بر اساس سامانه صورت می 
گیرد برای جلوگیری از همین مسئله است. ماهانه 2000 نیرو اعزام می 
شود، شاید قبال این تصور می شــد که پارتی بازی صورت می گیرد ولی 
االن خود سیستم روی اطالعات شخص  مشخص می کند که چه کسی 

کجا خدمت کند.
تا به حال پیش آمده که برای فرزند یکی از همکاران چنین کاری 

انجام دهید؟
 نه، در مجموعه ما صورت نگرفته است و من خبری از جاهای دیگر ندارم، 
نمی شود همه جا را با یکدیگر مقایسه کرد ما تالش کردیم در مجموعه 

خودمان عدالت در پیش گرفته شود.
شرایط سربازی نسبت به قبل تغییر کرده است؟

 بله، شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.
درباره سربازی هم  شما سخت گیری می کنید؟  

ما برابر قانون عمل می کنیم، این طور  نیســت که راجع به مسئله ای به 
صورت شخصی نظر بدهیم. ســخت گیری خاصی نداریم، حاال نسبت 
به قبل شرایط خیلی راحت تر شده اســت. قبال در همین جا صف های 
طوالنی تشکیل می شــد ولی امروزه با خدمات دولت الکترونیک، دیگر 
بیشتر کارها غیر حضوری انجام می شود. پلیس + 10 به صورت پیامک 
به آنها اطالع رسانی می کند. همچنین  سامانه های خدمات الکترونیک 
سازمان، کار را راحت کرده است، تلفن گویا به شماره سراسری 096480 
که مشموالن و خانواده های سربازان می توانند به این شماره زنگ بزنند 
و سواالت شان را بپرسند و مشاوره بگیرند،  ســامانه  پیامکی به شماره 
 110206010  و هم چنین پایگاه اطالع رســانی ســازمان در سایت
www  و پایــگاه فرهنگــی ســرباز بــه نشــانی .police .ir  
 vazifeh.ir که همه اطالعات مربوط به  خدمات وظیفه عمومی داخل 

در آن آمده است.
تلخ ترین و شیرین ترین خاطره شما در مدت این 25 سال؟

 شــیرین ترین خاطره زمانی اســت که ارباب رجوع با خوشــحالی از 
پیــش مــا مــی رود و خاطــرات تلخ مربــوط بــه زمانی می شــود 
کــه اربــاب رجوعی بــا هــزاران امیــد و آرزو نــزد ما می آیــد ولی 
 بــه دالیــل قانونی مشــکلش برطــرف نمــی شــود و بــا ناراحتی 

در بحث احتکار که همزمان با گرانــی دالر و افزایش قیمت کاالها 
پیش آمد، این سوال برای ما مطرح است چرا  در این باره پیش بینی و 
پیشگیری صورت نگرفته بود که بخواهند شناسایی و برخورد کنند؟ 
اینکه ما جنسی را به عنوان احتکار فرض کنیم، پروسه خاصی دارد که باید 
دنبال شود. االن یک جنسی در انبار هســت، در بازار هم هست ، طرف هم 
فروشنده است و مشکلی ندارد و ما نمی توانیم ابتدا به ساکن و تنها به جرم 
اینکه در انبار خودش آن جنس و کاال را جمع کرده، او را دستگیر کنیم اما یک 
دفعه قیمت ارز و سکه باال می رود و اتفاقاتی در بازار می افتد که متعاقب آن 
اعالم می شود. انبارهایی که در سامانه صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و 
کسی اعالم کرده من این مقدار جنس در انبار دارم و مشخصات آن را داده ، از 
حالت احتکار خارج است و صمت با توجه به کشش بازار به فرد اعالم می کند 
این مقدار از کاالیی که داری را باید به بازار تزریق کنی و این چیزی نیست که 
یک دفعه به وجود بیاید؛ اما کسانی هستند که بررسی می کنیم و می بینیم 
انبار از قبل داشته اند و دیدند که اجناس گران می شود و اعالم و ثبت نکرده اند، 
اینجا عنوان احتکار به آن تعلق می گیرد و انبارشان پلمپ می شود و پرونده به 
تعزیرات می رود و اجناس در بازار پخش می شود. این پروسه خاصی دارد که 

در زمان های مختلف ممکن است تغییر کند. 
چرا عالج حادثه قبل از وقوع نمی شود؟ 

االن تجاری هستند که اموال از خارج می خرند و به داخل کشور می آورند و 
تشریفات گمرکی هم انجام می شود و مشکلی هم نیست. وقتی عنوان احتکار 
به آن تعلق می گیرد که در بازار نباشد. من گزارشی درباره انبار پوشک بچه 
داشتم. این موضوع به خودی خود مشکلی نبود. از سال گذشته هم شخص 
انبار پوشک داشــت و خریده بود و در زیرزمین خانه اش نگهداری کرده بود 
و کسی هم کاری به او نداشت. ولی یکدفعه مشکل کمبود پوشک در بازار به 
وجود آمد  و آن موقع است که ما حســاس می شویم و می رویم ببینیم چه 
کسی انبار دارد و کجاست و بررسی هم می کنیم که اقدامات قانونی درباره 

آن انجام شده باشد. 
در آمارها  اینطور اعالم شد که اصفهان جزو سه استان اول در احتکار بوده،خب 
اصفهان مرکز صنعت کشور است و استانی است که راه های اصلی کشور از آن 
عبور می کند ، هم تجار زیاد و هم بازار مصرف زیادی دارد . اصفهان به خاطر 

اصفهان بودنش انبارهای بیشتری دارد. کمااینکه به خاطر وضعیت جغرافیایی 
اش، بیشترین راننده و کامیون را هم دارد . اصفهان ویژگی های خاصی دارد که 
در برخی آیتم ها از استان های دیگر باالتراست ؛اما نه اینکه بگوییم خالفکارها 

و محتکران در اصفهان جمع شده اند. 
گزاره ای که درباره پلیس و فرماندهان انتظامی اصفهان مطرح بوده، 
این است که بسیارتوانمند هســتند و در رده های باالی مدیریتی 
نظامی و انتظامی کشور ، مدیران و فرماندهان اصفهانی زیادی داریم. 

به نظر شما علت این امرچیست؟
خب به این خاطر است که اصفهان شــهر خاصی هم هست و ظرفیت های 
ویژه ای دارد. استان اصفهان با اســتان های دیگر تفاوت های زیادی دارد از 
لحاظ اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگــی و از طرف دیگر اتفاقاتی که می افتد 
روی اصفهان تاثیرگذاری بیشتری دارد. در حال حاضر اصفهان بعد از تهران 

در هر زمینه ای حرف اول را می زند. 
یکی دیگر از دالیل توانمندی  نیروهای انتظامی اصفهان این است که تقریبا 
نهادهایی که در اصفهان هستند، هم پوشــانی و تعامل بهتری دارند و اکثر 
دستگاه ها  با هم هماهنگ هســتند  و کمتر جزیره ای عمل می کنند. این 
هماهنگی درصد موفقیت ها را باالتر می برد. موفقیت بیشتر است و امنیت 

باالتر می رود و کار مردم راه می افتد. 
موردی بوده که همه نهادها مثال ناجا و سپاه و ارتش و اطالعات و ... 

روی موضوعی کار کرده باشند و به نتیجه رسیده باشند ؟
مورد خاصی که نبوده اما مثال در همین مورد آب، همه نهادها با هم همکاری 
می کنند. اما اینکه در یک مورد و پرونده خــاص بخواهیم همکاری کنیم، 
امکانش نیست و دخالت محسوب می شود ولی درباره مسائل اجتماعی با هم 
همکاری خوبی داریم.  در ماجرای تجمعات اعتراضی امسال نیروی انتظامی 
برخورد خیلی خوبی با معترضین داشت و ســعه صدر خوبی را از ناجایی ها 
شــاهد بودیم. پلیس یک نیروی آموزش دیده اســت. می داند کجا چگونه 
برخورد کند. باید بین کسانی که معاند و ضد نظام هستند و برای ناامن کردن 
کشوربه صحنه می آیند با کسانی که معترض بوده و دنبال حق و حقوق شان 
هستند، تفاوت قائل شویم. اگر بخواهیم با همه یک جور برخورد کنیم، نمی 
شود. البته تا وقتی که از خط قرمزها  عبور نشود، پلیس به عنوان یک نیروی 

مداراکننده است.
این خط قرمزها چیست؟

خط قرمزها این اســت که آتش بزنند، به اموال عمومی آســیب برسانند، 
شعارهای ساختارشکنانه بدهند. مزاحمت برای مردم ایجاد کنند  ولی تا وقتی 
که آرامش باشد ، پلیس سعی می کند که مدارا کند. ما  با افرادی که به تضییع 
حقوق خود اعتراض دارند، اگر از بدنه نظام باشند می نشینیم و با هم صحبت 
می کنیم تا مشکل رفع شود. ممکن است یک عده ای توجیه نشده باشند که 

سعی می کنیم توجیه شان کنیم . 
 خدا می داند در همین ماجرای کامیون داران چقدر با مســئوالن صحبت 
کردیم و از حق و حقوق شان دفاع کردیم. نیروی انتظامی مشکالت مردم را 
شنیده و انتقال داد و کنار مردم ایستاد. منتی هم نیست چون ما وظیفه مان 
را انجام می دهیم. شعار امسال ما »پلیس مقتدر« است. اقتدار به قدرتی است 
که مشروعیت دارد و قانونی است و مردم آن را قبول دارند. اقتدار به زور بازو 

و زدن نیست. 
یک خاطره خیلی بــه یادماندنی چه تلخ چه شــیرین از دوران 

خدمت تان در پلیس برایمان تعریف می کنید؟
اگر بخواهم درباره تلخ ترین خاطره حرف بزنم، ســال 90 بود که ســرقت 
مسلحانه در رهنان انجام گرفت و به دو برادر در طالفروشی حمله شد و هردو 
را به قتل رساندند که خیلی متاثر کننده است. دو برادر از یک خانواده که هم از 
آن ها سرقت شد و هم به قتل رسیدند . تا چندی پیش که قاتل را پیدا کردیم 

و مردم و خانواده مقتول هم خوشحال بودند .
شــما طرحی با موضوع امنیت محله محور داشتید ولی االن مردم 
نگرانند و می گویند طرف بازداشت می شود؛ اما یک مدت بعد دوباره 

آزاد می شود و به محله برمی گردد.
اجازه بدهید من این موضوع را برایتان شرح بدهم. وقتی یک زندانی آزاد می 
شود، باید برنامه های تامینی و تربیتی پس از آزادی برای زندانی اجرا شودو  
فرد آزادشده باید مشغول به کار و سرگرم شود تا دوباره به عرصه جرم برنگردد. 
اما درعین حال بهترین راهکار این است که از وقوع جرم پیشگیری شود. ما راه 
های پیشگیری از جرم را به مردم می گوییم. بایستی زمینه های وقوع جرم 
را کم کرد . شــهرداری باید محله های عقب مانده ،تاریک ، حاشیه نشین و 

مهاجرپذیر و ... را اصالح کند. بچه ها در مدارس باید آموزش ببینند. 
 چرا بــا وجود هشــدارهای مکرر پلیــس ، بازهم ســرقت رخ 

می دهد؟
اینکه در ایران به هشدارها شاید توجه نمی شود، به این خاطر است که باید 
تبلیغات جذاب تر شود، اینکه من تریبونی حرف بزنم دیگر جواب نمی دهد. 
االن باید فیلم و انیمیشن درست کنیم و از فضای مجازی استفاده بهره ببریم. 

سردار اشتری نگاه ویژه ای به اصفهان دارند؟
 انتظار سردار از فرماندهان اصفهانی شاید بیشتر است. طبیعی است ولی اینکه 
االن از اصفهان در رأس مسئولیت ها هستند به خاطر وضعیت خاص اصفهان 
است که بیشتر با مشکالت دست و پنجه نرم کرده است ولی در کل سردار نگاه 

یکسانی به کل کشور دارند. 
پلیس اصفهان با اینترپل همکاری می کند؟

بله، اخیرا به دنبال مجرمی بودیم کــه در ترکیه بود و با همکاری اینترپل به 
ایران بازگردانده شد.

شهید خاصی هست که ارادت ویژه ای نسبت به او داشته باشید ؟
نسبت به تمام شهدا ارادت ویژه دارم. شهید ابوتراب که از شهدای ناجاست 
سال 83 در عملیات دستگیری سارقین مسلح شهید شد.  پسرش هم  در حال 

حاضر راهش را ادامه می دهد .

سرهنگ سلیمیان، رییس پلیس آگاهی استان:

اقتـدار به   زور  بـازو  و   زدن  نیسـت

 مهرداد پناه پوریان، معاون وظیفه عمومی استان اصفهان:

سربازی ، انسان ساز است

می رود. مثال شخصی برای معافیت پزشکی می آید و فکر می کند شرایط معافیت دائم دارد ولی بعد مشخص می شود که باید به 
سربازی برود، همان جا ناراحت می شود و با حالت گریه می رود، خوب ما هم انسان هستیم و دارای احساس  از این که نتوانسته 

ایم کمکی بکنیم ناراحت می شویم.
خاطره جالبی از این دوران دارید؟ 

 چهار سال از خدمتم در مسجد سلیمان بود، در آن جا دیگر به زبان عربی مسلط شده بودم. زمانی که به اصفهان منتقل شدم یکی 
از افراد که در آن جا با ما آشنا بود برای کاری به اصفهان آمد، من در این جا با زبان عربی با او صحبت کردم و او اصال متوجه نشد که 

من عرب نیستم و اصفهانی هستم و با خوشحالی و خنده از دفتر بیرون رفت با این تصور که من همشهری او هستم.
اگر اتفاقی برای یک سرباز طی دوران سربازی بیفتد نظام وظیفه در این مورد مسئولیتی قبول می کند؟

 بله، اگر  طی دوران سربازی باشد با توجه به نوع حادثه برخورد الزم صورت می گیرد.
از اشخاص نام آوری مانند ورزشکارانی که قهرمان شده اند  یا افراد دیگری که از سربازی معاف شده اند در اصفهان 

آماری وجود دارد؟
 این موارد مربوط به خود ستاد کل هست و به ما مربوط نمی شود.

آماری از میزان خودکشی سربازان دارید؟
 این مسائل به حوزه ما مربوط نمی شود.

شما خودتان تا به حال موردی را در اصفهان سراغ داشتید؟ نه، ما ندیدیم.
 خودتان به این جمله که می گویند سربازی پسرها را مرد بار می آورد، معتقدید؟ 

بله، کامال همین طور است و این تفاوت را می توان درپسرهایی که به سربازی می روند و آنهایی که به دالیل مختلفی معاف می 
شوند و یا سربازی شان را می خرند متوجه شد. جوانان ما طی دوران سربازی درس های زیادی یاد می گیرند، اولین مورد نظم است، 
تقویت روحیه کار تیمی و جنگاوری،  عادت کردن به شرایط سخت زندگی ،آموزش برخی از مهارت ها، پیدا کردن روحیه استقالل، 

آشنایی با اقلیم های مختلف و هم چنین برخورداری از بیمه خدمات درمانی هم از جمله مزایای سربازی است.
این موضوع آموزش و کسب مهارت های فنی و حرفه ای که قرار بود در پادگان های نظامی اجرایی شود، اجرا شد؟ 

بله، این کار هم اکنون در پادگان ها در حال انجام است.

مصاحبــه با ســرهنگ 
سعیدسلیمیان  که مدت 
زیادی نیســت به عنوان 
رییــس پلیــس آگاهی 
مشغول به کار شده، حدود 
یک ســاعت و نیم طول 
کشــید و متن تایپ شده 
این مصاحبه 14 صفحه بود 
که در مرحله تایید توسط 
ناجا به 4 صفحــه تقلیل 
یافت! اگر ســواالت کمی 
با ربط و بی ربط و پراکنده 
به نظر می رسند، به همین 

علت است. 

سابقه 25 ساله فعالیت در ناجا را 
دارد که تمام ایــن مدت در نظام 

وظیفه بوده است. 
سرهنگ مهرداد پناه پوریان که 
در شهرهای مختلف کشور سابقه 
فعالیت دارد این روزها به عنوان 
معــاون وظیفه عمومی اســتان 

اصفهان خدمت می کند.
  بــا او از هر در اتفاقــات مربوط 

به نظام وظیفه گفت وگو کردیم.

همه چیز از یک پیشنهاد شروع شد؛ پیشنهاد مصاحبه با فرماندهان  سمیه پارسادوست / سمیه مصور
انتظامی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی . پیشنهادی که 
در تحریریه مطرح شد و با نزدیک شدن به هفته ناجا به سراغ »سرهنگ درستکار« رفتیم و پیشنهادمان را با او مطرح کردیم و 
خواستیم تا ما را برای گرفتن مصاحبه ها همراهی کند. رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان که در این 
سال ها بارها و بارها نشان داده و البته ثابت کرده ارتباط خوب و حسنه و تعامل بسیار خوبی با رسانه ها و خبرنگاران دارد، این بار 
هم ما را تنها نگذاشت و زحمت هماهنگی با تمامی افرادی که درخواست مصاحبه با آن ها را داشتیم، کشید. هماهنگی ها به فاصله 
تنها یکی دو ساعت پس از تقاضای ما صورت می گرفت و با همراهی روابط عمومی و معاونت اجتماعی، قرار شد تا در یک روز کلیه 

مصاحبه ها انجام شود. 
معاونت وظیفه عمومی، رییس پلیس فتا، رییس پلیس راهور، رییس پلیس آگاهی استان و جانشین فرماندهی انتظامی استان 
چهره هایی بودند که قرار بود به ترتیب با آن ها مصاحبه کنیم. ابتدا به مقر پلیس آگاهی استان در خیابان قائمیه رفتیم. در یک 
خیابان که شیب سرباالیی دارد و طبیعی است که شلوغ و محل رفت و آمد باشد. برای ورود به دفتر معاونت نظام وظیفه کمی 
معطل شدیم. قرار بود به سراغ »سرهنگ پناهپوریان« برویم. از قبل به واسطه روابط عمومی و معاونت اجتماعی، با رییس دفتر 
سرهنگ هماهنگی کرده بودیم. با این حال سربازهایی که در نگهبانی ورودی بودند، بیشتر از مافوق خود سختگیری می کردند! 
پس از چنددقیقه و با تماسی که با سرهنگ درستکار گرفتیم و صحبتی که سرهنگ با سرباز انجام داد، مشکل خیلی زود حل شد 

و به سمت دفتر سرهنگ پناهپوریان راهنمایی شدیم. برای رفتن به اتاق سرهنگ خیلی معطل نشدیم . 
 سرهنگ با روی باز و احترام دعوت کرد تا بنشینیم و در مدت نیم ساعتی که در حضورش بودیم، با سعه صدر و البته احتیاط قابل 
توجهی پاسخ سواالت مان را داد. سواالت زیادی داشتیم که مطرح کردیم و پاسخ بسیاری از آن ها حواله به ارگان ها و سازمان 
های دیگر داده شد چون سرهنگ می گفت جواب این سواالت با من نیست و ربطی به معاونت وظیفه ندارد. مثال درباره اینکه آیا 
آماری از حوادثی که برای سربازها در اصفهان پیش آمده ، دارند یا نه . یا اینکه چرا بعضی سربازها دست به هرکاری می زنند تا از 

دورانی که از آن با عنوان »خدمت مقدس« یاد می شود، فرار کنند! 
سرهنگ تمایل داشت تا بیشتر به سواالتی پاسخ بدهد که به زعم خودش پاسخ آن ها برای مردم مفیدتر است و خواننده بیشتری 
هم جذب می کند. مثال اینکه مردم برای اینکه معطل نشوند از طریق چه تلفن و یا سامانه پیامکی اطالعات درباره وضعیت خدمت 
فرزندان خود کسب کنند یا دولت الکترونیک چه کمکی در جهت برچیده شدن حضور سربازها در اداره و خدمات غیرحضوری 

آن ها انجام داده است. 
پس از مصاحبه با سرهنگ پناهپوریان، راهی دفتر رییس پلیس فتا شدیم . قرار بود با »سرهنگ مرتضوی« که مصاحبه های 
او را زیاد می خوانیم و از جمله رؤسای رسانه ای پلیس استان اســت، گفت و گو داشته باشیم . از همان برخورد اول، »جدیت« 
اولین خصیصه رییس پلیس فتای استان بود که به چشم مان آمد. »سرهنگ مرتضوی«  پاسخ تمام سواالت مان را داد و البته 
می دانست که چه جوابی باید بدهد و به تعبیر خودش »تا چه اندازه و تاکجا شفاف سازی کند چون شفاف سازی اگر حرفه ای 

نباشد، سیاه نمایی می شود.«  
با سرهنگ مرتضوی بیشتر درباره فضای مجازی و تلگرام و فیلترینگ صحبت کردیم . درباره پیام رسان های داخلی هم نظرش 
را پرسیدیم و تاکید کردکه خودش در هیچ پیام رسان خارجی عضو نیست و  تنها از یک یا دو شبکه  پیام رسان داخلی  استفاده 
می کند،  مصاحبه ما با رییس پلیس فتای  استان یک ســاعتی به طول انجامید و ساعت از 14 گذشته بود که از اتاق سرهنگ 
مرتضوی بیرون آمدیم تا راهی دفتر »سرهنگ سلیمیان« رییس پلیس آگاهی استان شویم. ساختمان روبرویی محل قرار بعدی 
برای مصاحبه بود. ساختمانی که خلوت بود و تابلوهای راهنما راه را تا دفتر رییس پلیس آگاهی نشان مان می داد.  اتاق سرهنگ 
سلیمیان بزرگ بود و پر از قاب عکس و تابلوهایی از امام)ره( و رهبری و شهدا . لوح تقدیرهای فراوانی هم ، در گوشه ای از کمد 
دیواری به چشم می خورد. در دفتر سرهنگ همه چیز ساده اما شیک بود. رییس پلیس آگاهی استان  هم با رویی باز پذیرای ما 
شد. برخورد خوب و روی خوش و احترام به مراجع )چه خبرنگار و چه غیر خبرنگار( از ویژگی های مشترک تمام افرادی بود که آن 
روز در مجموعه نیروی انتظامی دیدیم. از سرباز گرفته تا رییس پلیس ؛ همگی با ادب و احترام و سعه صدر ویژه یک پلیس مقتدر 
که قرار است امین مردم هم باشد، رفتار می کردند. سرهنگ سلیمیان آرام و متین و با صبر و حوصله در حدود بیش از یک ساعتی 
که در دفترش حضور داشتیم، پاسخگوی سواالتمان شد. همان ابتدا درباره احتیاط زیاد پلیس در پاسخگویی به خبرنگاران و 
در حوزه اطالع رسانی پرسیدیم . سرهنگ با صداقت و صراحت جواب مان را داد. وقتی از او آمار خواستیم، اگر اجازه داشت که 
آمار بدهد می داد و جایی که مجوز آن را نداشت، می گفت که نمی تواند آمار بدهد. دلیلش را هم می گفت. درباره اغتشاشات در 
شهر، اعتراض کامیونداران، سرقت های مسلحانه و غیرمسلحانه، تلخ ترین و شیرین ترین خاطره اش و مسائل دیگر حرف زد. و 
البته پاسخ های سرهنگ در مرحله نهایی به پیشنهاد پلیس حذف شد چون قابل رسانه  ای شدن نبود و درنهایت از 14 صفحه 
مصاحبه ای که آماده شده بود، 4 صفحه به دستمان رسید!  سرهنگ سلیمیان از تالش بی وقفه پلیس و در رأس همه »سردار 
معصوم بیگی« برای حل مشکل کشاورزان گفت و از اینکه پلیس امین مردم است. روبروی مردم نیست. اواسط مصاحبه، با کافی 
میکس خوش طعمی پذیرایی شدیم. تلفن اتاق رییس یک بار زنگ خورد و تلفن همراهش هم چندباری به صدا درآمد . از وقت 
مصاحبه هم گذشته بود و سواالت ما همچنان ادامه داشت و درنهایت مسئول دفتر سرهنگ به داخل اتاق آمد و یادآور شد که 
ساعت 16 جلسه دارند. سرهنگ اما کمی بیشتر هم ماند و پاسخ داد و قرار شد درباره گزارش عملکرد پلیس طی شش ماهه اول 

سال 97 به طور مفصل در جلسه دیگری صحبت کنیم. 
از اتاق سرهنگ سلیمیان که بیرون آمدیم ، ساعت از 16 گذشته بود و فرصتی برای انجام مصاحبه های بعدی نبود.طی هماهنگی 
با سرهنگ درستکار قرار شد مصاحبه های باقی مانده را در فرصتی دیگر انجام دهیم. دو روز بعد، فرصت بعدی فراهم شد. با کمی 
تاخیر وارد ستاد فرماندهی انتظامی استان شدیم. به لطف هماهنگی سرهنگ درستکار بدون هیچ مشکل و تاخیر وارد ستاد 
شدیم. در بدو ورود، »سعید آذری« مدیرعامل باشگاه ذوب آهن را دیدیم که وارد ستاد شد . از همان لحظه سناریوهای مختلفی 
درباره چرایی این حضور به ذهن مان رسید. گفتیم شاید برای ادای پاره ای از توضیحات)!( به اینجا آمده و یا مثال آمده تا درباره 
رفتار احتماال خارج از عرف یکی از بازیکنانش توضیح بدهد. می خواستیم از خودش علت این حضور را بپرسیم اما خیلی زود از 
جلوی چشم مان ناپدید شد. به سمت دفتر جانشین فرمانده انتظامی راهنمایی شدیم. این بار قرار شد میهمان »سرهنگ دکتر 
حسین حسین زاده« جانشین فرماندهی انتظامی استان باشیم. کسی که اصفهانی ها سال هاست او را می شناسند و به نیکی 
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ویژه

گزارشی از یک روز حضور در پلیس آگــاهی و ستاد فرماندهی انتظامی استان؛

خـوش برخوردهــــای صبـور و قـاطـع

نظر شما با توجه به تخصصی که در حوزه فناوری اطالعات دارید راجع به کیفیت شبکه های 
پیام رسان داخلی چیست؟ 

ببیند امسال اولین سالی بود که توجه مسئولین ما به نرم افزارهای پیام رسان داخلی به صورت قاطع و با 
اراده قوی تری نسبت به قبل معطوف شد. سال پیش که تلگرام مورد اقبال مردم قرار گرفت سرویس دهی 
مناسبی نداشت و به شکل کنونی نبود. هر چه اقبال به تلگرام بیشــتر شد روز به روز شرایط و کار کردن 
با آن بهبود یافت. از مردم می خواهیم به پیام رســان های داخلی اعتماد کنند و به آنها زمان بدهند که به 
رشد و بالندگی برسند. سرعت رفع نواقص در پیام رسان های داخلی به طور میانگین ۱۰ روز است، فقط 
نیاز به اعتماد مردم داریم. همچنین شهروندان ما بدانند حتی موسسان و مدیران پیام رسان های داخلی 

به اطالعات خصوصی دسترســی ندارند؛ اما اگر جرمی در این فضا اتفاق 
افتاد و مردم به مراجع قضائی شــکایت کردند مراجع قضائی شکایت را به 
پلیس ارجاع می دهد و آن وقت است که پلیس با هماهنگي مراجع قضائي 
 استعالم می کند و به جســت و جو درباره جزئیات آن در فضای پیام رسان 

می پردازد.
 استفاده از تلگرام در اصفهان چقدر  در گسترش جرایم تاثیر گذار 

بوده است؟
اکنون در زمانی قرار گرفته ایم که بیشــتر جرایم در حوزه شــبکه های 
اجتماعی صورت می گیــرد، حاال یا تلگرام یا اینســتاگرام و طبق آماری 
که ما در پلیس فتا اســتخراج کردیم، بیش از ۴۶ درصد جرایم اینترنتی 
از طریق نرم افزار تلگرام و ۲۰ درصد از طریق اینستاگرام صورت می گیرد.
 به طور مطلق در شــبکه هــای اجتماعی غیــر بومی ایــن جرایم اتفاق

 می افتد. چون زیر ساخت و سرور شــبکه های غیر بومی در کشور ما وجود ندارد، امکان نظارت و کنترل 
هم در اختیار مسئولین کشور ما نیست، بنابراین فضا مجرمانه می شود و این طبیعی است چرا که هر کجا 

نظارتی نباشد، فضا به سمت بهروری سوء می رود.
 هویت هم که موضوع چالش برانگیز فضای مجازی است، این هم مزید بر علت است که مجرمان از این فضا 
استفاده حداکثری کنند. البته آسیب هایی در حوزه وب سایتی هم وجود دارد ولی همان ها اوال محدود 
است وثانیا به خاطر تبلیغاتی است که در شبکه های اجتماعی برای این وب سایت ها صورت می گیرد. اکثر 

کاربران بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند تا وب سایت ها.
آیا فیلترینگ تلگرام در کاهش آسیب ها موثر بوده است؟ 

 در زمانی که فیلترینگ با قدرت اجرا شد، شاهد کاهش جرایم اینترنتی بودیم به خصوص جرایم اخالقی  
که  حداقل اتفاقات دراین زمان روی داد. البته فیلترینگ ربطی به پلیس فتا ندارد و دست ما نیست.

بیشترین آسیبی که استفاده از شــبکه های اجتماعی غیربومی منجر به آن می شد، کدام 
آسیب ها بود؟

اگر بخواهم جواب مصداقی به این سوال بدهم، موضوع مزاحمت است. در شبکه های غیر بومی مزاحمت 
خرج و هزینه ای هم ندارد از این رو  مزاحمت و هتک حیثیت در این شبکه های زیاد گزارش می شود. از 

دیگر آسیب ها می توان به تخلیه اطالعاتی به خصوص اطالعات مالی شهروندان اشاره کرد. 
عمده فعالیت پلیس فتا در چه حوزه هایی است؟  

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه اطالعاتی، حفاظت 
و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطالعات برای پیشگیری از تبدیل 
شدن این فضا به بســتری برای انجام هماهنگی ها و عملیات  برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی 
 و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه در فتا از جملــه وظایف و ماموریت های عمده پلیس
  فتا اســت.ما کار های متنوعی را انجام مــی دهیم هم  حوزه پیشــگیرانه داریم که بخــش مهم کار ما
  همین حوزه اســت، پیشــگیری از جرم در جرایم آنالین که این موضوع کمک زیــادی می کند برای 
 جلوگیری از رسیدن آسیب به شهروندان. یک بخشــی هم مقابله با جرم داریم،  مقابله با جرم هم کمک
  می کند به شــهروندانی که آســیب پذیر شــده اند یا جرایم که خــود پلیس فتا در حوزه پیشــگیری 

رصد می کند.
چرا مردم ما تمایلی به  استفاده از شبکه های داخلی ندارند؟

با وجود اینکه تعداد شبکه های اجتماعی داخلی بسیار زیاد است؛ اما متاسفانه آنچنان شناخته شده نیستند 
بنابراین باید با سرمایه گذاری هدفمند این شــبکه ها را به مردم معرفی کرد. امنیت، مسئله بعدی است 
که باعث می شود کاربران آنچنان به سمت این شبکه ها تمایل نداشته باشند چرا که به تصور بسیاری از 
افراد سرور این شبکه های داخلی در اختیار مسئوالن یا در دست افراد خاص قرار دارد از این رو اعتماد و 
اطمینانی به این شبکه ها ندارند؛ بنابراین باید این اعتماد را در جامعه ایجاد کرد که کاربران مطمئن باشند 
اطالعات آنها محفوظ اســت. یک علتش بر می گردد به عملیات روانی که علیه داشته های ملی ما ایجاد 
شد. در همین شبکه های خارجی، تالش شد تا با سیاه نمایی بیش از اندازه شبکه های بومی تضیعف شود. 
طبیعی است که با این اتفاقاتی که رخ داد مردم بدبین شوند و واکنش منفی نشان دهند، ولی این واقعیت 
 نیست، واقعیت این است که شــبکه های ما هم ســرویس های قوی می دهند ، قوی تر از آن که تلگرام

 داد.
 حاال اگر یک مقطع زمانی اختالل دارد، نقص فنی دارد باید حق بدهیم و کمی صبور باشیم. شبکه های 
ملی هم قابل اعتماد هستند و اگر منصفانه بخواهیم نظر بدهیم باید بگویم با توجه به مسئولیتی که این 
پنج - شش ساله دارم که شبکه های خارجی هیچ گونه تعهدی نسبت به کاربران ما ندارند و اگر مشکلی 

برای یکی از کاربران پیش بیاید آنها حاضر نیســتند حتی اطالعاتی از مجرمین در اختیار پلیس ما برای 
جلوگیری از این آسیب بدهند.

 به مهم ترین تخلفاتی که در وب سایت ها رخ می دهد هم می توانید اشاره ای داشته باشید؟ 
 در حوزه وب سایت ها، بیشــترین تخلفات ما درحوزه  مسائل اقتصادی اســت . درکل بیشترین جرایم
  اینترنتی در فضای ســایبری در حوزه امور مالی و خالی کردن حســاب های بانکی است که خالفکاران

  با شــگرد های مختلف رمز اینترنتی کاربران را به دســت آورده و اقدام به ســرقت موجودی حساب ها 
می کنند.

همچنین سوء استفاده از اطالعات و تصاویر شخصی و انتشار آن ها بدون اجازه، تجاوز به حریم خصوصی، 
هک کردن ســایت ها، هتک حیثیت و حرمت، فیشــینگ و انتشــار 
 ویروس و ســرقت اطالعات و ... از جمله معروف ترین جرایم سایبری

 هستند. 
در زمان بازی های جام جهانی بحث  سایت های شرط بندی 

داغ شد، درباره این سایت ها هم توضیح دهید؟
ما یک تخلف سنتی داریم به نام قمار که حاال همان جرم سنتی دارد 
در شبکه های اجتماعی انجام می شود. معموال  در زمان جام جهانی 
یا مقطع المپیک این موضوع داغ می شود چون فضای سوء استفاده 
از کاربران، فضای بهتری اســت، البته فقط محدود به آن نمی شود و 
هم اکنون هم وجود دارد، قمار وشرط بندی جزو جرایم شایع فضای 
مجازی است و شناســایی و مقابله با آنها در حوزه ماموریت های ما 

وجود دارد.
زمان جام جهانی در اصفهان هم از این جرایم داشتیم؟ 

نه، در اصفهان خوشبختانه در آن زمان موردی نداشتیم.
 گفته می شود جرایم اینترنتی در اصفهان زیاد است، شما این صحبت را قبول دارید؟ 

در همه کشور وجود دارد، فضای مجازی مرزبندی ندارد که بخواهیم بگوییم در اصفهان زیاد است یا کم، 
معموال رویه فضای مجازی بالسویه اســت. این مهارت کاربران است که مشخص می کند آسیب در کدام 

استان بیشتر است، این به آموزش ها بستگی دارد.
آماری در این رابطه وجود دارد که  کدام  یک از جرایم اینترنتی در همه استان ها بیشتر رخ 

می دهد؟
 به طور معمول جرایم اقتصادی یعنی برداشت های غیر مجاز و کالهبرداری. 

در اصفهان هم این جرایم بیشتر است؟ 
بله. 

جرم یا جرایمی بوده که شما را بیشتر ناراحت کرده باشد؟
جرایم اخالقی و حیثیتی برای ما بیشتر ناراحت کننده است چرا که جرایم اقتصادی، مسائل مالی است و 
جبران پذیر ولی جرایم اخالقی که شرافت و آبروی افراد را از بین می برد به هیچ وجه قابل جبران نیستند. 
کال جرایم اخالقی تاسف برانگیز است که به فرهنگ و اســتفاده نادرست کاربران، بر می گردد. حاال یک 

جایی ضعف نظارتی والدین است و جایی افراط و تفریط کاربران.
سطح علمی همکاران شما در پلیس فتا به چه صورت است؟

  همــکاران مــا در تمام رزمایــش های رصــد و پیگیــری جرایم ســایبری در کشــور رتبــه اول را دارا 
هستند.

برای کسب این رتبه، شما چه اقداماتی را انجام داده اید؟
 آموزش، تمرین، مهارت، کار پلیس فتا یک کار روز آمد است، بچه های فتا باید به صورت روزانه آموزش های 

خاص خودشان را ببینند و این یک ضرورت است که آموزش های به روز  را ببینند.
حریم خصوصی از دیدگاه پلیس فتا؟ 

حریم خصوصی مشخص است، داشته ها و اطالعات های هر فردی می شود حریم خصوصی،آن چیزی که 
در حیطه اختیارات فرد است می شود حریم خصوصی. تلفن همراه، کیف، منزل، شماره حساب بانکی، حتی 
یک فلش هم حریم خصوصی و پلیس هم کاری به حریم خصوصی افراد ندارد مگر زمانی که یک فرد با ابزار 
خصوصی اش بیاید یک جرم عمومی انجام دهد که طبق قانون باید پلیس برای جلوگیری از اشــاعه جرم  با 

هماهنگی قضائی ورود پیدا کند.
 مقام معظم رهبری طی ســال های اخیردغدغه های زیادی نسبت به فضای مجازی داشته اند، 

پلیس فتا برای برطرف کردن دغدغه های معظم له چه فعالیت هایی داشته است؟
این سوال یک ســوال ملی است و باید یک مســئول ملی  جواب بدهد. ولی زمانی  که  سند افتای جمهوری 
اسالمی ایران  درسال ۱388 ابالغ شد، اولین رده ای که به صورت تخصصی مسئولیت برعهده گرفت و بخشی 
از وظایف  این ســند را  به طور کامل پیاده ســازی کرد، نیروی انتظامی بود که با تعریف پلیس فتا در حوزه 
رسیدگی  به تخلفات دراین حوزه  وارد شد و  به طور کامل ایفای نقش کرد. به نظر من نیروی انتظامی برای 
برعهده گرفتن مسئولیت های خودش در این سند افتا سنگ تمام گذاشته و یک پلیس مستقل برای فضای 

مجازی تعریف کرده است.
تعامل پلیس فتا با استانداری به عنوان نماینده دولت به چه صورت است؟

 ما  نه تنها با استانداری که با همه ارگان ها و سازمان هایی  که در زمینه  مدیریت فضای مجازی فعالیت دارند 
تعامل خوب و نزدیک و کار آمد داریم که ارتباط با اســتانداری با توجه به  مرجع بودن و مدیریت در امنیت 

استان ضروری است و وجود دارد.

 سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فتای استان:

فیلترینگ ربطی به فتا ندارد

همکاران ما در تمام رزمایش های 
رصد و پیگیری جرایم سایبری در 

کشور رتبه اول را دارا هستند

چرا این قدر پسرها از سربازی فراری  هستند؟ چون جوانان ما به راحتی عادت کرده اند.
برخورد شما  با سربازان چگونه است؟ برخورد ما با سربازان به صورت برادرانه است و اگر جایی برخوردی درستی صورت نگیرد 

شکایات یا انتقادات از طریق سامانه ۱97، بالفاصله بررسی می شود.
آماری از میزان تحصیالت سربازان استان دارید؟

 آمار که نمی توانیم ارائه کنیم ولی نسبت به گذشته میزان تحصیالت سربازان افزایش یافته است، همان طور که میزان تحصیالت 
خانواده ها افزایش یافته در سربازان هم این مسئله را می بینیم، قبال ما سربازانی داشتیم که حتی سواد هم نداشتند ولی حاال این 

موضوع اصال مطرح نیست.
 امروزه برای معافیت، سخت گیری های بیشتری صورت می گیرد یا به همان روال سابق شرایط معافیت پیگیری

 می شود؟ معافیت امروزه سخت گیرانه نشده است باید بر اساس قانون شرایط آن را داشته باشند.
در آمار معافیت ها تغییری صورت گرفته است؟ این آمار نه افزایشی داشته و نه کاهشی .

خرید سربازی حاال به چه صورتی است؟ شرط اول این است که 8 سال غیبت داشته باشند، بعد هم از ده میلیون شروع می 
شود تا به باال، زیر دیپلم ده میلیون.

 طرح سربازی از قدیم تاکنون موافقان و مخالفان خاص خودش را داشته است، برخی معتقدند که سربازی خدمت 
به میهن است و برخی می گویند یک کار اجباری است که دو سال از عمر فرد را هدر می دهد؛ نظرشخصی شما در 

این باره چیست؟
 سربازی خدمت به میهن است و جزو وظیفه شرعی و قانونی هر شخصی محسوب می شود. نباید اجبار قلمداد کنیم. مثل زمان 

جنگ که داوطلبانه حضور پیدا می کردند حاال هم دو سال به وطن شان خدمت می کنند.
با توجه به حادثه تروریستی که دراهواز اتفاق افتاد حاال این سوال مطرح می شود که آیا کشور ما در مقطع کنونی 
نیاز به سربازان حرفه ای در قالب نیروهای نظامی دارد یا از همین سرباز های وظیفه هم می توان در این موقعیت های 

حساس استفاده کرد؟ 
با همین سربازان  هم می توان پیش برد ولی باید آموزش های مستمر در کنارش هم باشد، باید به گونه ای باشد که نیروهای ما روزبه 

روز توانایی هایشان افزایش پیدا کند و با تجربه تر شوند.

عمر پلیس فتا به یک دهه 
هم نمی رســد. تــا قبل از 
ســال 88 جرایم گسترده 
ای در فضای سایبری اتفاق 
نمی افتــاد؛ امــا افزایش 
جرم های ســایبری باعث 
تشکیل پلیس فتا در نیروی 
انتظامی شد. سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی در حال 
حاضر رییــس پلیس فتای 
اصفهان است و به سواالت ما 
در این حوزه پاسخ می دهد.

از او یاد می کنند. چهره ای سختکوش، بااخالق و حرفه ای و توانمند در کارش که مجموعه ناجای استان و مردم به داشتنش 
افتخار می کنند. سرهنگ حسین زاده را پس از حدود ۱۴ سال دوباره از نزدیک می دیدم. هنوز همان قدر مهربان، خوش برخورد 
و البته کمی جدی تر از قبل! سفیدی چندتار مو روی سرش نشان از گذر عمر داشت. کارآگاه جنایی ای که دکترای جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری دارد و از رساله خود هم دفاع کرده، کتاب منتشر کرده، سال ها ریاست هیئت کشتی را در زادگاهش برعهده 
داشته و عناوین قهرمانی در این رشته را در کارنامه ورزشی خود دارد و آن قدر به ورزش عالقه مند است که حتی مشغولیت های 
جنایی و پلیسی هم نتوانست مانع از حضور حرفه ای او در این حوزه شود . یک جفت میل باستانی در گوشه اتاق سرهنگ که روی 
آن نام مقدس موال امیرالمومنین )ع( نقش بسته بود، حکایت از دلبستگی عمیق سرهنگ به ورزش پهلوانی و گود زورخانه دارد. 
اتاق بزرگ با میزی بزرگ که برای تشکیل جلسات، مناسب و عالی به نظر می رسد. سرهنگ در حال تماشای یکی از شبکه های 
تلویزیونی بود که مسئول دفترش ، خبر حضور ما را به او داد. تاخیر ما باعث شد تا سرهنگ حسین زاده در ابتدا با عذرخواهی اعالم 
کند که قرار است در جلسه ای که مدیرعامل باشگاه ذوب آهن هم در آن حضور دارد، خدمت سردار معصوم بیگی برسد و مجبور 
است چنددقیقه ای ما را تنها بگذارد. فرصت خوبی بود تا هم خبر آمدن آذری را بدهیم و هم علت حضورش را از سرهنگ سوال 
کنیم و تازه آن جا متوجه شدیم آقای مدیرعامل تنها برای عرض تبریک و خسته نباشید هفته ناجا به ستاد فرماندهی آمده است! 
در کنار قاب عکسی از سرهنگ حسین زاده که از آمادگی بدنی باالی او در یکی از مراسمات رژه خبر می داد، چشم مان به تصویری 
از یک شهید مدافع حرم نام آشنا افتاد: »شهید حسین آقادادی« . اینکه چرا میان این همه شهید، تصویر شهید آقادادی در اتاق 
جانشین فرمانده انتظامی استان نصب شده، سوالی بود که تصمیم گرفتیم در حین مصاحبه پاسخ آن را از سرهنگ بگیریم و در 
نهایت متوجه شدیم شهید عزیز مدافع از دوستان سرهنگ حسین زاده بوده است. سرهنگ وقتی می خواست از او حرف بزند، 
با صدایی که می شد بغض را در آن دید و شنید ، گفت : »حســین؟... با هم دوست بودیم. از بهترین دوستانم بود...« ) مصاحبه 
سرهنگ حسین زاده هم بعدا و در مرحله تایید نهایی ، کال حذف شد و سرهنگ اعالم کرد بهتر است چاپ نشود!(  جواب های 
سرهنگ حسین زاده »استادانه« و »حرفه ای« بود. از چهره ای مثل او بعید هم نبود . اواسط مصاحبه »فرمانده یگان ویژه« هم از 
راه رسید. با سرهنگ حسین زاده کار داشت و چشمش به میهمان های سرهنگ که افتاد، گفت وقت دیگری می آید اما با دعوت 
سرهنگ به اتاق آمد. سرهنگ با لبخند به »حسین امجدیان« گفت که »میهمان ها غریبه نیستن، همکاران خودمون هستن، 
خبرنگارن« . حاال فرمانده یگان ویژه استان هم مقابل مان نشســته بود و فرصتی بی نظیر برای انجام یک مصاحبه تفصیلی و 
اختصاصی دیگر هم بود بویژه اینکه یگان ویژه از محبوب ترین و زبده ترین نیروهای ناجا هستند و خیلی ها دوست دارند درباره 
این نیروها و شرایط استخدامی یگان ویژه بدانند. فرصت اما کم بود و سواالت ما از سرهنگ حسین زاده باقی مانده بود. به وقت 
اذان مغرب هم نزدیک می شدیم. با این حال سرهنگ امجدیان آرام و متواضع با لبخندی برلب قبول کرد که در فرصتی مناسب 

مصاحبه اختصاصی با موضوع یگان ویژه در اصفهان با او داشته باشیم. 
از سرهنگ حســین زاده و امجدیان خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. قبل از خروج چشــم مان به دفتر فرماندهی انتظامی 
استان افتاد و دری که باز بود و چراغی که روشــن...  دل مان نیامد بدون دیدار با فرمانده از ستاد خارج شویم. تصمیم گرفتیم 
هرچند بدون هماهنگی قبلی بود اما دیداری هم با فرمانده داشــته باشیم.  تمام کســانی که در دفتر سردار حضور داشتند، با 
نهایت خوش خلقی و برخورد محترمانه رفتار می کردند. دست آخر هم گویا دل شــان نیامد دو خبرنگار خانم منتظر بمانند 
و یکی از افسرها گفت به ســردار خبر می دهد که ما منتظر هستیم و چند دقیقه بعد گفت که ســردار گفته شاید جلسه اش 
طول بکشد و اشکالی ندارد وسط جلسه به دیدار برویم. قصدمان تنها سالم کردن و گفتن تبریک و خداقوت به مناسبت هفته 
ناجا بود؛ اما سردار معصوم بیگی خواست تا چنددقیقه ای بنشــینیم و درواقع این جناب فرمانده بود که ما را غافلگیر کرد! این 
میزان تواضع و خوشرویی را در میان مسئوالن کمتر دیده بودیم . سرهنگ حسین زاده گفته بود که »سردار دانشمند نیروی 
انتظامی و یک انسان فوق العاده اســت.« فوق العاده بودن را بدون اغراق در اتاق فرمانده انتظامی اســتان و در اولین برخورد 
دیدیم. در مردی که سادگی و صداقت دوست داشتنی در برخورد با مردم را از نزدیک در او دیدیم و اخبار قاطعیت و توانمندی 
هایش در برخورد با قاچاقچیان و اراذل و اوباش و برهم زنندگان امنیت مردم را هم بارها و بارها در اخبار دیده و شنیده بودیم. 
اما مردی که مقابل ما نشســته بود و از همکارانش و از مردم اصفهان با نهایت خوبی و نیکی یاد می کرد و از »برادران« خوبی 
که در اصفهان نصیبش شــده، حرف می زد. حدود یک ربع  میهمان فرمانده انتظامی اســتان بودیم و  با احترام فراوان بدرقه 
شــدیم آن هم در حالی که یک خاطره خوش دیگر از چند ســاعت حضور در مجموعه ناجا به خاطرات دوران خبرنگاری مان 
اضافه شــد. تازه از ســتاد بیرون آمده بودیم که به طور اتفاقی متوجه شــدیم شبکه سه ســیما در حال پخش مستند » یک 
روز با فرمانده« با محوریت حضور »ســردار معصوم بیگی« در اصفهان است. در قسمتی از مســتند، سردار به دختران دانش 
آموز که از پدرهای شــان و عشــق به آن ها حرف می زدند، گفت که »حواس تان به بچه های شــهدا باشــد.« ... از روبه روی 
 گلستان شهدای شهر رد شدیم. چشــم مان به قاب عکس شهدا افتاد . بوی اســپند می آمد و صدای »سیدرضا« هم به گوش 

می رسید. 
روزگاری در این سرزمین مردان مردی بودند که با اقتدا به حضرت روح ا... رفتند تا اجازه ندهند خط و خشی به صورت امنیت 
این سرزمین بیفتد. تا حافظ ارزش ها باشند و مدافع وطن . سال ها بعد پهلوانانی نه از نسل قدیم که از همین نسل جدید آمدند 
که مدافع »وطن« و »حرم شدند و اگر نبودند، به تعبیر رهبر فرزانه، باید در خاک خودمان با دشمن می جنگیدیم. دشمنی که 
در چشم به هم زدنی غفلت، تا مرکزیت نظام جمهوری اسالمی هم آمد و در حرم حضرت روح ا... و مجلس ایران ، اسلحه روی 
مردم گرفت و داغ بر دل این ملت گذاشت و چندی پیش هم ســر و کله منحوس شان در میان رژه در شهری پیدا شد که هنوز 
هم بوی باروت می دهد. این سرزمین تا همیشه تنش از لمس بوی باروت ، عطر عشق و شهادت می دهد. این کشور در منطقه 
پرآشوب و جنگ زده خاورمیانه به برکت تقدیم شهدا در آرامش و امنیت به سر می برد و نیروی انتظامی به همراه سایر نیروهای 
مسلح در کشورمان می داند که تا همیشه باید پاسدار و حافظ امنیتی باشد که »شهدا« برای این سرزمین به ارمغان آوردند. آن 
چه پیش رو دارید، ماحصل گفت و گوی دوروزه ما با مجموعه نیروی انتظامی اســت که قرار بود در هفته ناجا منتشر شود و به 
دالیل مختلف میسر نشد. بدون اغراق و تعارف آن چه در این دوروز به عینه دیدیم و باز هم بر آن تاکید می کنیم ، برخورد خوب 
 بر و بچه های نیروی انتظامی و همکاری عالی آن ها برای گرفتن مصاحبه ها بود و امید اســت نتیجه خوشایند مخاطبان هم

 باشد.  گفتنی است مصاحبه ها قرار بود به مناسبت هفته ناجا منتشرشود که در دست انداز و هفت خوان گرفتن تاییدیه ماند و 
با تاخیر منتشر می شود. 
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پیام »سیمئونه« در هفتمین 
سال حضورش در اتلتیکو

دیگو پابلو سیمئونه، هفتمین سال حضورش 
تلتیکــو مادریــد  ا در 
را بــا یک پیــام به 
هوداران از طریق 
توئیترش جشــن 
گرفت. ســرمربی 
نتینــی  ا ژ ر آ
اعــام کرد کــه تیم 
مادریدی و فوتبال چه معنایی 
برایش دارد. ســیمئونه نوشــت: من یک تیم 
 جنگنده و قوی که ضد حمله را در دستور کار 
 خود قــرار مــی دهــد را دوســت دارم. این 
 ویژگــی هــای اتلتیکوی پــر افتخار اســت.

  هفت ســال گذشــت و با رضایت به این روند 
 ادامه خواهــم داد.ســرمربی اتلتیکومادرید

 با این پیام به شــایعات دربــاره جدایی اش از 
تیم اسپانیایی پایان داد. او از بودن در اتلتیکو 
خشنود است با وجود این که در یک مصاحبه 
 اعــام کرده بــود عاقــه مند بــه مربیگری

 در اینتر است.

»پیکه« با هدف ریاست باشگاه 
بارسلونا بازنشسته می شود

بر اســاس گزارش یک نشــریه اســپانیایی، 
جــرارد پیکــه در فکر 
بازنشستگی است.

نشریه کاتالونیایی 
»موندو دپورتیوو« 
با انتشار گزارشی 
مدعی شــد جرارد 
پیکــه، مدافــع تیم 
فوتبال بارسلونا در ســال 2020 کفش هایش 
را خواهد آویخت تا یک سال بعد یعنی در سال 
2021 در انتخابات ریاســت باشگاه بارسلونا، 
کاندیدا شــود.پیکه 31 ســاله که فوتبالش را 
در سال 1997 در رده های پایه بارسلونا شروع 
کرد، سابقه بازی در تیم های منچستریونایتد و 
رئال ساراگوســا را در کارنامه اش را دارد؛ اما از 
ســال 2008 تاکنون عضو تیم اصلی بارسلونا 
بوده اســت و با این تیم به عناویــن قهرمانی 
 مختلفــی از جمله هفت قهرمانــی در اللیگا، 
 6 قهرمانــی در جام حذفی اســپانیا و ســه
  قهرمانــی در لیــگ قهرمانان اروپا رســیده

 است.

حمایت »محمد صالح« از 
مدافع سیاه پوست ناپولی

از سری مسابقات هفته هجدهم سری آ ایتالیا 
اینتر میــان از ناپولی 
میزبانی کــرد و در 
نهایت بــا نتیجه 
یــک بر صفــر به 
برتری دست پیدا 
کــرد. در دقیقه 89 
این مســابقه کالیدو 
کولیبالی، با اعتراض به کارت زردی که از داور 
مسابقه دریافت کرده بود دومین کارت زرد را 
هم دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد. در 
صحنه اخراج، او برای ترک زمین کمی تاخیر 
به خرج داد و همین سبب شــد تا طرفداران 
 افراطی اینتر علیه او شــعارهای نژاد پرستانه 

سر بدهند.
پس از حمایت کریستیانو رونالدو و ستاره های 
مطرح دنیای فوتبال، این بــار محمد صاح، 
بازیکن مسلمان تیم لیورپول در صفحه رسمی 
توییترش بــه حمایــت از کولیبالی پرداخت. 
صاح نوشت: جایی برای نژادپرستی در فوتبال 
وجود ندارد. هیچ جایی برای نژادپرستی وجود 

ندارد.

 تالش مسی 
برای بازگشت »نیمار«

 فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا قصد 
دارد نیمــار را بــه این تیم 
برگرداند.نیمــار که 
در ســال 2017 با 
222 میلیون یورو 
از بارســلونا راهی 
پاری ســن ژرمن 
شد به نظر می رسد در 
آستانه جدایی و حتی 
بازگشت به بارسلونا قرار گرفته است.در همین 
ارتباط، لیونل مســی که رابطه نزدیکی با این 
ســتاره برزیلی دارد می خواهد شرایط را برای 
برگشــتن نیمار فراهم کند. مسی می داند که 
 بارســلونا هنوز ضربه نبود نیمــار را می خورد
  و از ایــن رو قصــد دارد او را بــه نیوکمــپ

 برگرداند.

کارشکنی امارات علیه تیم ملی شروع شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 پرسپولیس به سرنوشت فدراسیون
 دچار شد؛ 

پاداش پشت سد تحریم
باشــگاه پرســپولیس برای دریافت پاداش نایب 
قهرمانی اش در لیگ قهرمانان آسیا از AFC به دلیل 
مشکات انتقال ارز به کشــور، با مشکاتی مواجه 
شده است. با این حال پرسپولیسی ها پس از برگزاری 
دیدار فینال چند باری در این خصوص با نامه نگاری 
و تماس های تلفنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا سعی 
در رفع این مشــکل داشته اند.باشگاه پرسپولیس 
اعام کرده تاکنون 6 مرتبه با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در این زمینه نامه نگاری کرده است. از سویی 
با مسئول بخش مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز 
تماس تلفنی صورت گرفته اســت. پرسپولیسی ها 
در این خصوص موضــوع تحریم های مالی و بانکی 
کشورمان و مشکات انتقال ارز را مطرح کرده اند، اما 
هنوز این پاداش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پرداخت نشده است.با این حال باشگاه پرسپولیس 
همچنان پیگیر این مشکل است تا بتواند موضوع 

پاداش سرخ پوشان پایتخت را حل کند.

 شکست ذوبی ها
 در روز صدر نشینی نامی نو

هفته هفتم لیگ برتــر بســکتبال آقایان عصر 
پنجشــنبه  با برگزاری 4 دیدار به پایان رسید و 
در یکی از این دیدار ها تیم بســکتبال ذوب آهن 
اصفهــان میهمان نیروی زمینی بود.شــاگردان 
فرزاد کوهیــان در ذوب آهن با وجــود ارائه یک 
بازی خوب و نزدیک اما در پایان با نتیجه 80 بر 
76 مغلوب حریف تهرانی خود شدند؛ سبز پوشان 
با این شکســت 8 امتیازی باقی ماندند و در رده 
پنجم جــدول رده بندی قرار گرفتند.در ســایر 
دیدار ها نیز آویژه صنعت مشــهد 81 بر 70 پگاه 
تهران را برد و پاالیش نفت آبادان با نتیجه 52 بر 
57 مغلوب شیمیدر شد.همچنین در هفته هشتم 
لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم نامی نو اصفهان در 
خانه پذیرای پاز تهــران بودند که با نتیجه قاطع 
86 بر 39 حریف خود را از پیش رو برداشــتند و 

صدرنشین باقی ماندند.

منهای فوتبال

در حاشیه

        ماشین سازی تبریز
تیم دوم تبریزی ها فصل گذشــته با فیروز کریمی در لیگ ماندنی شده بود،اما 
برای فصل جدید حضور کریمی برای این تیم دوامی نداشت و با اولین باخت در 
همان هفته های اولیه لیگ از سمتش برکنار شد تا رضا مهاجری جای او را روی 

نیمکت این تیم بگیرد.

  عکس روز

 »جادوگر« و »شهریار « در جمع بهترین های تاریخ 
جام ملت ها

سایت فاکس اسپورت با نزدیک شــدن مسابقات جام ملت های آســیا 2019 امارات یک 
نظرسنجی به راه انداخت تا بهترین های تاریخ این رقابت ها را انتخاب کند.این سایت برای 
هر پست 3 نامزد را انتخاب کرده که ایرانی ها هم سهمی در آن دارند. مثا در خط میانی و 
برای انتخاب بهترین هافبک، علی کریمی با کیسوکه هوندا و ناکامورا از ژاپن رقابت می کند 
و در خط حمله نیز مخاطبان فاکس نیوز باید بین علی دایی، ناهیرو تاکاهارا ژاپنی و یونس 

محمود عراقی یک نفر را انتخاب کنند.

کارشکنی امارات علیه تیم ملی شروع شد
هنوز جام ملت ها شروع نشده کارشکنی اماراتی ها علیه تیم ملی و فوتبال ایران شروع شده است. اماراتی ها نه تنها 
از فرستادن آی دی کارت خبرنگاران ایرانی خودداری کرده اند که تمام توان خود را به کار بسته اند که ایرانی ها 
برای حمایت از تیم ملی به امارات نروند. آن ها با مسئوالن فدراسیون هم همکاری نمی کنند و فدراسیون فوتبال 
ناچار شده به AFC شکایت کند. مسئوالن کنفدراسیون هم اعام کرده اند به کارشکنی های میزبان رسیدگی 
خواهند کرد.در این میان کی روش هم بیکار ننشسته و دست به ترفند جالبی زده و تمام ستاره های تاریخ فوتبال 
ایران را به جام ملت های آسیا دعوت کرده اســت. کی روش می خواهد مقابل توطئه های امارات و نقشه های 
AFC لشکرکشی کند. سرمربی تیم ملی که معتقد است رقیبان ایران نفوذ زیادی در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دارند، اسطوره های فوتبال را به همراهی تیم ملی فراخوانده تا AFC و میزبان بدانند ایرانی ها تنها نیستند.

شماره هشت به شماره ۲۶ رسید
 احمد نوراللهی که در بازگشت از تراکتورسازی با کیفیت فنی قابل توجه خود توانست به مهره قابل اتکای ترکیب 
پرسپولیس تبدیل شود، حاال صاحب پیراهن شماره 26 تیم ملی هم هست. همان شماره پیراهنی که در روزهای 
ابتدایی حضورش در پرسپولیس نیز بر تن کرده بود. نوراللهی اکنون بار دیگر در اردوی تیم ملی با پیراهن خاطره انگیز 
26 حضور یافته و در نهایت نیز در فهرست کارلوس کی روش برای جام ملت ها جزو نفرات منتخب قرار گرفت. باید 
دید او قادر خواهد بود در یکی از حساس ترین تورنمنت های تاریخ فوتبال ایران که نگاه و امید همه فوتبالدوستان به 
پایان طلسم چهار دهه ناکامی ایران در این رقابت هاست به کارلوس کی روش کمک کند یا خیر. در غیاب عزت اللهی 
که به دلیل مصدومیت این رقابت ها را از دست داده، احمد نوراللهی یکی از بازیکنان مورد اعتماد کارلوس کی روش 

لقب گرفته و باید با تداوم نمایش موفق چند وقت اخیر خود، به این اعتماد پاسخ مثبت دهد.

 تیم گیتی پسند از هفته بیســت و دوم رقابت های لیگ برتر فوتســال در ورزشگاه پیروزی اصفهان 
میزبان تیم مس سونگون بود که در پایان با نتیجه 5 بر4 از ســد این تیم گذشت.گیتی پسند با این 
پیروزی، رکورددار یازده پیروزی پیاپی در لیگ برتر فوتسال شد و رکورد قبلی خود با 10برد پیاپی در 
دو فصل قبل را جابه جا کرد. در این دیدار ابتدا سعید احمد عباسی، گل نخست سرخ پوشان اصفهانی 
را به ثمر رساند و در ادامه مهدی جاوید گل دوم گیتی پسند را وارد دروازه کرد که خوشحالی وی به 
مزاج بازیکنان مس سونگون خوش نیامد و منجر به تنش میان آنان شد و داور در یک تصمیم آنی اقدام 
به اخراج مهدی جاوید از گیتی پسند و فرهاد فخیم از مس سونگون کرد که واکنش نیمکت نشینان هر 
دو تیم را به همراه داشت.در ادامه مهران عالیقدر گل سوم تیمش را به ثمر رساند که این گلزنی برایش 
خوش یمن نبود چرا که با پای بازیکن مس سونگون از ناحیه سر مصدوم  و بعد از آن راهی بیمارستان 
شد.بابک نصیری تک گل مسی ها را در نیمه اول به ثمر رساند تا نیمه نخست این دیدار با نتیجه سه بر 
یک به پایان برسد.با آغاز نیمه دوم گلزنی علیرضا عسگری و ابوالقاسم عروجی از مس سونگون باعث 
شد هر دو تیم به تساوی سه بر سه دست پیدا کنند؛ اما زمان زیادی طول نکشید که سعید احمد عباسی 
دومین گل خود در این دیدار و چهارمین گل گیتی پسندی ها را به ثمر رساند. بازی نزدیک و تماشایی 
هر دو تیم باعث شد تیم میهمان توســط عروجی مجددا به گل دست پیدا کند .نتیجه چهار بر چهار 
برای هیچ یک از دو تیم راضی کننده نبود و در دقیقه پایانی این محمد شجری از تیم گیتی پسند بود 
که توانست پیروزی در این دیدار را به نام تیمش ثبت کند و این مسابقه با نتیجه 5 بر 4 به پایان رسید.

تیم گیتی پسند با این پیروزی 58 امتیازی شد و اختاف خود با نزدیک ترین تعقیب کننده خود یعنی 
مس سونگون را به عدد 8 رساند.

زور مس هم به گیتی پسند نرسید؛

 پیروزی شاگردان »رضا لک«

وقتی لیســت 23 نفره و نهایی تیم ملی برای حضور در جام 
ملت های آسیا از سوی ســرمربی پرتغالی تیم ملی اعالم شد 
یک سورپرایز به نام پیام نیازمند چشم همه را گرفت.نیازمند 
که برای پوشیدن تیم ملی رقابت ســختی با امیر عابدزاده، 
حسین حسینی، رشید مظاهری و علیرضا بیرانوند داشت در 

انتها موفق شد با کنار زدن حسینی و مظاهری خود را به جام 
ملت های آسیا برساند.فصل قبل و دیدار پیکان با پرسپولیس 
تهران بود که نیازمند با اعتمــاد مجید جاللی در دروازه قرار 
گرفت و با عملکرد خوبش خود را ســنگربان اصلی این تیم 
معرفی کرد؛ همین موضوع سبب شد امیر قلعه نویی که به تازگی 
به سپاهان آمده بود برای رفع آشفتگی فصول اخیر سپاهان در 
خط دروازه دست روی این گلر جوان بگذارد.نیازمند که خیلی 
زود توانست دل هواداران سپاهان را به دست بیاورد با عملکرد 

خوبش در بازی های لیگ برتر به تنها بازیکنی تبدیل شد که 
در لیگ برتر در همه بازی ها برای سپاهان به میدان رفته است؛ 
این گلر جوان در 15 بازی خود برای سپاهان 6 کلین شیت و تنها 
12 گل خورده و 77 درصد موفقیت در مهار توپ ها را به ثبت 
رساند.البته نباید نقش بسیار پر رنگ نیازمند در صعود سپاهان 
به مرحله نیمه نهایی جام حذفی را از یاد برد، جایی که وی موفق 
شد در بازی با نساجی مازندران و مس کرمان با مهار چند ضربه 

پنالتی سپاهان را به این مرحله برساند.

 گلرسپاهان  همراه تیم ملی 
در جام ملت ها

پیکان 
پیکان با مجیــد جالی لیگ را خوب شــروع کرد و تا 
میانه های نیم فصل اول هم خوب جلو رفت و در جمع 
باالنشین ها جای داشت، اما 6 باخت متوالی جایگاه آقا 
معلم را روی نیمکت پیکان متزلزل کرد و پس از دیدار 
هفته پانزدهم با نساجی مازندران، رای به قطع همکاری 
دو سال و نیمه با این مربی داده شــد تا مسئوالن این 
باشگاه به فکر انتخاب سرمربی جدیدی باشند و باالخره 
بعد از دو هفتــه از پایان نیم فصل اول جــواد نکونام، 
سرمربی اسبق نساجی مازندران سکان هدایت نیمکت 

این تیم را بر عهده گرفت.

ذوب آهن 
ذوبی ها لیگ را با امید نمازی شروع کردند تا این مربی 
اصفهانی یکی از تازه واردهای فوتبال باشــگاهی ایران 
لقب بگیــرد. نمازی و ذوب آهن لیگ را خوب شــروع 
کردند؛ اما از میانه های نیم فصل بــه بعد روند نتیجه 
نگرفتن این تیم کلید خورد و تــا پایان لیگ هم ادامه 
یافت، هر چند بعــد از  11 هفته حکم بــه کنار رفتن 
نمازی به صورت توافقی داده شد و علیرضا منصوریان 

جای او را گرفت.

    تراکتورسازی 
واگذاری امتیاز تیم تراکتور سازی به مالک خصوصی، این تیم را به پر هزینه ترین تیم لیگ برتری تبدیل کرد و جان توشاک نیز سرمربیگری 
این تیم نجومی را برعهده گرفت. توشاک از لحاظ کارنامه مربیگری اسم و رسم دار محسوب می شود؛ اما در مقطعی وارد فوتبال ایران شد 
که سال ها بود از سطح اول فوتبال دنیا فاصله گرفته بود. سرمربی ولزی رئال مادرید در هفته های اولیه لیگ در نتیجه گیری موفق نبود و 
سرانجام نیز کنار رفتن از جام حذفی، پرونده این مربی را بست. پس از اخراج توشاک، محمد تقوی به سمت سرمربی موقت انتخاب و روند 

صعودی در نتیجه گیری باعث شد تا در پایان نیم فصل پسوند موقت از پشت نام وی برداشته شود.

    فوالد 
نماینده خوزستان لیگ را با هدایت سیروس پورموسوی 
شروع کرد تا این مربی خوزستانی دومین فصل حضورش 
را در این تیم سپری کند. با اینکه فوالد بد نتیجه نگرفته 
بود، مدیران این تیم در پایان هفته ششم، پور موسوی 
را برکنار کرده و دســتیارش ایلی استان را جایگزین او 
کردند.از همان ابتدا تردیدهای زیادی در مورد کیفیت 
فنی این مربی رومانیایی وجود داشت و روند عملکردی 
این تیم نزولی شد تا در پایان هفته دوازدهم تغییر دوباره 
ای در تیم فوالد صورت گرفته و عزیز فریســات جای 
»اســتان« را بگیرد. روند نتیجه گیری بد فوالد با مربی 
بومی نیز ادامه دار شد تا مدیران این تیم به سراغ افشین 

قطبی بروند.

    نفت مسجد سلیمان
نفت مسجد سلیمان فصل گذشته کار خود را با محمود فکری خاتمه داد و با یک مربی استقالی جواز حضور در لیگ برتر 
را کسب کرد. مدیران باشگاه برای لیگ برتر عبدا... ویسی را جایگزین فکری کردند؛ اما همکاری ویسی با نفتی ها داومی 
نداشت و در پایان هفته پنجم جدایی رقم خورد. پس از عبدا... ویسی، هدایت تیم به »مرزبان« سپرده شد و این مربی در 

مدت حضورش در نفت با این تیم روندی صعودی را در پیش گرفت.

سپیدرود رشت
رشــتی ها  که لیگ را با درگیری های مدیریتی شــروع کردند، در سه 
هفته ابتدایی خداداد عزیزی را روی نیمکت داشــتند؛ اما همان طوری 
که پیش بینی می شــد،  عمر مربیگری خداداد دوامی نداشــت و سهیل 
حق شناس و محسن نصر به طور موقت هدایت این تیم را برعهده گرفتند. 
پس از تغییرات مدیریتی دوباره، علی کریمی به سپیدرود برگشت و با این 

تیم هم به تعطیات نیم فصل رفت.

     استقالل خوزستان
آبی های خوزســتان از همان روی نیمکت و پیش از شروع لیگ، 
فصل عجیب و غریبی را شروع کردند. بعد از رفتن ویسی از استقال 
خوزستان، صمد مرفاوی سرمربی این تیم شد که او هم به دلیل 
شرایط بد باشگاه استعفا کرد و داریوش یزدی سرمربی آبی های 
دیار کارون شد.مربیگری یزدی تا نیم فصل اول هم دوام نداشت 
و پس از برکناری این مربی، اســتقالی ها با پورموسوی به توافق 
رسیدند اما پیش از ثبت قرارداد، این همکاری منتفی شد و کریم 
بوستانی در چند هفته پایانی نیم فصل هدایت تیم قعرنشین لیگ 

را در اختیار گرفت.

هدایت این تیم برای نیم فصل دوم رقابت هــای لیگ برتر را بر »جواد نکونام« به دنبال توافق با مســئوالن باشگاه پیکان، 
این مســابقات، کاپیتان پیشــین تیم ملی ایران را روی نیمکت عهده گرفت تا تیم نســاجی مازندران که پایان نیم فصل اول 
مسجد سلیمان، ماشین سازی تبریز، ذوب آهن، سپیدرود رشت و خود می دید به جمع 8 تیم تراکتورسازی، فوالد، پیکان، نفت 
کرده اند. پرونده نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور استقالل خوزستان بپیوندد که مربیان ابتدای فصل آنها تغییر 

در شرایطی 24 آذر به پایان رسید که در این دوره شاهد بیشترین تغییرات در کادرفنی تیم ها بودیم و نیمی از تیم ها ترجیح دادند تا با سرمربی خود قطع رابطه کنند. این تغییرات در حالی رخ داد که در دور رفت، هنوز حساسیت نیم فصل 
دوم بین هواداران و مدیران باشگاه ها وجود نداشته و با حوصله بیشتری با عملکرد مربیان برخورد می شود ولی این تغییر و تحول ها روی نیمکت تیم ها اتفاق افتاد تا بار دیگر این فرضیه که مربیان در ایران امنیت شغلی ندارند، تقویت 

شود. انتخاب جواد نکونام به عنوان سرمربی تیم پیکان بهانه ای شد تا در این گزارش مروری بر تغییرات انجام شده در کادر فنی تیم های لیگ برتری داشته باشیم.

 نیمکت های پر ماجرا
سمیه مصور  مروری بر 9 تیم لیگ برتری که با تغییر کادر فنی روبه رو شدند؛  

نساجی مازندران
 با انتخاب جواد نکونام به عنوان سرمربی تیم پیکان تهران، تیم 
نســاجی مازندران هم باید به دنبال انتخاب گزینه دیگری برای 
هدایت این تیم باشد، تنها نماینده مازندران در لیگ کار خود را 
با کاپیتان پیشین تیم ملی شروع کرد و با این مربی هم بد نتیجه 
نگرفت و توانست در پایان نیم فصل اول با کسب 16 امتیاز در رده 
دهم قرار بگیرد؛ اما اختافات مسئوالن این باشگاه با جواد نکونام 
سبب شد تا او قید ادامه همکاری در این تیم را بزند و برای نیم فصل 

دوم راهی تهران شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2598 | December  29,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



کمبود آب، بزرگ ترین خطر در شهر اصفهان است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهردار اصفهان:
کمبود آب، بزرگ ترین خطر 

در شهر اصفهان است
شهردار اصفهان اظهار کرد: اگر تاالب گاوخونی 
آبیاری شود همه بیماری هایی که اکنون وجود 
دارد درمان می شــود؛ کمبــود آب بزرگ ترین 
خطر در شهر اصفهان و شــعاع ۳۰ کیلومتری 
آن اســت. نوروزی افزود: اگــر رودخانه جاری 
نباشد بزرگ ترین دســتاوردهای بشری یعنی 
آثار تاریخی در شــهر اصفهان آسیب می بیند؛ 
بنابراین آب باید به طور طبیعی جریان داشته 
باشد تا سفره های آب زیرزمینی و اسفنج ها تازه 
بماند و دچار فرونشست نشویم.وی تاکید کرد: 
آب باید به صورت دائمی در رودخانه زاینده رود با 
استفاده از راهکارهای قانونی جاری شود تا بتوان 
حقوق کشاورزان شــرق و غرب را احیا کرد.وی 
ادامه داد: از همه مســئوالن و اعضای شوراهای 
بخش مرکزی و غرب  و شــرق اصفهان استدعا 
دارم به غیر از مسیر قانونی مسیر دیگری را طی 
نکنید؛ شــما باید افکار عمومی را هدایت کنید 

چون افرادی قابل اعتماد و موثق هستید.

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان مطرح کرد: 

141 اقدام، سیاست و 
برنامه ریزی در معاونت 

شهرسازی
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفــت: ۱۴۱ اقــدام، سیاســت و برنامه ریــزی 
در معاونت شهرســازی انجام شــده اســت که 
مواردی مانند رویکرد حکمروایی خوب شهری، 
شــفافیت، اداره ارزان شــهر، حقوق شهروندی، 
درآمد پایدار، شهر زیست پذیر و شهر هوشمند، 
بازآفرینی شــهری پایدار، عدالت اجتماعی شهر 
و مدیریــت دانش را در بر می گیرد.ســید احمد 
حســینی نیا اظهار کرد: در معاونت شهرســازی 
دوره جدید مدیریت شهری با سه رویکرد »برنامه 
سنجش پذیر شهردار«، »برنامه اصفهان ۱۴۰۰« و 
پیگیری مفهوم »حق به شهر« طرح ها و برنامه ها 
تعریف شده اســت. وی با بیان اینکه ۱۴۱ اقدام، 
محصول کار تیمی کارکنان معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان بوده است، تصریح 
کرد: یکی از این اقدامــات دریافت مصوبه طرح 
اراضی کلنگان بــود که پس از ســال ها به تایید 

شورای عالی رسید.

امام جمعه موقت اصفهان:
چرا دولت آب را از خلیج فارس 

به اصفهان منتقل نمی کند؟
امام جمعــه موقت اصفهــان در خطبه های نماز 
جمعه این هفته اصفهان بابیان اینکه حضرت علی 
)ع( در حدیثی می فرمایند سپری که در مقابل هر 
بالیی می تواند انسان را حفظ کند تقواست، اظهار 
کرد: اگر مسلمانان تقواپیشه کنند در مقابل فقر، 
مشــکالت، تحریم ها و سیاســت های دشمنان 

سربلند خواهند شد.
حجت االسالم والمســلمین ســید مجتبــی 
میردامادی گفت: عــده ای فراموش کرده اند که 
تمام زندگی انسان یک امتحان است، مسئوالن 
فراموش نکنند جایی که ایســتاده ایم را مدیون 
خون شــهدا هســتیم و فراموش نکنند که چه 
مســئولیتی بــر عهده دارند.امام جمعــه موقت 
اصفهان ادامه داد: آیت ا...هاشــمی شــاهرودی 
عالمی وارســته و انقالبی و بی ادعا بود که رهبر 
معظم انقالب ایشان را یک انقالبی مطیع معرفی 
کردند.وی با اشاره به حماسه ۹ دی بیان کرد: این 
روز یک معجزه الهی بود که دشمن چندین سال 
برای این فتنه افروزی برنامه ریزی کرده بود؛ اما 
با حمایت مردم متوجه شــد که اتحاد این مردم 
ناگسســتنی است.حجت االســالم میردامادی 
تصریح کــرد: نمایندگان اصفهان بــا یک اقدام 
قهرمانانه از سمت خود اســتعفا دادند و باوجود 
این که مسئوالن دولتی توجه نکردند نمایندگان 
اصفهان مســئولیت خود را انجــام دادند.وی با 
اشاره به سخنرانی رییس جمهور مبنی بر این که 
ایران یک مملکت الهی است و از شمال و جنوب 
به دریا راه دارد، ادامه داد: چه کســی باید آب را 
تصفیه کند آیا این وظیفه مردم اســت یا دولت، 
این حرف ها قابل قبول نیســت، آنــان در جواب 
نمایندگان اصفهان گفتند که فرقی بین اصفهان 
و یزد و رفسنجان قائل نیستند.امام جمعه موقت 
اصفهان تاکید کرد: چرا باید مردم شرق اصفهان 
دچار مشــکل حاد بی آبی شــوند، چرا ایران که 
مملکت الهی و برکت اســت دولتــش آب را از 

خلیج فارس به اصفهان منتقل نمی کند؟

شهریور ماه سال جاری بود که معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردار اصفهان از افزایش مسیرهای پیاده 
در شهر خبر داد تا  افزون بر خیابان چهار باغ عباسی 

که پیاده راه سازی آن چند سالی است کلیدخورده،
خیابان های دیگری در نصف جهان نیز به این پروژه 
بپیوندند و این روزها خبر پیاده راه سازی محور میانی 

نظر و خیابان ابوذر رهنان به گوش می رسد.
به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری، 
افزایش آلودگی هوا در اصفهان سبب شد تا مدیریت 
شهری با استفاد از تجربه  کالن شهر ها در کشورهای 
پیشرفته اقداماتی مانند پیاده راه سازی را در دستور 
کار خود قرار دهد، اتفاقی که در سال ۹5 برای اولین 
بار در شهر رخ داد و خیابان چهار باغ عباسی نخستین 

روز بدون خودرو را جشن گرفت.
پیاده راه ســازی چهارباغ، آرزوی چهل ساله مردم 
و مسئوالن شــهری اصفهان بود که سال ها اجرایی 
شــدن آن به تعویق افتاده بود؛ اما باالخره با همت 
مدیریت شــهری این آرزو برآورده شد تا با پیاده راه 
سازی این خیابان که ستون فقرات اصفهان به حساب 
می آید و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شــهر 
برعهده داشت قدم بزرگی در راستای کاهش آلودگی 

هوای شهر برداشته شود.
تجربه موفق و حمایت مردم از این پروژه سبب شد 
تا مطالعات پیاده راه سازی خیابان های دیگری در 
شهر نیز در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان قرار بگیرد به طوری که به گفته 
علیرضا صلواتی،  مطالعــات جامع حمل و نقل برای 
محدوده مرکزی پیشنهاد آرام ســازی ترافیکی را 
مطرح و اولویت را به عابران پیاده و دوچرخه سواران 
داده است، مثل خیابان چهار باغ که پروژه پیاده راه 

سازی آن در حال اتمام است و در ادامه مسیر خیابان 
سپه تا میدان امام)ره(، خیابان حافظ، کوچه کرمانی، 
هارونیه و میدان امام علی)ع( نیز به پیاده راه تبدیل 
می شود تا یک پیاده راه بزرگ در سطح شهر داشته 
باشیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ادامه 
می دهد: مطالعاتی نیز در نقاط مختلف شهر از جمله 
رهنان، خوراسگان و جلفا صورت گرفته تا مسیرهای 
پیاده برای آنها در نظر گرفته شــود؛ چرا که افزایش 
مســیرهای پیاده در شهر اتفاق خوشــایندی برای 
کاهش استفاده از خودروهای شخصی است تا آرام 
آرام  به کمک این اتفاق مردم از خودرو ها جدا شده  

و پیوند شهروند و شهر برقرار و هویت به اصفهان  باز 
 گردد.در همین راســتا مدیر منطقه ۱۱ شهرداری 
از تبدیل خیابان ابوذر رهنان به محــور پیاده راه از 
۱۱ دی ماه ســال جاری خبــر داد و اظهار کرد: این 
خیابان  سه شــنبه هر هفته روی عبــور خودروها و 
موتورسیکلت ها بسته می شــود و به محور پیاده راه 

تبدیل خواهد شد.
حمید اشرفی ادامه می دهد:پیاده راه سازی خیابان 
ابوذر به دلیل وجود حمام بزرگ رهنان، مســاجد و 
قدمت ۷۰۰ســاله می تواند در هویت بخشی منطقه 

تاثیرگذار باشد و محرک توسعه منطقه به شمار رود.

وی تصریح کرد: مردم رهنان خیابان ابوذر را چهارباغ 
این منطقه می دانند چرا که در آن مغازه های تجاری 
زیاد و کتابخانه ها و مســاجد وجود دارد و نخستین 
سینمای غرب اصفهان در انتهای خیابان ابوذر واقع 
شده که این ســینما از ابتدای فصل بهار آغاز به کار 

خواهد کرد.
احمد رضایی، مدیرمنطقه پنج شهرداری نیز از پیاده 
راه ســازی محور میانی نظر خبر داد تا با استفاده از 
تجارب پیاده راه سازی چهارباغ عباسی این خیابان 
نیز پیاده راه  شــود و زمینه رونق کسب و کار کسبه 

منطقه پنج بیشتر فراهم شود.

اصفهان، شهِر  پیاده راه ها می شود

یک کارشناس طراحی شهری اظهار کرد: با توجه به تراکم جمعیتی 
در شــهر اصفهان که هنوز بی رویه افزوده نشــده اســت و ارتفاع 
ســاختمان ها که خیلی گسترده نیســت، می توان گفت اصفهان 
هنوز شــهر تاب آوری است؛ نباید درآمد شــهری مبنی بر فروش 
تراکم باشد، زیرا در این صورت به تراکم غیر اصولی و کاهش تاب 
آوری می رسیم. پیمان طوطیان با اشاره به فضاهایی که در گذشته 

برای تاب آوری شهر ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ 
در زمان صفوی میدان نقش جهان و در زمان ســلجوقیان میدان 
امام علی)ع( فضاهایی باز برای سرویس دهی در زمان بحران بوده 
است، زیرا در ایام قدیم مردم در زمان بحران در میادین شهر تجمع 
می کردند.طوطیان اضافه کرد: از زمان تاسیس حکومت قاجار تراکم 
شهری باال رفت و اکنون نیز به خاطر وجود تکنولوژی و حجم باالی 

خودرو ظرفیت شهر متناســب با تراکم ها نیست که این موضوع 
در کاهش تاب آوری تاثیرگذار است. وی، ایجاد فضاهای مناسب 
شهری را سبب توزیع متوازن تراکم جمعیتی در سطح شهر دانست 
و اظهار کرد: باید قبل از وقوع بحران به فکر افزایش تاب و توان شهر 
باشیم که این تدابیر بتواند جلوی بروز بسیاری از مشکالت را بگیرد 

و تحمل شهر را باال ببرد.

یک کارشناس  طراحی شهری مطرح کرد:
قبل از وقوع بحران به فکر افزایش تاب و توان شهر باشیم

  تصمیم مدیریت شهری برای ارتباط بین هویت شهر و  شهروند؛

مفاد آراء
10/51  شماره صادره:540247 /1397/31-1397/9/27 آگهي مفاد آراء قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000410-1397/08/23-  آقای مصطفی غالمعليان 
فرزند محمد علی ششدانگ يكباب خانه و زيرزمين به مساحت 295/73 متر مربع مجزی 

شده از پالك 1029 فرعی از 121 اصلی واقع در ابنيه دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/08 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/23    
م الف: 323469  زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
10/58 شــماره: 139721702027037046-97/10/2 چون تحديد حدود ششدانگ 
يكبابخانه پالك شماره  13156/18 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی 
به نام سعيد كاظمی چريانی فرزند اصغر در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نيامده طبق رای مفروز گرديده با توجه بــه اينكه اصل ملك تحديد حدود 
قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/11/2 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد.  م الف:331575 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)192 

كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/59 شماره: 97/2027037714-97/10/5 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه 
پالك شــماره  7897/3410 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالك 169 
فرعی كه طبق پرونــده ثبتی به نام محمد علــی عابدينی پزوه فرزند زيــن العابدين در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره 
13976030202700530-97/6/6 مفروز گرديده بــا توجه به اينكه اصل ملك تحديد 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز  شنبه مورخ 97/11/6 ساعت 9 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
نمايد.  م الف:331570 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)201 

كلمه، 2 كادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/60 شماره: 97/2027037783-97/10/5  چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه 
پالك 3406  فرعی از 7897 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به 
نام علی شيرانی بيدآبادی در جريان ثبت است و رای شماره 139760302027005104 
مورخ 1397/5/14 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی 
فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دســتور تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 97/11/4 روز پنجشنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين 
و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور يابند اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امــالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض 
بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع 
ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير 
اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:331571 

شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)266 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/61 شماره: 97/2027037669-97/10/4 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه 
پالك شــماره  7897/3412 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام 
غالمحسين قيصری حســن آبادی فرزند محمد علی در جريان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره 97/6/3-139760302027005268 
مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره 
ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
ملك مرقوم در روز  چهارشنبه 97/11/3 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالك مطابق ماده 14 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:331573 شبان رئيس ثبت 

اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)194 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/63 شــماره: 139721702027037052-97/10/2  چون تحديد حدود ششدانگ 
يكباب ســاختمان پالك 1169  فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتی به نام احمدآقا كوچك ورزنه فرزند ميرزا حســن در جريان ثبت اســت 
و رای شماره 139760302027003356 مورخ 1396/9/9 از طرف هيات حل اختالف 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با 
توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور 
تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود 
ملك مرقوم در تاريخ 97/11/3 روز چهارشنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز پذيرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به 

اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:331576 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)269 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/64 شــماره: 139721702027037019-97/10/2  چون تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه پالك 5  فرعــی از 13197 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان كه طبق 
پرونده ثبتی به نام زهــرا فروغی ابری فرزند رضا در جريان ثبت اســت و رای شــماره 
139760302027004846 مورخ 1397/5/8 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه 
تحديد حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينك بنا به دستور تبصره ذيل 
ماده 13 قانون تعيين تكليف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم 
در تاريخ 97/11/2 روز سه شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين 
منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد 
داد.  م الف:331578 شبان رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شرق اصفهان)269 

كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/65 شماره: 97/2027036837-97/10/1 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه 
پالك شماره  11516/1610 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام 
احمد قاسمی فرزند علی در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نيامده طبق رای شماره 139760302027003350-97/3/29 مفروز گرديده با توجه به 
اينكه اصل ملك تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دســتور تبصره ذيل ماده 13 قانون 
ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز  
دوشنبه 97/11/1 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی 
به كليه مالكين و مجاورين اخطــار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق مــاده 14 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.  م الف:331579 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك 

منطقه شرق اصفهان)191 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/52  خواهان آقای اكبر غالمی اسفيدواجانی فرزند حسن با وكالت آقای جعفر چرغان 
دادخواستی به طرفيت خواندگان ســجاد احمديان فرزند اله قلی و حسين جليليان و ابوذر 
محمدی به خواسته مطالبه وجه چك تقديم شورای حل اختالف شهرستان تيران و كرون 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف تيران )رضوانشهر( 
واقع در استان اصفهان شهرستان تيران و كرون مجتمع امام حسين)ع( رضوانشهر، ارجاع 
و به كالسه 671/97 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن مورخ 1397/11/06و ساعت 16 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل 
اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند.  م الف:329171 شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف تيران )163 كلمه، 2 كادر(

موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
10/56 نظربه اينكه براساس تقاضاي آقاي محمدبرهاني مبني برتعيين بهاء ثمنيه اعياني 
تمامت پنج وهفت – سي ام حبه مشاع باستثنا بها ثمنيه اعياني 72 حبه ششدانگ پالك 
409 فرعي از3- اصلي كه دراجــراي تبصره يك ماده 105 اصالحــي آئين نامه قانون 
ثبت ، كارشناسي رسمي دادگستري ميزان بهاء ثمنيه اعياني پالك فوق الذكر رابه مبلغ 
4500000 ريال برآوردواعالم نموده اســت ومتقاضي آن رابه حساب سپرده طبق فيش 
شماره 9522126868818685 وشــماره پيگيري 827291 مورخ 17 / 09 / 95 به مبلغ 
چهارميليون وپانصدهزارريال واريزنموده وچون ذينفع فاقدنشاني است / نشاني تعيين شده 
ذي نفع موافق باواقع نمي باشــدلذاباتوجه به مفادتبصره يك آئين نامه فوق الذكرمراتب 
فقط يك مرتبه درروزنامه كثيراالنتشارآگهي مي شود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين 
 شده به منطقه ثبت اسنادوامالك شــهرضامراجعه ودرصورتيكه تضييع حقي شده باشد
مي تواندازتاريخ انتشاراين آگهي به مدت يك ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه وگواهي 
طرح دعوي رابه اين اداره تسليم نمايدبديهي است درصورت عدم مراجعه ذينفع به مراجع 
قضائي درمدت تعيين شــده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي سندمالكيت متقاضي بدون 
استثناءبهاء ثمنيه اعياني صادروتسليم خواهدشــد. م الف: 330035 موسوي رئيس 

اداره ثبت امالك شهرضا )181 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالكیت

10/57 نظر به اينكه سندمالكيت ششدانگ پالك ثبتي شماره : 9407 فرعي از 2 - اصلي 
واقع دربخش يك ثبتي شهرضا كه درصفحه 11 دفتر 125  امالك به نام بهرام سلطاني 
ثبت وسند صادروتسليم گرديده است ، سپس بالواسطه / مع الواسطه بموجب سند انتقال 
شماره : 62916 - 18 / 4 / 94 دفتر 145 شهرضا به آرش باقرپور انتقال گرديده كه بموجب 
اسنادشــماره 27623 - 18 / 5 / 94 و 27624 - 18 / 5 / 94 دفترخانه شماره 5 شهرضا 
دررهن بانك ملت شعبه مركزي شهرضاميباشدكه اينك نامبرده باارائه درخواست كتبي 
به شــماره وارده 970903661782136 - 22 / 7 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهاديه 
محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 445477 -3 / 7 / 97 به گواهي دفترخانه 347  
شهرضارسيده است مدعي است كه سندمالكيت آن به علت جابجائي مفقودگرديده است 
ودرخواست صدورالمثناي ســندمالكيت ملك فوق رانموده اند لذامراتب به استنادتبصره 
يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
كسي مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه اصل سندمالكيت 
ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت 
به ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت 
اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق 
مقررات خواهدشــد. م الف: 329297 محمدحســن صمصامي مسئول دفترامالك 

شهرضا)224 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/62 شــماره: 97/2027037057-97/10/2 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب 
مغازه پالك شــماره  11516/1609 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی 
به نام سيد مهدی باطنی فرزند ســيد مصطفی در جريان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شــماره 97/5/13-139760302027005059 
مفروز گرديده با توجه به اينكه اصل ملك تحديد حدود قانونی نشــده لذا بنا به دســتور 
 تبصره ذيل ماده 13 قانون ت.ت مصوب ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود ملك مرقوم در روز  چهارشنبه 97/11/3 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 14 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
 2 ماده واحده قانون تعييــن تكليف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف يك ماه

 از تاريخ تســليم اعتــراض به ايــن اداره بايســتی با تقديم دادخواســت بــه مراجع 
 ذيصــالح قضايی گواهــی تقديم دادخواســت را اخــذ و به ايــن اداره تســليم نمايد.  
م الف:331574 شبان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان)194 كلمه، 

2 كادر(

 نرگس طلوعی 
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 امام زمان )عج(:
  گرايش خود را به ما، با دوست داشتن سنت 

روشن همراه كنيد. 
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یادداشت

برقراری ارتباط خوب با دیگران یکی از تکنیک هایی اســت که 
امروزه در بهتر شدن زندگی افراد نقش بسزایی ایفا می کند.برای 
برخی افراد ارتباط برقرار کــردن با دیگران و همچنین صحبت 
کردن در جمع بسیار دشوار اســت؛ اینکه در موردعالقه مندی 
هایشان حرف بزنند، اظهار نظر کنند و به دیگران نزدیک شوند 
مانند جابه جا کردن یک کوه اســت. آن هــا اغلب برای نزدیک 
شدن به دیگران احســاس خجالت می کنند و برای حرف زدن 
در یک جمعیت احساس ترس دارند؛ اما این ترس یا خجالت را 
می توان برطرف کرد. در ادامه راه هایی را به شما خواهیم گفت که 
می توانید از خود یک فرد اجتماعی بسازید فقط کافی است کمی 

حوصله به خرج دهید و تمرین کنید.
چرا بعضی افراد روابط اجتماعی خوبی دارند؟

در یک جلســه مهم کاری گرد تا گرد نشســته اید؛ همه افراد 
انتقادات و پیشــنهاد هایی را مطرح می کنند و نوبت به شما می 
رسد؛ رنگ  بر چهره ندارید، دســت تان از استرس عرق می کند 
و هنگام حرف زدن تپق می زنید. در همین حین ممکن اســت 
مورد تمسخر دیگران قرار بگیرید و احساس خجالت بیشتری به 
شما دست دهد. خیلی دوست دارید شما هم مانند بقیه قاطعانه 
صحبت کنید اما احساس می کنید هیچ مهارتی در صحبت کردن 
و روابط اجتماعی ندارید؛ در همین حال ممکن اســت سوالی 
فکرتان را مشغول کند که چرا بعضی افراد روابط اجتماعی و فن 
بیان خوبی دارند؟ آیا مهارت های ارتباطی ذاتی است یا اکتسابی؟

مرتضی رجب نیا، روان تحلیلگر و مدرس خود تحلیل گری معتقد 
است: وقتی می گویید مهارت های ارتباطی ذاتی است یعنی شما 
اعتقاد دارید که روی ژن های ما نوشته شده که روابط اجتماعی چه 
کسی قوی است و روابط اجتماعی چه کسی ضعیف؛ درحالی که 
مهارت های ارتباطی افراد تا حد زیادی اکتسابی است و از دوران 
کودکی نشأت می گیرد؛ درواقع ما از بدو تولد زیست اجتماعی 
خود را آغاز می کنیم. ما از شروع تولد چیزهای مختلفی می بینیم، 
کتاب های زیادی می خوانیم و با افراد زیادی در تعامل هستیم که 

همه می توانند در روابط ما تاثیرگذار باشند.
اگر بر این باور باشید که مهارت ارتباطی ذاتی است باید بدانید 
که یک مســئله ذاتی را هیچ گاه نمی توانید تغییر دهید و با این 
تفکر هیچ وقت نخواهید توانســت ارتبــاط اجتماعی خوبی را 
کسب کنید لذا اگر در کسب مهارت های ارتباطی مصمم باشید 
و برای آن تالش کنید قطعا شــاهد کسب مهارت خود خواهید 
شد. شاید در بین دوستان و آشــنایان افرادی را دیده باشید که 
خیلی منزوی و گوشه گیر بوده اند و اکنون روابط اجتماعی نسبتا 
خوبی پیداکرده اند، به این دلیل اســت که سعی کرده اند روی 
مهارت های ارتباطی خود کار کنند و فکرشــان را از روی ذاتی 

بودن خارج کنند.
اهمیت روابط اجتماعی در طول زندگی

سازمان بهداشت جهانی، روابط اجتماعی را به عنوان یک عامل 
مهم سالمت در طول زندگی ما به رسمیت می شناسد. همچنین 
تصدیق می کند که روابط اجتماعی می تواند جلوی بروز بیماری 

و مرگ ومیر در افراد را بگیرد.
در دانشگاه ماساچوســت، گروه آمشرس گروه جامعه شناسی و 
موسسه محاسبات اجتماعی؛ طی بررسی تاثیر روابط اجتماعی 
روی سالمت به این نتیجه دست یافته است که روابط اجتماعی 
تاثیر زیادی در بهتر و بدتر شدن سالمت دارد. روابط اجتماعی 
ما کامال با خوشبختی ما مرتبط اســت. این مطالعات نشان داد 
وقتی روابط اجتماعی قوی داریم خوشبخت تر هستیم چراکه 
 ارتباط با دوستان و همکاران باعث حس شادی و رضایت در افراد

 می شود.

 به کمک این راهکارها به خوبی با 
دیگران صحبت کنید

رضوان ساالری

عکس روز

دوخط کتاب

شاید آنجا امیدهای تازه ای 
کشف کند و دوباره این 
رشته های پاره شده را 

به هم گره بزند. در مورد 
درخت ریشه ها سریع 

رشد می کنند و پر از شیره 
می شوند، ولی این فقط 
شباهتی به زندگی دارد 

و این درخت دیگر هرگز 
درخت سالمی نخواهد شد.

»زیر دنده های چرخ«
هرمان هسه

مثل درخت جوانه بزن

 وقتی درختی را از تنه قطع 
می کنند از پایه جوانه زدن 

را آغاز می کند. همین 
طور روح آدمی؛ روحی 
که در زمان شکوفایی 
ضایع می شود راه خود 
را به سوی بهار آغازها 
و کودکی آینده نگر باز 
می جوید به خیال اینکه 

روباتی برای کار در رستوان ها ساخته شده اســت. این روبات می تواند 
غذا را به مشتریان تحویل دهد و میزهای رستوران را تمیز کند.استارت 
آپ کالیفرنیایی Bear Robotics با استفاده از فناوری هوش مصنوعی 
این روبات را ساخته اســت. روبات مذکور که »پنی« نام گرفته می تواند 
بدون برخورد با اشــیا یا افراد در رســتوران تردد کند. سرآشپز هنگام 
آماده شدن غذا به وسیله یک اپلیکیشــن روبات را فرا می خواند تا آن را 
 به مشتری تحویل دهد.در حال حاضر »پنی« در یک رستوران آزمایش 

می شود.

روبات گارسون برای کار در رستوران ها

تونل 57 کیلومتری گوتارد Gotthard در ســوئیس، طوالنی ترین و بزرگ 
ترین تونل جهان است. در ســال 1999 میالدی، این تونل بعد از 17 سال با 
هدف اتصال شمال و جنوب اروپا و سرعت بخشیدن به نقل و انتقال مسافران و 
محموله های تجاری در قلب کوه های آلپ ساخته شد که فاصله زمانی زوریخ 
در سوئیس را تا میالن در ایتالیا به 30 دقیقه کاهش می دهد. حدود 269 قطار 
حمل بار و 65 قطار مسافربری روزانه در این مسیر ریلی تردد می کند. در سال 
2003 چهار مته ســه هزار تنی 28 میلیون تن قلوه سنگ را از دل کوه و از دو 

طرف تونل به بیرون کشید.

بزرگ ترین تونل جهان

درختی که با دانش آموزان درس می خواند!
در میان خبرهای قلع و قمع درختان، زمانی که می شنویم افرادی برای حفظ حیات یک درخت دست به خالقیت زده و ساخت و ساز خود را 
مطابق با محل زندگی درخت تنظیم کرده اند، امیدوار می شویم که هنوز هم افرادی هستند که به حیات موجود زنده ای مانند این درخت احترام 

گذاشته و زندگی آن را فدای خودخواهی و منفعت طلبی خود نمی کنند و به آن حق زندگی می دهند.
حدود 50 سالی می شود درخت کاج کهنســال ما در حیاط خانه ای زندگی می کند، اما از سال 88 این ملک شخصی تغییر کاربری داده و به 
محفلی برای علم آموزی دانش آموزان تبدیل شــده است.با توجه به نیاز مدرسه، مسئوالن این مدرســه مجبور به افزایش شمار کالس های 
درس می شوند، اما در مکان مورد نظر برای ساخت کالس درس، با درخت کاج کهنسال حیاط مواجه می شوند، مسئوالن خالق این مدرسه 
با هم فکری و کمی خالقیت بدون این که آسیبی به درخت برسانند، ساختمان کالس درس را براساس محل استقرار درخت تنظیم می کنند و 
اکنون دوسالی می شود درخت درس خوان ما کنار نیمکت های کالس درس جاخوش کرده و نفس می کشد و هر روز هوایی تازه و سبزی را به 

دانش آموزان تزریق می کند.
»محمدحسین یگانه«، مدیر دبیرستان پســرانه علوی در تبریز در خصوص قدمت درخت کاج محافظت شده در داخل کالس درس، اظهار 
می کند: پیش از ساخت مدرسه این زمین به صورت ملک شخصی و مسکونی بود و این درخت کاج نیز در حیاط خانه رشد کرده بود، قدمت این 

درخت به 50 سال می رسد، پس از فروش ملک، در سال 88 مدرسه ای در این مکان احداث شد.
وی ادامه داد: با توجه به این که ما در فضای مدرسه به احداث کالس درس دیگری نیاز داشتیم، مقرر شد کالس درس جدیدی را به ساختمان 
مدرسه اضافه کنیم، اما مناسبت ترین محل برای ساخت کالس درس، محل زندگی این درخت کاج بود که نمی توانستیم آن را هم از میان ببریم.

مدیر دبیرستان پسرانه علوی در تبریز با بیان این که در راستای حفظ محیط زیست درخت کاج را حفظ کرده و نسبت به موقعیت آن کالس 
درس را ساختیم، گفت: با هم فکری همکاران تصمیم گرفتیم که تنه و ریشه  این درخت داخل کالس درس باقی مانده و شاخه های بلند آن نیز 

از سقف کالس در قسمت بیرونی ساختمان قرار بگیرد.
یگانه افزود: اکنون حدود دو سالی می شود این کالس احداث شده و درخت نیز در داخل آن در وضعیتی سالم به حیات خود ادامه می دهد.

وبگردی

بازدیدکنندگان در بازار بزرگ کشور امارات متحده عربی تا پایان ژانویه )اواسط 
بهمن ماه( می توانند شاهد بزرگ ترین توپ کریسمس باشند.یک تیم 15 نفره 
تصمیم گرفتند به مناسبت ســال نوی میالدی، بازار بزرگ دبی را با یک توپ 
بزرگ نارنجی رنگ که بیش از 1100 کیلوگــرم وزن دارد، در ارتفاع 6.6 متری 

آویزان کنند.
این توپ که سنگین ترین توپ کریســمس شد در کتاب گینس به ثبت رسیده 

است.

سنگین ترین توپ کریسمس آویخته شد

آغاز ثبت نام آزمون حفظ و مفاهیم قرآن 
کریم

ثبت نام آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم از 5 دی ماه آغاز شد و تا 
پایان دی ادامه خواهد داشت.  این آزمون در سه گروه حفظ، آموزش 
های الکترونیکی و رشــته های معارفی برگزار خواهد شد و آزمون 
بزرگساالن نیز همزمان با سایر رشته ها و به صورت کتبی روز نهم 
اسفندماه 97 برگزار می شود.آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم سال 
گذشته همزمان با هم افزایی دو دستگاه سازمان اوقاف و امورخیریه 
و معاونت قرآن و عترت برگزار شده بود و امسال نیز وزارت آموزش 
و پرورش نیز در این آزمون نقش خواهد داشت.حفظ جزء 30 قرآن 
کریم برای دانش آمــوزان و به صورت شــفاهی در مدارس انجام 
می شود. همچنین، خردساالن نیز می توانند در آزمون شرکت کرده 
و در مراکزی که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه اعالم می شود، 
با یکدیگر به رقابت بپردازند. این مسابقات در بخش بزرگساالن به 
صورت کتبی و شفاهی برپا خواهد شد که در رشته حفظ کل قرآن 
داوطلبان باید در هر دو صورت آزمون دهند.آزمون دانش آموزانی 
که در بخش های مختلف حفظ باالی 10 جزء شرکت می کنند نیز 
در مراکزی که از سوی سازمان اوقاف اعالم می شود، برگزار خواهد 
شد.در رشته حفظ ســه جزء، پنج جزء،ده جزء 15جزء،20 جزء، 

25جزء نیز آزمون به صورت کتبی برگزار می شود.

لبخند مسیح
»لبخند مسیح« عنوان رمانی اســت به قلم »سارا عرفانی« که در 

آن به ارتباط مجازی دو دانشجوی مسیحی و مسلمان می پردازد.
»لبخند مســیح« درباره دختری به نام  نگار  اســت که در جامعه 
امروزی ایران زندگــی می کند . او به کمک اینترنــت و  ایمیل به 
مرزهای ناآشنای جغرافیایی قدم می گذارد که در این سیر و سلوک 
که بیشتر جنبه های عرفانی و معنوی دارد، نگار با شخصیتی به نام  
نیکالس آشنا می شــود. آنها بدون اینکه به طور مستقیم یکدیگر 

راببینند، ازطریق ایمیل با هم ارتباط پیدا می کنند.
نگار که تاکنون دین را در زندگی بی اهمیت می  پنداشته و درگیر 
زندگی به ظاهر شلوغ و به واقع ساده خود بوده است، بی آنکه بخواهد، 
دست کمک و یاری می شود برای پاسخ دادن به سوال های ذهنی 

یک دانشجوی جوان مسیحی.
نیکالس، پیرو دین مسیحیت و »نگار« مسلمان است. در ارتباطات 
نوشــتاری بین آن دو جاذبه های دین اسالم از طریق افکار و عقاید 
نگار به ذهن جست وجوگر و حقیقت یاب نیکالس سرایت می کند.

سارا عرفانی در این رمان به نوشتن از باورهای دینی این سرزمین 
پرداختــه و از موضوع داســتان نیز به راحتی متوجه می شــویم 
 نویسنده دغدغه  نسلی را دارد که همیشه و همواره در پی حقیقت و 

جست وجوی راستی هستند.

ما چاق ها وقتی  الغر می شیم یک کابوس به کابوس هامون 
اضافه میشه، کابوس چاق شدن دوباره!

زمان دبیرستان یک مشاور داشتیم می گفت هر وقت وسط 
درس خونــدن خوابتون گرفت، اول برید یــک دوش آب ولرم 
بگیرین و یه فنجان قهوه بخورید، بعدش هم یک ربع در هوای 
آزاد پیاده روی کنید تا خوابتون بپره... اگه به جای این کارها،یه 

چرت می خوابیدیم منطقی تر نبود؟! 
خزندگان از شکم مـادر که خزنده نبودن، این قدر پا شدن 

بهشون گفتن وایسادی یک چای بریز که خزنده شدن! 
شما هم چند درس اول کتاب 504 رو هزار بار خوندین ولی 

هیچ وقت به آخرش نرسیدین؟!
عشق  باالتر از غروره، مثال خود من بارها شده که به دلیل 
عشقی که به لواشک داشتم غرورم رو زیر پا گذاشتم و گفتم تو 

رو خدا یک تیکه اش رو هم به من بدین!
مــــن اگ تو قبرمم خوابیده باشم مامانم با جـــارو برقی 

میاد میگ پاشـــــو ک زیرت پــــر آشغـــــاله.
از زنبور عســل می پرســن میتونی تو یک دقیقه 6 تا گل 

بخوری میگه مگه من استقاللم.
دیشب داشتم با آنجلینا جولی چت می کردم باورم نمی شد، 
خود خودش بود عکساشم مال خودش بود فقط نمی دونم شارژ 

ایرانسل می خواست واسه چی!!!

خندوانهخبرکتاب

کلیسایی روی یک 
جزیره

کلیســای سنت میشل 
روی یک جزیره کوچک 

در فرانسه

اینستاگردی

تا می توانید گناه نکنید!

فرمانده ای که چهارشنبه ها شهردار بود! 

نان سنگک با عطر مهربانی 

صفحه اینستاگرامی آیت ا... بهجت قدس سره 
عکس نوشتی درباره حق الناس از بیانات ایشان 

منتشر کرد و نوشت:
شــخصی از حضرت آیت ا... العظمی بهجت 
درخواست دســتوری فرمود. آقا که همیشه 
مشــغول ذکــر بودند، ســر بلنــد کردند و 
فرمودند:»تا می توانید گناه نکنید« سپس سر 
به زیر انداختند و مجددا مشغول ذکر شدند.

بعد از چند لحظه سر بلند کردند و فرمودند: 
»اگر احیانا گاهی مرتکب شدید سعی کنید 
گناهی که در آن حق الناس است نباشد«. باز سر به زیر انداخته و مشغول ذکر شدند و بعد از چند 
لحظه باز سر بلند کردند و برای سومین بار فرمودند: »اگر گناه مرتکب شدید که در آن حق الناس 
است سعی کنید در همین دنیا آن را تسویه کنید و برای آخرت نگذارید که آن جا مشکل است.«

یک کاربر فضای مجازی در اینستاگرام با انتشار 
عکسی تازه منتشر شــده از جاویداالثر حاج 
احمد متوسلیان در مریوان به نقل خاطره ای از 
ایشان پرداخت:وقتی مریوان بودیم، برای انجام 
امور نظافت، نوبت بندی کرده بودیم و هر روز 
یک نفر وظیفه نظافت را به عهده داشت. روزهای 
چهارشنبه هر هفته نوبت حاج احمد بود. او با 

وجود مسئولیت ســنگین فرماندهی، در هر حالت و موقعیتی، سخت مقید بود که نوبت انجام 
مسئولیت نظافت را رعایت کند.هیچ کاری، هرچقدر هم که مهم بود، مانع حضور سر وقت او برای 
نظافت نمی شد. سفره می انداخت و جمع می کرد. غذا و چای، آماده و تقسیم می کرد. خیلی تمیز 
ظرف ها را می شست. سنگر، محوطه و حتی دستشویی و توالت ها را به دقت نظافت و ضدعفونی 
می کرد.شاید بعضی ها چنین اعمالی را برای یک فرمانده شاخص نظامی جایز نمی دانستند، اما 
حاج احمد منطق دیگری داشت. او می گفت: »فرمانده کسیه که توی خط مقدم، برادر بزرگ تره 

و در سایر مواقع، کمترین و کوچک ترین برادر بچه رزمنده هاست.« 

حجت ا... عبدالملکی، اقتصاددان در اینستاگرام با انتشار 
تصویری زیبا از یک نانوایی در تهران نوشــت:تو خیابون 
بغلی پارک اوستا )خ آزادی، به سمت انقالب بعد از نواب( 
یه نونوایی سنگک هست که نان با عطر مهربانی میده.یه 
تابلو نصب کرده که کســانی که پول نون ندارن یه دونه از 
کاغذهای رسید بانکی نصب شده رو بردارن و نون بگیرن. 
هرکســی هم که میخواد انفاق کنه میتونه از دســتگاه 
کارت خون نونوایی دو تومن یا بیشــتر کارت بکشــه و رســیدش رو رو تابلو بچسبونه برا 
 نیازمندایی که محتاج نون هســتن.می بینید مهربانی چقدر ساده س؟! تقرب به خدا چقدر

 کم هزینه س؟!
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