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مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:   همه پوشاک قاچاق نیست!

رییس هیئت بسکتبال استان:  اصفهان باید قطب اصلی بسکتبال کشور شود

امام جمعه موقــت اصفهان درخصوص ســخنان اخیر 
»عادل الجبیر« وزیر خارجه عربســتان کــه ادعا کرده 
بود ایران به دنبال دامن زدن بــه فرقه گرایی در منطقه 
خاورمیانه اســت و باید این کشــور را به مرزهای خود 
برگردانیم، اظهــار کــرد: اول از همه به وزیــر خارجه 

عربستان و حکومت این کشــور باید گفت که شما چه 
حقی دارید که آمدید در منطقه، تشــکیالت تروریستی 
داعش را برپا کردید؟ فتنه و رأس فتنه عربســتان است؛ 
هر چند اینها کسی نیســتند که بخواهیم به آنان جوابی 

پس دهیم. عربستان سعودی در جهان اسالم ...

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است گفت: بیشتر پروژه های بزرگ عمرانی شهر انتهای 
سال و یا ابتدای ســال آینده با حضور رییس جمهور به بهره برداری می رســد. مهدی جمالی نژاد در  برنامه هر هفته چند افتتاح در 

منطقه ۱۱ اصفهان اظهارکرد: در ادامه برنامه هر هفته چند افتتاح در ایستگاه چهل و هفتم امروز شاهد افتتاح ...

امام جمعه موقت اصفهان:
عربستان سعودی 

در رأس تمام فتنه هاست

احتمال سفر رییس جمهور
به اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:شهردار اصفهان در چهل و هفتمین برنامه »هرهفته ، چند افتتاح« در منطقه 11خبر داد:

با فروش پسماندهای خطرناک
سالمتی شهر را به خطر نیندازیم
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شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهر به یک کارگاه 
بزرگ عمرانی تبدیل شده است گفت: بیشتر پروژه 
های بزرگ عمرانی شــهر انتهای ســال و یا ابتدای 
ســال آینده با حضور رییس جمهور به بهره برداری 

می رسد.
مهدی جمالی نژاد در  برنامــه هر هفته چند افتتاح 
در منطقه ۱۱ اصفهان اظهارکرد: در ادامه برنامه هر 
هفته چند افتتاح در ایســتگاه چهل و هفتم امروز 
شاهد افتتاح بوستان شــهاب و خیابان فضیلت در 
محالت کم برخوردار منطقه ۱۱ بودیم. وی با اشاره 
به افتتاح دفتر تسهیل گری بافت فرسوده افزود: راه 
اندازی این دفاتــر در مناطق محروم و کم برخوردار 
تاثیر بسزایی در نوســازی بافت فرسوده و قدیمی 

محالت دارد.
شــهردار اصفهان از ارایه ۷۰ درصد تخفیف صدور 
پروانه ســاختمانی در قالب بسته تشویقی ساخت و 
ساز سخن به میان آورد و ادامه داد: با ارایه این بسته 
تشویقی و وام نوســازی دولت می توان بافت های 

قدیمی شهر را باز زنده سازی کرد.
جمالی نژاد با اشــاره بــه حضور و اســتقبال گرم 
منطقه ۱۱ در این افتتاحیه گفت: ابراز احساســات 
مردم مناطــق کم برخوردار منطقه ۱۱ در مراســم 
افتتاحیه مثال زدنی و کم نظیر است در واقع حضور 
آنان در این مراســم باعث دلگرمی مسووالن برای 
خدمت رسانی بیشتر به شــهروندان می شود. وی 
با بیان اینکه در کنارپروژه هــای محله محور طرح 
های بزرگی در شــهر اصفهان در حال احداث است 
اظهارکرد: بیشــتر پروژه های عمرانی بزرگ شهر 
اصفهان تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به احتمال سفر 
رییس جمهور به اصفهان در پایان ســال و ابتدای 
سال آینده پروژه های عمرانی شهر با حضور وی به 

بهره برداری خواهد رسید.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه شــهر بــه یک کارگاه 
عمرانی بزرگ تبدیل شده است گفت: از شهروندان 

اصفهانی که در ۲ ماه پایانی ســال به دلیل فعالیت 
های عمرانی شــهر در رفت و آمد دچار مشکل می 
شــوند عذرخواهی مــی کنــم. وی در بخش دیگر 
سخنان خود با اشاره به اینکه پهن کردن فرش قرمز 
بر زیر پای ســرمایه گذاران به نتیجه رسیده است 
توضیح داد: در طول یکســال اخیر ۳ برابر ۱۰ سال 

گذشته سرمایه گذار جذب کرده ایم.
شهردار اصفهان در خصوص احداث شهرک مبل در 
منطقه ۱۱ عنوان کرد: تفاهم نامه احداث شــهرک 
مبل با مشارکت بخش خصوصی منعقد شده است 

و به زودی کلنگ آن به زمین زده می شود.
جمالی نژاد تاکیــد کرد: احداث شــهرک مبل در 
ســاماندهی صنایع چوبی که در ایــن منطقه فعال 
هســتند کمک شــایانی می کند به طور حتم این 
شهرک اقدامی بدیع در سطح کشور خواهد بود چرا 

که نمونه آن را در کشور نداریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به زیباسازی شهر 
برای ایام نوروز گفت: برای زیباســازی شهر برنامه 
های متنوعی دیده شده است که به طور حتم برای 
زیباســازی شــهر از نظرات همه مردم به خصوص 

هنرمندان استفاده می شود.
شــهردار اصفهان در ادامه به زمین های کشاورزی 
مناطق حاشــیه ای اشــاره کرد و ادامه داد: تعیین 
تکلیف زمین های کشــاورزی در کمیسیون ماده ۵ 
و شــورای برنامه ریزی و کارگروه زیربنایی استان 
مشخص می شود و شهرداری تنها یک رای در این 

موضوع دارد.
جمالی نژاد اضافه کرد:  قرار نیست زمین تبدیل به 
ساخت و ساز شود اما زمین هایی که قابلیت کشت 
نداشــته باشــند برای تغییر کاربری در کمیسیون 

ماده ۵ در حال پیگیری است.

شهردار اصفهان در چهل و هفتمین برنامه »هرهفته ، چند افتتاح« در منطقه 11خبر داد:

 احتمال سفر رییس جمهور به اصفهان

ماجرای سی سال دلتنگی
در روزهای سخت بی تو بودن، عاشقانه ای سروده ایم برای تو

به همراه گفتارهایی از:
   حسین شریعتمداری

   سردار محمد باقرزاده
   سردار اصغر عرب پور

   رسول زرگرپور
   مهدی جمالی نژاد

و ...  

ضمیمه رایگان
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پیشنهاد سردبیر:
 اسراییل 2 بار دمشق را هدف قرار داد

عکس روز

 رییس جمهور امروز 
به خوزستان سفر می کند

تمرین نیروی زمینی سپاه برای 
مقابله با تروریست ها در افغانستان

بازرسان هم دست به تجمع زدند

 روایت عجیب یک نماینده
 از داد و بیداد کردن های مجلس

انتقاد یک سعودی از همسویی 
برخی اعراب با رژیم صهیونیستی

نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی و در 
ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 96 کل کشور بند 
ج تبصره 1 را تصویب کردند. روز  سه شنبه نیز نمایندگان مجلس با 
کلیات الیحه بودجه موافقت و برخی از بندهای تبصره 1 را مصوب 

کردند.

معاون سیاســی اجتماعی استانداری خوزســتان گفت: رییس 
جمهور امروز )پنجشــنبه( برای بررســی موضوع ریزگردها به 

استان خوزستان سفر می کند.
علی حسین حسین زاده معاون سیاســی اجتماعی استانداری 
خوزســتان گفت: حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی 
رییس جمهور، برای دلجویی از مردم اســتان خوزستان که طی 
روزهای اخیر به دلیل بروز پدیده ریزگردها سختی های فراوانی 

کشیدند به استان خوزستان سفر می کند.
وی افزود: رییــس جمهور در ســفر یک روزه خود به اســتان 
خوزســتان ضمن بازدید از کانون های ریزگرد در این استان در 

نشست تخصصی بررسی این ریزگردها شرکت خواهد کرد.
حســین زاده گفت: همچنین رییس جمهــور آخرین مصوبات 
اجرایی دولت در این زمینه را بررســی و بــرای حل کانون های 

داخلی ریزگردها دستورات اساسی صادر خواهد کرد.

یگان های نیروی زمینی سپاه در عملیات شبیه سازی شده،مقابله 
با تروریســت های تکفیری در عمق خاک افغانســتان را تمرین 
کردند. در آخریــن مرحلــه از رزمایــش نیروی زمینی ســپاه 
پاســداران که با نام پیامبر اعظم)ص( 11 در شــرق کشور برگزار 
شد، یگان های حاضر در این منطقه طی عملیاتی شبیه سازی شده 
مقابله با گروهک های تروریســتی و تکفیری در عمق خاک کشور 
همسایه افغانســتان را تمرین کردند. این رزمایش با به کارگیری 
ســامانه های توپخانه، بالگرد و هواپیماهای بدون سرنشین و نیز 

عملیات یگان صابرین برگزار و به پایان  رسید.

ایلنا : تعدادی از بازرســان وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح 
دیروز مقابل ساختمان مجلس شــورای اسالمی تجمع کردند. 
گروهی از بازرســان وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح دیروز 
با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی خواستار توجه 
نمایندگان و مسئوالن به مطالبات خود شدند. این گروه کوچک 
از تجمع کنندگان که حدوا یکصد نفر بودند، با در دست داشتن 
پالکاردهایی، جهت جلــب توجه نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی شعار سر دادند.

نماینده تهران در مجلس دهم از نمایندگانــی که هنگام تذکر 
مجلس را به هم می زنند انتقاد کرد.

ابوالفضل سروش در کانال تلگرامی خود نوشت:
گاهی اوقات بعضی نماینده ها برای دادن یک تذکر کل مجلس 
را به هم مــی زنند و داد و فریــاد می کنند؛ نمی دانــم آیا تذکر 
دادن این همه داد و بیداد می خواهــد؟ البته بعضی می گویند 
وقتی دکتر پزشــکیان و دکتر مطهری ریاست جلسه را به عهده 
می گیرند بعضی ها جلســه را به بی نظمی می کشــند تا اینطور 
تداعی شــود که این دو نفر که از فراکسیون امید هستند قدرت 
 اداره جلســه را ندارند تا ســال بعدریزش آرا داشــته باشند و

 انتخاب نشوند.

دکتر معن الجربا، رییس اتحادیه قبایل و اعیان در کشــورهای 
عربی برای حمایــت از محور مقاومت در حاشــیه ششــمین 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلســطین در مصاحبه 
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت : در شرایطی 
که آمریکا از اســراییل حمایــت می کند، بعضــی از نظام های 
عرب متحد واشنگتن هم طبیعی اســت که به صورت خودکار 
متحد اسراییل باشند به ویژه که امروز شاهد شکست طرح های 
آمریکا واسراییل در منطقه هســتیم. این فعال سیاسی سعودی 
بابیان اینکه مزدور و خائن در سراســر جهان وجود دارد مسئله 
فلســطین را خط فاصل حق و باطل دانست و تصریح کرد : همه 
آزاد مردان جهان از مسئله فلسطین حمایت می کنند، زیرا این 
بحق ترین مســئله در جهان اســت که هیچ تردیدی درباره آن 
وجود ندارد؛  اما متاسفانه برخی از ســردمداران عرب منطقه بر 
سر مسئله فلسطین معامله می کنند. این فعال سیاسی سعودی 
با قدردانی از جمهوری اســالمی ایران و به ویژه رهبری معظم 
ایران برای زنده نگه داشتن مسئله فلسطین افزود: در شرایطی 
که عده ای سرگرم دیگر مســائل منطقه هستند این ایران است 

که حمایت از فلسطین را در اولویت قرار داده است.

اخبار

خبرنجومی بگیرانسیاست خارجهانتخابات

محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفت وگو با مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
اگر جبهــه مردمی نیروهــای انقالب اســالمی برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری به شما 
تکلیف کند چــه تصمیمی می گیرید اظهار داشــت: 
تاکنون نظــرم تغییری نکرده اســت؛ البته به تکلیف 
نیروهای انقالب احترام می گــذارم. ردکردن چنین 
تقاضایی برای من ســخت اســت. وی افــزود: اگر به 
من تکلیف کردند، درباره آن فکــر خواهم کرد. البته 
امیدوارم فرد دیگری از نیروهای انقالب این تکلیف را 
به عهده بگیرد. رضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه آیا دغدغه های شــما در اداره کشور برطرف 
شده است، گفت: قبال که کاندیدا شدم برای دو منظور 
بود؛ اول تحول اقتصادی، فرهنگی در کشــور و دوم، 
آماده کردن نسل های ســوم و چهارم انقالب برای به 
دســت گرفتن اداره کشــور. وی ادامه داد: امیدوارم 
دولتی انقالبی برســر کار بیاید و بازویی پرتوان برای 
رهبر معظم انقالب اسالمی و یاوری کارآمد برای ملت 

ایران و تکیه گاهی محکم برای مقاومت اسالمی باشد.

حجت االسالم محمدجعفر منتظری با اشاره به آخرین 
وضعیت رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی اظهار 
داشــت: پرونده های حقوق های نجومی که به دســت 
قوه قضائیه رســیده اند و امکان پیگیری دارند در حال 
بررسی در دادسرای تهران هستند. وی افزود: رسیدگی 
به این مباحث بسیار زمان بر اســت و برای حل آن باید 
زمان زیادی صرف شود و تمام مبانی قانونی این مسئله 
مورد بررســی قرار گیرد تا در مواردی کــه جرم آنها 
تشخیص داده شد در قالب یک پرونده و کیفرخواست 
به دادگاه ارجاع داده شود. دادستان کل کشور تصریح 
کرد: اگر در پرونده ای جرم شناخته نشود کیفرخواستی 
برای آن صادر نمی شود؛ اما تاکنون توانسته ایم بخش 
عمده ای از مبالغی را که به ناحق دریافت شــده بود به 
حساب بیت المال بازگردانیم و در حال بررسی هستیم 
که تمام این مبالغ مطالبه شــود. منتظری اضافه کرد: 
دامنه این دریافتی ها به قدری گسترده نبود که بتوانیم 
بگوییم بخش عمده ای از مدیران مشمول دریافت این 
مبالغ بوده اند بلکه تعداد اندکی بودند که پرونده آنها در 

حال بررسی است.

محسن رضایی:

رد تقاضای کاندیداتوری در 
انتخابات برای من سخت است

دادستان کل کشور:

 رسیدگی به بحث حقوق های 
نجومی  بسیار زمان بر است

مقام فلسطینی:

 کنفرانس تهران گامی درجهت 
حمایت از مردم فلسطین است

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب:

نام »جلیلی« در جبهه مردمی 
به رأی گذاشته می شود

علی فیصــل عضو دفتر سیاســی جبهــه دمکراتیک 
آزادی بخش فلســطین در گفت وگــوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا، حضور رهبر معظم انقالب اسالمی و رییس 
جمهوری اسالمی ایران در این کنفرانس را نشانه اهمیت 
کنفرانس فلســطین در تهران دانست و گفت: پیام این 
کنفرانس به جهانیان این است که ملت فلسطین تنها 
نیست و جمهوری اسالمی ایران و آزادگان امت عربی با 
آن هستند. وی افزود: این کنفرانس در توسعه مقاومت 
و انتفاضه فلســطین نقش بسزایی داشــته و موجب 
بازگرداندن وحدت ملی فلســطین و ترسیم استراتژی 
اســالمی - عربی - بین المللی بــرای مقابله با تبعیض 
نژادی صهیونیست ها و حامی آنها دولت ترامپ، به شمار 
می رود. وی در ادامه از کشورهای عربی خواست تا با الگو 
گرفتن از جمهوری اسالمی ایران برای حفظ شهر قدس 
از توطئه یهودی، به پا خیزند زیرا انتفاضه فلسطین به 
خاطر حفاظت از شــهر قدس و ممانعت از الحاق آن به 
رژیم صهیونیســتی صورت گرفت. فیصل خاطر نشان 

کرد که قدس تا ابد پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.

مرضیه وحید دســتجردی ســخنگوی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی با اشــاره به تالش های صورت 
گرفته برای افزایش گســتره همــکاری گفتمانی بین 
نیروهای انقالب،  اظهار داشــت:  ما جلســات مثبت و 
ســازنده ای با جبهه پایداری داشته ایم،  برخی از اعضای 
هیئت موسس نیز با شــخص آیت ا... مصباح که جایگاه 
باالیی در جبهه پایداری دارد، دو جلســه داشــته اند. 
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی با ابراز 
امیدواری برای اینکه شــاخص ها ما را به یک وحدت در 
کاندیداتوری برســاند از قرار گرفتن نام جلیلی بین 50 
نفر معرفی شــده خبر داد. دســتجردی با بیان اینکه از 
بین 50 نفری که برای کاندیداتوری معرفی شده یا اعالم 
کاندیداتوری کرده اند، آقای جلیلی نیز مطرح هستند،  
یادآور شــد:  با اینکه آقای جلیلی اعالم نکرده است که 
جبهه مردمی را قبــول دارد؛ اما نظر همه دوســتان در 
هیئت موسس این بود که  نام آقای جلیلی روز پنجشنبه 
به رای گذاشــته شــود تا ببینیم آیا جزو 10 نفری که 

باالترین رای را می آورد،  هست یا خیر.

نوع اعتراض عجیب 
یک نماینده در مجلس

کافه سیاست

بین الملل

به عنوان مثال، رجب طیب اردوغــان رییس جمهور ترکیه 
در ســخنرانی خود در موسســه صلح بین المللی در بحرین 
با اشــاره به تحوالت منطقه گفت: » بدانید کســانی که هم 
تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می خواهند افرادی هستند 
که برای تجزیه عراق تالش می کننــد. در آنجا همزمان، هم 
مجادله مذهبی و هــم مجادله قومی وجــود دارد؛ چرا که 
در عراق نیز ملیت گرایــی فارس وجــود دارد. همراه با این 
ملیت گرایی فارس، تجزیه طلبی نیز در آنجا موضوعیت دارد 

که باید جلوی آن را بگیریم.«
نگاهی دوباره به گفته های اردوغان مشــخص می کند که او 
آگاهانه از عبارت »ملیت گرایی فارس« برای تشــدید ایران 
هراســی در راســتای به هم زدن روابط ایران با کشورهای 

منطقه استفاده می کند.
مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در کنفرانس 

امنیتی مونیخ بــا مطرح کردن ادعاهایی بی اســاس گفت: 
»ترکیه مخالف هر نوع تقسیم بندی دینی یا طایفه ای است. 
ایران متاسفانه به اقدامات نفرت آمیز طایفه ای ادامه می دهد 
و به فرصت صلح در خاورمیانه ضربه می زند. ایران با دخالت 
در یمن، بحرین و عربستان ســعودی، ثبات منطقه را برهم 
می زند. ایران تالش می کند ســوریه و عراق را به دو کشــور 

شیعی تبدیل کند.«
بعد از دیدار بن علی ییلدریم، نخســت وزیر ترکیه با مایک 
پنس، کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد:رهبران آمریکا و 
ترکیه درباره اینکه چگونه تروریسم داعش را شکست دهند 
و ایران را مهار کنند، رایزنی و گفت وگو کرده اند. کاخ سفید 
اعالم کرد: معاون رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر ترکیه 
همچنین موافقت کردند کــه اجازه ندهند ایــران به ثبات 
منطقه آسیب و لطمه وارد کند. دو طرف راهکارهای مربوط 

به تسریع تالش ها برای شکست داعش را بررسی کرده اند.
بعد از این اتفاقات ســفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه 
احضار شد و بهرام قاسمی، سخنگوی وزیر خارجه نیز درباره 
این اظهارات گفت:» آنها از همسایگان ما هستند. کمک های 
بســیاری از جانب ما به ویژه پــس از کودتــا را پذیرا بودند 
ولی وضعیت آشــفته و بی ثبات ترکیه موجب شده تا برخی 
سیاســتمداران رفتار ناهنجار داشته باشــند که احتماال به 
عواقبش فکر نکردند که بــه خاطر عصبانیت و فرافکنی بیان 
شده و به خاطر سیاست اشتباه خود به گردابی گرفتار شدند 
که با طرح این مســائل بر مشکالتشان ســرپوش بگذارند. 
عالقه مند نیستیم این گفتمان میان دو کشور وجود داشته 
باشــد. درباره ترکیه صبر خواهیم کرد ولی این صبوری هم 

حدی دارد.«
به عقیده بســیاری، دیدارها و مواضع اخیر اردوغان و دیگر 
مقامات به معنای ایجاد یک صف بندی و جبهه جدید علیه 
ایران می باشــد. در واقع سخن بر سر تشــکیل یک پیمان 
نظامی همانند ناتو بــا همراهی اســراییل، آمریکا، انگلیس 
 و ترکیه اســت که هدف از آن مقابله با جمهوری اســالمی

 است.
 ظاهرا این سیاســتی اســت که دولت ترامپ برای مقابله با 
بحران های خاورمیانه و صورت بندی جدید منطقه طراحی 

کرده  است. 
به همین دلیل است که رییس سازمان ســیا در اولین سفر 
کاری برای ایجاد هماهنگی به ترکیه و عربســتان سفر کرد 
و قرار همکاری نظامی مشــترک در بحران ســوریه و ایجاد 

منطقه پروازممنوع گذاشته شد.
ترکیه که در چند ســال اخیر بــا دخالت های مــداوم در 
کشورهای منطقه، اوضاع خاورمیانه را بیش از پیش بحرانی 
کرده بعــد از روی کار آمدن ترامپ تالش کــرد تا با نزدیک 
 شــدن به دولت جدیــد آمریکا بــه اهداف توســعه طلبانه 

منطقه ای خود دست پیدا کند.
یکی از اقدامــات اولیه آمریــکا، ترکیه و عربســتان ایجاد 
مناطق امن در ســوریه بود. ترامپ نیز آشــکارا اعالم کرده 
که هزینه های مالی ورود و کمک آمریکا را باید کشــورهای 
عربی منطقه بپردازند. از این رو عربستان سعودی قرار است 
هزینه های مالی ایجاد مناطق امــن را برعهده گیرد و ترکیه 

نیز آن را اجرایی می کند.
از ســوی دیگر آنکارا در مــاه های اخیر با نزدیک شــدن به 
روسیه در مذاکرات صلح ســوریه در قزاقستان نیز مشارکت 
کرده اســت. با این وضعیــت باید گفت ترکیه، سیاســتی 
دوگانه و ریاکارانه را در منطقه در دســتور کار قرار داده تا به 
خیال خود آســان تر بتواند به اهداف توسعه طلبانه خود در 
منطقه دســت پیدا کند. در این راه اردوغان، محور مقاومت 
و ایران را به عنوان سد و مانع اصلی می بیند و تالش دارد تا 
قابلیت و قدرت تهران را با کمــک گرفتن از ترامپ محدود و 
محدودتر کند؛ اما تجربه نشــان داده هیچ تحول پایداری در 
منطقه بدون حضور و مشارکت ایران و محور مقاومت تحقق 
نخواهد یافت. نکته ای که دیکتاتورها هرگز قادر به درک آن 

نخواهند بود.

هیچ تحول 
پایداری در منطقه 

بدون حضور و 
مشارکت ایران 
و محور مقاومت 

تحقق نخواهد 
یافت

در هفته های اخیر حمالت لفظی مقامات ترکیه علیه ایران )مانند رژیم صهیونیســتی، عربستان و انگلیس( به طور کم 
سابقه ای افزایش یافته است. در این راستا اردوغان اواخر بهمن ماه به سه کشور بحرین، عربستان و قطر سفر کرد و در این 

سفر بارها علیه ایران موضع گیری های خصمانه داشت.

رییس ستاد مشترک ارتش 
امارات بازداشت شد

آلمان هر کاری می  کند تا یونان 
در منطقه یورو  باقی بماند

 اسراییل 2 بار دمشق را 
هدف قرار داد

محمد بن حمد آل ثانی رییس ســتاد مشترک ارتش 
امارات به اتهام داشــتن ارتباط با مجرمان تالش برای 
کودتا در این کشور بازداشت شد. محمد بن زاید، دستور 
بازداشت محمد بن حمد آل ثانی، رییس ستاد مشترک 
ارتش امارات را صادر کرده است. این در حالی است که 
هفته گذشته صحبت هایی از یک کودتا در امارات عربی 
متحده مطرح بود که گفته می شد سلطان بن زاید بن 
سلطان، شــیخ هزاع بن زاید و شیخ ســیف بن زاید به 
همراه شیخ محمد بن راشــد آل مکتوم طرحی برای 

کودتا علیه ولیعهد امارات چیده بودند.

وزیر خارجــه آلمان تاکید کرد که این کشــور باید هر 
کاری بکند تا یونان در منطقه یورو باقی بماند. به نقل از 
خبرگزاری رویترز، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز 
سه شنبه در مصاحبه ای گفت کشورش باید هر کاری 
می تواند انجام دهد تا یونان را در منطقه اقتصادی یورو 
نگه دارد. وی در گفت وگو با روزنامه فونک مدین گروپ 
گفت: »به نظرم تنها کار درست این است که کشوری 
بزرگ، قوی و باثبات مانند آلمان هر کاری می تواند انجام 
دهد تا اروپا را کنار هم نگه دارد.« وی افزود: » آتن باید به 
توافقاتی که منعقد کرده پایبند باشد و ما باید نیروهای 
خود را به هم پیوند دهیــم و هر کاری می توانیم بکنیم 
تا این کشور و مردم صدمه دیده آن هم از نظر اجتماعی 
و هم اقتصادی دوبــاره در منطقه یورو روی پایشــان 

بایستند.«

روزنامه جروزالم پست صبح دیروز  اعالم کرد که ارتش 
رژیم صهیونیستی نیمه شب ، دست کم 2 بار مواضعی 
را درپایتخت ســوریه هدف قرار داد. روزنامه جروزالم 
پست در خبری اعالم کرد: به گزارش رسانه های لبنانی، 
مواضع هدف قرار گرفته متعلق به رژیم بشار اسد بوده 
و در حومه شهر دمشق واقع شده اند. طبق این گزارش 
همچنین، ارتــش رژیم صهیونیســتی از داخل لبنان 
حمله خود را صورت داده است تا با سامانه های دفاعی 
روســیه که در منطقه فعال هســتند، مواجه نشــود. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی توضیحی درباره 

این گزارش ها نداده است.

پشت پرده خباثت اردوغان؛

متناقض و ریاکار!

اعتراف  صهیونیست ها 
درباره کنفرانسی در ایران

رسانه های صهیونیســتی که ششــمین کنفرانس بین المللی حمایت 
از انتفاضه فلســطین درتهران را پیگیری می کنند، اعتراف کردند که این 
کنفرانس در مقایسه با پنج کنفرانس قبلی در سطحی بسیار وسیع تر برگزار 
شد و بی ســابقه بود. شــبکه المیادین به نقل از رسانه های صهیونیستی 
افزود: کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران بی سابقه بود زیرا 80 هیئت 
در ســطوحی بلندپایه و به ویژه دوهیئت ازمقامات ارشــد جنبش های 
فلسطینی»جهاد اســالمی« و» حماس« در آن حضور یافته اند. روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص با این ادعا که » تشــکیالت خودگردان فلسطین 
نگران افزایش تاثیر ایران در فلسطین است«، به نقل از یک مسئول ارشد 
در دفتر » محمود عباس« رییس این تشــکیالت نوشــت: ایران در ارائه 
کمک ها به فلسطینی ها دریغ نمی کند؛ اما این کمک ها به افزایش تاثیر 
آن در فلسطین به ویژه در شرایط رکود سیاسی) توقف مذاکرات سازش( 

وعقب نشینی اسراییل و آمریکا از طرح تشکیل دو کشور، منجر می شود.

خبرگزاری »بلومبرگ«  نوشــت: وزیر خارجه ایــران توئیتر تهدیدآمیز 
ترامپ را به ســخره گرفت و گفت که ایران در پی گسترش متحدان خود 
در خلیج فارس اســت. ترامــپ در توئیتری تهدید کرده بــود که پس از 
آزمایش موشکی ایران، این کشــور »تحت نظارت« دقیق خواهد بود. بنا 
به این گزارش ، ظریف بار دیگر در »نشســت امنیتی مونیخ« در واکنش 
به تهدیدهــای رییس  جمهور آمریــکا اظهار کرد که ایــن روزها توئیتر 
خیلی مد شده که این گفته »محمد جواد ظریف« با خنده شدید حضار 
در سالن روبه رو شــد. »بلومبرگ« می  افزاید: با اینکه ناظران بین  المللی 
اعالم کرده اند ایران نســبت به اجرای تعهدات خود در برجام پایبند بوده 
اما نمایندگان آمریکا در پی تحریم های جدیدی هستند که هیچ نیازی 
به نقض برجام از سوی ایران ندارد. بلومبرگ نوشت: ظریف گفته است که 
ایران آمادگی دارد که گفت وگوها با برادران مسلمان خود درباره افزایش 

امنیت منطقه را رهبری کند.

 ایران تهدیدهای توئیتری 
ترامپ را به سخره گرفت
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پیشنهاد سردبیر:
بنزین گران نمی شود!

اخباریادداشت

 با مصوبه مجلــس و تاکید نایــب رییس مجلس قیمــت بنزین و 
حامل های انرژی در سال آینده افزایش نمی یابد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررســی جزئیات الیحــه بودجه 96 با 
تصویب بخش درآمدی بند )د( این الیحه موافقت کردند.

بر این اساس وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مکلف 
است به نوسازی و توســعه شــبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و 
میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت 
در توسعه پاالیشگاه ها و زیر ســاخت های تامین، ذخیره سازی و 
توزیع فرآورده، اقدام و منابع مورد نیــاز را از محل افزایش 5 درصد 
به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت 
گاز، نفت کوره ، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند و پس از واریز 
به حساب خزانه داری کل کشور تا ســقف 15 هزار میلیارد ریال به 

مصرف برساند.
این مصوبه به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده 
نیســت چرا که اصالح قیمت 5 درصد، پیش تر صورت گرفته و هم 
اکنون در حال اجراســت و طبق این بند، 5 درصــد از رقم حاصله 
صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام خواهد 
شد و این اقدام در سال 95، جاری بود بنابراین قیمت بنزین و سایر 

حامل های انرژی افزایش نخواهد یافت.
پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت قبل از تصویب بند)د( 

گفت: با تصویب این بند قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
 سال گذشــته و درجریان بررســی بودجه 95 به اشــتباه چنین

 مصوبه ای را به منظور افزایش قیمت بنزیــن تلقی کردند که این 
موضوع از سوی مسئوالن دولت رد شد.

تولید پراید و پژو ۴۰5 در حالی در سال جاری افزایش یافته که طبق 
قانون، ادامه تولید این دو خودرو از ابتدای امســال )1۳95( ممنوع 

بوده و تولید آنها باید متوقف شود.
به گزارش ایسنا، براســاس آیین نامه مصوب وزارت صنایع و معادن 
در ســال 1۳۸9 ادامه تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰5 از ابتدای 

سال 1۳95 ممنوع است.
آیین نامــه »ارتقــای کیفیــت خودروهــای ســبک، قطعات و 
مجموعه های مرتبط« در ۲۴ خرداد ماه 1۳۸9 به تصویب شورای 
سیاست گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ 
خرداد ماه همان سال از ســوی این وزارتخانه به خودروسازان ابالغ 

شد.
در ایــن آیین نامه در بخش مربوط به »توســعه و تولید محصوالت 
جدید« تصریح شده که از ابتدای ســال 1۳95، تولید خودروهای 
سواری با برند داخلی که بیش از 1۰ ســال از زمان آغاز تولید آنها 
می گذرد و همچنین تولید خودروهای ســواری با برند خارجی که 
بیش از هفت ســال از زمان اولین عرضه  آنها می گذرد، باید متوقف 

شود.
در این زمینه در آیین نامه ابالغی به ایران خودرو و ســایپا در سال 
1۳۸9 تاکید شده اســت: »خودروســازان موظفند برنامه توسعه 
محصول و جایگزینــی تولیدات جاری خود بــا محصوالت جدید 
را تدوین و اجرایی کنند؛ به گونه ای که از ابتدای ســال 1۳95 عمر 
خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در داخل 
کشور نباید بیش از 1۰ سال باشد. همچنین از ابتدای سال 1۳95 
عمر خودروهای ســبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در 

داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد.«
وجود این آیین نامه در حالی اســت که هم اکنون بیشــترین تیراژ 
سواری های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا مربوط 
به خودروهای پژو ۴۰5 و پراید اســت که عمری به مراتب بیشتر از 

1۰ سال دارند.
به دنبال انتشــار گزارش غیر قانونی بودن ادامــه تولید پراید و پژو 
۴۰5، کارشناسان و استادان دانشگاه نیز از ادامه تولید این خودروها 
انتقاد کرده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز خواستار توقف تولید 
این دو خودرو تا پایان سال جاری شــد. با وجود این انتقادات اما دو 
خودروســاز بزرگ داخلی هنوز برنامه ای برای از رده خارج کردن 
پراید و پژو ۴۰5 ارائه نکرده اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 

از ادامه تولید این دو خودروی قدیمی دفاع کرده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشــور گفت: تاکنون ۲۸ شرکت ایرانی 
برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه تاییدیه و گواهی بهداشتی 

دریافت کرده اند.
مهدی خلج در دیدار با سرگئی دانکورت، رییس سازمان نظارت بر 
دامپزشکی و قرنطینه فدرال روسیه با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰۰ 
هزار تن شیر خشک به روسیه صادر شــده است، افزود: تاکنون ۴۴ 
کارخانه لبنی، مجوز و گواهی بهداشــتی صادرات محصوالت را از 
سازمان دامپزشکی ایران و روسیه دریافت کرده و 6 کارخانه دیگر 

نیز معرفی شده اند.
وی گفت: مقامات دو کشور برای توسعه مبادالت تجاری در زمینه 
محصوالت لبنی و آبزیان، تاکنون همکاری های خوبی داشته  و برای 

رفع مشکالت و ابهامات، اقدامات الزم را انجام داده اند.
رییس سازمان دامپزشکی کشــور افزود: دو کشور در زمینه صدور 
مجوزهای بهداشتی به نقاط مشترک رسیدند و عالقه مند هستند 

محصوالت و فرآورده های لبنی ایران، به بازار روسیه صادر شود.
خلج گفت:  راهکارهای تسهیل و تقویت روابط تجاری دو کشور به 
منظور ایجاد شرایط پایدار و مطمئن برای توسعه مبادالت بررسی 

شده است.
وی درباره روند صدور مجوز برای صادرات انــواع آبزیان و میگو به 
روسیه افزود: هم اکنون انواع آبزیان و میگو به روسیه صادر می شود 

و تاکنون 15 هزار تن میگو به روسیه صادر شده است.
بر اساس این گزارش، ســرگئی دانکورت، رییس سازمان نظارت بر 
دامپزشکی و قرنطینه فدراسیون روسیه نیز با اشاره به صادرات ۳۰۰ 
تنی شیر خشک از ایران به روســیه گفت: این میزان صادرات، عدد 
قابل توجهی نیست؛ به طوری که این محموله حتی تا بازار روسیه 

نیز نرسید.
وی افزود: روســیه ســاالنه یک میلیــون و 1۰۰ هزار تــن انواع 
محصوالت لبنــی را وارد می کند و بازار وســیعی بــرای پذیرش 

محصوالت ایرانی دارد.
رییس سازمان نظارت بر دامپزشــکی و قرنطینه فدراسیون روسیه 
گفت : ایران با توجــه به ظرفیت هــا و توانمندی هایی که در تولید 
محصوالت لبنی دارد، می تواند صادرات قابل توجهی به بازار روسیه 

داشته باشد.

بنزین گران نمی شود!

افزایش تولید خودروهای 
غیرقانونی!

رییس سازمان دامپزشکی اعالم کرد:

۲۸ شرکت ایرانی مجوز صادرات 
لبنیات به روسیه را دریافت کردند

مدیر بازرســی و نظــارت اصناف اســتان اصفهان 
گفت: بســیاری از پوشــاکی که به عنــوان قاچاق 
گرفتــه می شــود قاچــاق نیســت و متاســفانه 
متصــدی بــه دلیــل اینکــه بتواند جنــس خود 
را بفروشــد مــارک تــرک روی لبــاس نصــب 
 می کنــد در صورتــی کــه آن لباس تولیــد داخل

 است.
جواد محمدی فشــارکی بــا بیان اینکــه از ابتدای 
اســفندماه طــرح بازرســی از اصناف ویــژه نوروز 
شــروع شــده اســت، اظهار کرد: این طرح نسبت 
به ســال های گذشــته دو هفته زودتر بــا همکاری 
 1۳5 بازرس رســمی و 1۰1 بــازرس افتخاری آغاز

 شده است.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی هدف را شناسایی 
کردیــم، ادامــه داد: نظارت بــر واحدهایــی مانند 
پوشــاک، کیف و کفش کــه مردم برای ایــام نوروز 
بیشتر و زودتر به آنها مراجعه می کنند، بیشتر است و 
در این راستا به متخلفان تذکر داده و پرونده تشکیل 

می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان 
اینکه اگر همه موارد قانونی را رعایت کنند می توانیم 
نوروز خوبی را داشته باشیم، تصریح کرد: امیدواریم 
تخلفی صورت نگیرد، زیرا اصناف نیز جزئی از مردم 
هستند.جعفری فشارکی با اشــاره به اولویت بندی 
نظارت  ها در واحدهــای صنفی خاطر نشــان کرد: 
در حال حاضر مردم برای خریــد آجیل و گز به بازار 
مراجعه نمی کنند، ولــی خرید پوشــاک و کیف را 
شــروع کرد ه اند، به همین دلیل نظارت های بیشتر 
برای آجیل، گز و شــیرینی، گوشــت و میوه با کمی 
تأخیر نسبت به پوشــاک و کیف شروع می شود. وی 
با بیان اینکه نظارت ها متناســب با خرید مردم انجام 
می شود، تاکید کرد: نظارت های بیشتر بر واحدهای 
فروش آجیل از ۲۰ اســفند، گز از ۲5 اسفند به بعد و 
میوه، ســبزی و صیفی جات نیز از ۲7 اسفند ماه به 

بعد اجرا می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان 
اینکه در مدت 1۰ ماهه اول ســال جاری بیش از 1۲ 
میلیارد ریال کاالی آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف 
شده است، گفت: بیشترین کاالی قاچاق موجود در 
شــهر اصفهان مربوط به کاالهای آرایشی بهداشتی، 
پوشــاک، لوازم خانگی و پارچه اســت که به تبع در 

استان نیز آمار کشفیات به همین ترتیب می شود .

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

همه پوشاک قاچاق نیست!

ویژه

به گزارش باشــگاه جوان، حمایت از کاالی ایرانی در ســبد 
خرید عیدانه، نقش موثر مــردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را 
بیش از گذشته نشــان می دهد چرا که مؤلفه های اقتصادی 
زنجیروار به هم متصلند و بی شک خرید کاالی ایرانی باعث 
رونق تولید داخلی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و در 

نهایت منجر به رونق اقتصادی کشور می شود.
هر کاالیی که از یــک جامعه یا فرهنگ دیگــر به جامعه ای 
دیگر صادر می شود بخشی از فرهنگ جامعه مبدأ را با خود به 
جامعه مقصد منتقل می نماید و چه بسا فلسفه اصلی صدور 
و راهیابــی آن کاال به جامعه مقصد، انتقــال همین فرهنگ 
جدید باشــد، چرا که فرهنگ ها زیربنای اصلی هر اجتماعی 
را تشکیل می دهند و تنها با حاکمیت فرهنگی است که می 
توان بساط سلطه بر یک جامعه را پهن کرد. بدون شک یکی 
از مهم ترین دالیل تاکیدات همیشــگی مقام معظم رهبری 
بر مصــرف تولیدات داخلــی، تاثیر فرهنگــی کاالهای تازه 
وارد فرنگی است که در کنار آثار ســوء بر اقتصاد، کند شدن 
چرخه تولید داخل و از رونق افتادن بازار کســب و کار برای 
مردم کشورمان، چالشــی دیگر را تدارک دیده اند. بسیاری 
از کاالهای وارداتی بــر مبنای نیاز جامعه ایــران طراحی و 
تولید نشــده اند، بلکه هدف از تولید چنین کاالهایی، ایجاد 
»نیازهای کاذب« در مصرف کننده اســت. همین نیاز کاذب 
بخش عمده ای از درآمد خانواده  ایرانی را به خود اختصاص 
می دهد و از ســوی دیگر فرصــت را از تولیدکننده و کارگر 

ایرانی می گیرد.
این نیازهای دروغین به کاالهای لوکس و فوق لوکس خارجی 
از طبقات ثروتمند جامعه یعنی طبقه هدف چنین کاالهایی 
آغاز می شــود، اما به مدد ابزارهای ارتباط جمعی، رسانه ها 
و شــبکه های ارتباطی همچون ماهواره و اینترنت، کم کم 
طبقات متوسط و کم درآمد جامعه نیز برای تهیه کاالیی که 
در گذشته ای نه چندان دور هیچ جایگاهی برایشان نداشت 
رقبت نشــان می دهند و در صورت توفیق نیافتن برای تهیه 
چنین کاالیی، دچار احساس تبعیض در جامعه خواهند شد؛ 

احساسی که تبعات اجتماعی فراوانی برجای می گذارد.
به هر روی کاالی جدید وارد جامعه شــده است، کاالیی که 
»فرهنگ غرب« را در بســته بندی جدید برای تمام اقشــار 
جامعه ســوغات آورده اســت؛ چه آنهایی که قدرت خرید و 
اســتفاده از آن را دارند و چه آنهایی کــه از قاب جعبه جادو، 
بیلبوردهای غول پیکر تبلیغاتی در جای جای شــهر و حتی 
روســتا و جاده ها، بروشــورهای تبلیغاتی یا دنیای اینترنت 
و شــبکه های ماهواره ای تصویــری فراتــر از آن کاال را در 
 ذهن خود می پرورانند و رویای داشــتن چنین اجناســی، 

پیش قراول نداشته هایشان می شود.
نکته قابل توجه این اســت که خرید کاالی با کیفیت ایرانی 
از طرفی برای مشتریان مناســب و به صرفه است، از این نظر 
که دارای کیفیت خوبی است و بر اســاس هنر، سبک دینی 
و اســالمی خودمان و مطابق با هنر ایرانــی و فرهنگ ایرانی 

ســاخته می شــود و از طرفی خرید کاالهای ایرانی موجب 
حمایت از تولید کننده داخلی و رونق اقتصادی در کشور می 

شود. 
علی فاضلی رییس اتاق اصنــاف ایران در خصوص حمایت از 
تولیدات داخلی و افزایش نقدینگــی تولیدکنندگان درایام 
منتهی به نوروز گفت: ایجاد نمایشــگاه های بهاره در برخی 
نقاط کشــور که در آن تولیدکنندگان به عرضه تولیداتشان 
برای افزایش نقدینگی خواهند پرداخت یکی از راهکار های 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
وی همچنیــن در این راســتا ادامه داد: فروش فــوق العاده 
کاالهای داخلی در بنگاه های تولیدی و صنفی با تخفیفاتی 
که خــود تولیدکننــدگان بر حســب قیمت تمام شــده  
تولیداتشان در نظر خواهند گرفت از دیگر برنامه هایی است 
که افراد از آن استقبال کرده اند. این فروش فوق العاده از اول 

اسفندماه تا پایان آن ادامه خواهد داشت.
فاضلی با اشاره به اینکه در این سال ها برنامه و تمهیداتی برای 
حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته نشــده است اظهار 
داشــت: وجود رکود حاکم بر بازار و بی حمایتی و بی توجهی 
سازمان های ذی ربط نســبت به تولیدکنندگان و نیز وجود 
برخی قوانین دست و پا گیر موجب شد تا بنگاه های تولیدی 

به کام تعطیلی کشیده شوند.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در بخش های تولیدی 
نسبت به کشور های خارجی فاصله زیادی داریم افزود: عمده 
تولیدکنندگان با دستگاه ها و ابزار آالت فرسوده و قدیمی به 
تولید و عرضه در بازار می پردازند که با این شرایط نمی توان 

به فکر رقابت و صادرات در بازار های جهانی بود.
وی با توجه به کاهش حجم نقدینگی عمده تولیدکنندگان 
در بازار هــای مولد تصریح کرد: در راســتای بهبود وضعیت 
تولیدکنندگان و بنگاه تولیدی باید نظام بانکداری کشور در 
اختیار تولید کشور قرار گیرد و همچنین تسهیالت مالیاتی 
و بیمه ای برای تولیدکنندگان در دســتور کار سازمان های 

ذی ربط قرار گیرد.
فاضلی همچنین ادامــه داد: 1۰ هزار میلیارد به بخشــی از 
صنایع بزرگ کشــور تخصیص داده شــده اســت که برای 
بنگاه های خرد هم تمهیدات و برنامه هایی در دستور کار قرار 
گرفته که البته هنوز نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده 

است.
وی با اشاره به افزایش فروش البسه در دو سال اخیر در بخش 
پوشــاک اعم از انواع البســه و کیف و کفش گفت: موضوع 
برندسازی در دســتور کار بنگاه ها قرار گرفت و تحول بسیار 

خوبی در بخش پوشاک داشتیم . 
خرید پوشــاک تولید داخل به ویژه در دو ســال اخیر رو به 
رشد بوده است و امروز نزدیک به 1۰۰ برند در بخش پوشاک 
تولید داخل ایجاد شده اســت. فاضلی با تاکید بر اینکه این 
برندها کیفیت مناسبی دارند به طوری که بازار صادراتی هم 
برای آنها ایجاد شده اســت، اظهار داشت: خوشبختانه امروز 
کشورهای اروپایی هم خریدار بخشی از پوشاک با برندهای 

ایرانی هستند.

فروش 
فوق العاده 
کاالهای 
داخلی تا پایان 
اسفند ماه

در سالی که »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل « نام گذاری شد، حمایت و خرید تولیدات باید به اوج خود برسد و 
هرایرانی، تولید ایرانی خریداری کند .

مشاور رییس سازمان خصوصی ســازی گفت: شرکت هپکو پس  از 
مذاکرات فراوان به خریدار جدید واگذار خواهد شد و در حال حاضر 

با متقاضیان مذاکره شده و توافق نهایی نیز انجام شده است. 
جعفر ســبحانی، در مورد پرداخت ســود به دارندگان سهام عدالت 
اظهار داشت: در جلسه شــورای عالی  اجرای اصل ۴۴  که با حضور 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس  جمهور برگزار شــد، مقرر 
شد که ســازمان خصوصی ســازی برای مشموالن ســهام عدالت، 
صورت حساب داشته باشــد و مراحل آن را تا پایان اسفند ماه نهایی  
 کند که جزئیات آن در نشســتی خبری که در روز یکشــنبه آینده 
برگزار خواهد شــد از سوی رییس ســازمان خصوصی سازی اعالم 

می شود.

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با ابالغ مصوبه ای بــه مدیران کل 
استان ها، سی ام اسفند ماه را تعطیل رسمی اعالم کرد.

 در متن ایــن مصوبه آمده اســت: »با عنایت به پرســش های مکرر در 
خصوص تعطیلی روز سی ام اسفند ماه، به آگاهی می رساند نظر به اینکه 
به موجب الیحه قانونی تعیین تعطیالت رسمی کشور مصوب59/۴/۸ 
شورای عالی انقالب جمهوری اســالمی ایران، ۲9 اسفند تا ۴ فروردین 
جزو تعطیالت رسمی کشور منظور شده اســت و در سال های کبیسه 
اسفندماه ۳۰ روزه بوده و روز سی ام نیز در بازه تعیین شده، قرار می گیرد 
و اصالحات بعدی آن قانون نیز متعرض تعطیلی روز ســی ام اســفند 
ماه نشده است، بنابراین بر طبق قانون یاد شــده، روز سی ام اسفندماه 

همچنان جزو تعطیالت رسمی کشور محسوب می شود.«

3۰ اسفند برای مشموالن قانون کار تعطیل رسمی شدصورت حساب مشموالن سهام عدالت تا پایان اسفندماه نهایی می شود

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: از هفت شهرک 
فناوری مصوب در کشور، پنجمین شهرک کشور در اصفهان امسال راه اندازی شد. 

محمد جواد بگی اظهار داشت: شهرک های فناوری در توسعه تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال و بی نیازی از واردات محصوالت فراصنعتی و های تک در کشور از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود: درکشور تاکنون هفت شــهرک فناوری در استان های خراسان رضوی، 
تهران، خوزســتان، آذربایجان شــرقی، فارس  و اصفهان مصوب شــد که امسال 

پنجمین شهرک فناوری کشور در اصفهان راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: شهرک های 
فناوری در اســتان های مختلف، در حوزه های خاصی توسعه یافتند که در استان 
خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی، آذربایجان شرقی در حوزه ماشین سازی و 
تجهیزات، استان فارس در حوزه مواد شیمیایی وصنایع پایین دستی پتروشیمی، 
در اســتان خوزســتان هم در حوزه تبدیالت گازی فعالیت های این شهرک های 
فناوری آغاز شد و در اصفهان هم بیشتراین واحدها در تولیدات »های تک« فعال 
هستند. وی افق توسعه این شــهرک را 6۰۰ هکتار و فاز نخســت آن را 6۰ و فاز 
عملیاتی آن را ۳۰ هکتار عنوان کرد و افزود: نزدیکی به کالن شهر اصفهان و فاصله 
۳9 کیلومتری آن با مرکز شهر اصفهان از مزیت های مهم شهرک فناوری اصفهان 

است.
وی از تدبیر ویژه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان برای حمایت بیشتر 
از شرکت های توانمند در عرصه فناوری در سال 96 خبر داد و افزود: در سال آینده 
 هر متقاضی که بتواند قبل از موعد زمانی مندرج در پروانه تاسیس، طرح خود را به

 بهره برداری برساند، از تخفیف ویژه 6۰ درصدی برخوردار خواهد بود.

رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشــینی و موکت، بزرگ ترین مشکل در این 
صنف را تبلیغات غیر واقعی صداوسیما عنوان کرد و گفت: مگر فروشنده نذر دارد 

که تخفیف ۴۰ درصدی روی فرش اعمال کند؟!
محمد هادی کمالیان، با اشاره به بازار شب عید در بخش فرش  و موکت اظهارکرد: 
همه اصناف رکود تقریبی را تجربه می کنند اما در صنف فروشــندگان فرش به 

دلیل مسائل حاشیه ای از جمله تبلیغات، این رکود بیشتر است.
وی ضمن انتقاد از تبلیغات صداوسیما در مورد تخفیف های بی سابقه در بعضی 
از بازارها برای فرش خاطر نشان کرد: در بعضی از تبلیغات تخفیف ۴۰ درصدی 
برای فرش اعالم می شــود، در صورتی که تعرفه ما 1۰ درصد است. این تبلیغات 
غیرواقعی است و ســود فروش فرش ماشــینی نمی تواند ۴۰ درصد باشد. مگر 

فروشنده نذر دارد که بخواهد ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند؟!
رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت افزود: برای حل کردن مشکل 
تبلیغات غیرواقعی از طریق اتاق اصناف اقدام و به صداوســیما نیز اعالم کردیم، 
اما تاکنون نتیجــه ای نگرفته ایم. کمالیان، ادامه داد: اگر تبلیغات واقعی باشــد 
مشکلی نیست اما هنگامی که تخفیف های بی سابقه اعالم می شود باعث لطمه به 
فروشندگان صنف می شود و در حال حاضر بزرگ ترین مشکل این صنف تبلیغات 
غیرقانونی است. کمالیان افزود: مردم باید دقت کنند که تنها از واحدهای صنفی 
دارای مجوز خرید کنند، زیرا در صورت به وجود آمدن مشــکل تنها این واحدها 
قابل پیگیری هستند. وی ادامه داد: مردم می توانند با خیال راحت از نزدیک ترین 
فروشگاه دارای مجوز نزدیک محل زندگی شان خرید کنند و نگران تفاوت قیمت 
نباشند، زیرا با توجه به اشــباع بودن بازار، قیمت ها واقعی است و تفاوت چندانی 

بین فروشگاه های مختلف وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

احداث پنجمین شهرک فناوری کشور  در اصفهان
رییس اتحادیه فروشندگان:

تخفیف های ۴۰ درصدی فرش غیرواقعی است

اتحادیه فروشندگاناتفاق روزشهرک صنعتی
کارکنان کاشی نیلو مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند؛

سرنوشت» ارج« در انتظار »کاشی نیلو«
روز گذشــته برای چندمین بار کارگران کارخانه کاشی نیلوی اصفهان که 
مدت هاست با مشکل مالی روبروست و حقوق کارگران خود پرداخت نکرده 

در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
به گزارش تسنیم، کارکنان کاشــی نیلوی اصفهان )که مدتی با مشکالتی 
مواجه شــده به حدی که تاکنون نتوانســته حقوق معوق کارکنان خود را 
بپردازد(، روز گذشــته برای چندمین بار مقابل استانداری اصفهان تجمع 

کردند و خواستار مطالبات معوق خود شدند.
یکی از کارگران کاشــی نیلو که نخواست نامش فاش شــود اظهار داشت: 
کارخانه کاشــی نیلو تا اطالع ثانوی تعطیل شده اســت این در حالی است 
که پس از تعطیلی کارخانه های مختلف از جمله ارج، آزمایش و پلی اکریل 

شرکت »کاشی نیلو« هم تعطیل شده است.
وی با اشاره به اینکه کاشی نیلوی اصفهان یکی از قدیمی ترین کارخانه های 
کشور محسوب می شود، گفت: متاســفانه این شــرکت با دارا بودن تمام 
امکانات روز دنیا ســرانجامش به تعطیلی رســید و باوجود تمام قول ها و 
امیدهای مسئوالن شهرستان و استان اصفهان در یک سال گذشته از اول 
اسفند آب پاکی را به روی دســت کارکنان ریخته و این کارخانه را تعطیل 
کردند. این کارگر با بیان اینکه پرسنل قراردادی برای بیمه بیکاری به سازمان 
تامین اجتماعی معرفی شــدند، ادامه داد: شرکتی که با واسطه واگذار شده 

است پس از پنج سال، بدهی خود را چه زمان به تامین اجتماعی خواهد داد؟
همچنین کارگران کارخانه کاشی نیلو از یک ســال پیش تاکنون بارها در 
مقابل فرمانداری نجف آباد و اســتانداری اصفهان تجمع کرده و خواستار 

رسیدگی به مطالبات خود شده اند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

باید به جوانان
در توسعه واردات و 
صادرات میدان داد

رییس خانه صنعــت، معدن و تجــارت ایران 
با تاکید بر لزوم اســتفاده از ظرفیت جوانان در 
توســعه صادرات گفت: باید به جوانان در همه 
عرصه ها، خصوصا واردات و صــادرات میدان 
داد و باید در کشور فضایی برای ورود نیروهای 
جوان در زمینه صادرات فراهم شود. به گزارش 
فارس، ســومین ســمپوزیوم جوانان در اتاق 
بازرگانی اصفهان با رویکرد توسعه صادرات در 

روزهای دوم و سوم اســفندماه در قالب چهار 
کارگاه آموزش پیش نیازهای صادرات، آموزش 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی، آموزش 
مدیریت صادرات و کنسرسیوم های صادراتی 
و آموزش صــادرات محصــوالت دانش بنیان 
برگزار شــد. ســید عبدالوهاب ســهل آبادی 
در اختتامیه ســومین ســمپوزیوم جوانان در 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: هدف از 

برگزاری این سمپوزیوم توسعه هر چه بیشتر 
صادرات و آشــنایی جوانان عالقه مند با ساز و 
کارهای این بخش اســت. وی با اشاره به عدم 
تقاضای کافی بــرای تولیدات داخلــی افزود: 
اگر بازارهای هدف خارجــی برای محصوالت 
ایرانی به  خوبی شناسایی شوند می توان حضور 
پررنگ تر ایرانیان در عرصه جهانی را مشاهده 
کرد. رییس اتاق بازرگانــی اصفهان بیان کرد: 

دنیای خارج به محصــوالت ایرانی عالقه مند 
اســت و صادرکنندگان مــا باید بــه ارتقای 
کیفیت محصوالت، بهبود فرآیند بسته بندی 
محصوالت، باال بردن خدمــات پس از فروش، 
حمایت از مصرف کننده و مواردی از این  دست 
که مورد تقاضای مصرف کننــدگان خارجی 
است، توجه ویژه داشته باشند تا توان رقابت با 

تولیدکنندگان بین المللی  را  داشته باشند.

کاالی ایرانی در سبد 
نوروزی 96؛
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تحدید حدود اختصاصی
12/102  شماره: 1395/43/338570-95/12/3 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 410 فرعی از 45 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام وحید منوچهری فرزند سیامک در جریان ثبت است و رای شماره 
139560302025012506 مــورخ 95/05/25 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 95/12/26 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود  تا سی 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده  86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجعه 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید  سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه خواهد 
داد. تاریخ انتشار: 95/12/05 م الف: 37839 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)273 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/42 شماره صادره: 1395/43/326388 نظر به اینکه آقای اکبر رستم شیرازی 
فرزند رمضانعلی با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود شماره 7145- 1395/10/6  
دفترخانه 357 اصفهان،مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 26 فرعی از 
27 اصلی،  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 29194 صفحه 142 دفتر 
جلد 268 به شماره چاپی 352439  صادر و تســلیم گردیده و اظهار داشته اند  که 
سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اند لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی 
است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال 
نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم ازاین اداره می 
باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37576 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )258 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/43 در خصوص پرونده کالسه 951199 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت علی 
کریمی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سید محمد علی مرتضوی 
شیخ شبانی- سید منصور مرتضوی شیخ شبانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/13  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:37350 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100350310305 شــماره پرونــده:  ابالغنامــه:  12 شــماره  /44
9509980350300705 شــماره بایگانی شــعبه: 950863  خواهان/ شاکی جلیل 
ابن یمینی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم اکبر رستم شیرازی و محمد رستم 

شیرازی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300705 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/02/13 و ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:37438 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100350310282 شــماره پرونــده:  ابالغنامــه:  12 شــماره  /45
9509980350300650 شماره بایگانی شعبه: 950800  خواهان/ شاکی محمد علی 
دانش پسند  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سید میالد جبل عاملیان به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300650 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/02/13 و ساعت 10 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:37437 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/46 در خصوص پرونده کالسه 951269 خواهان سید اشکان گلریز دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت آزیتا خانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/2/9  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:37394 شعبه 

8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100350612633 شــماره پرونــده:  ابالغنامــه:  12 شــماره  /47
9509980350600773 شــماره بایگانی شــعبه: 950933  خواهان بانک ملیت به 
نمایندگی آقای هادی اخالقی دادخواستی به طرفیت  خواندگان علی اصغر عطاریان 
و شرکت صنعتی کاوه بابر و ابراهیم فرهادی و شرکت واگن سازی کوثر و شرکت 
تولیدی تحقیقاتی مبارز به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 220  ارجاع و به کالسه 9509980350600773 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1396/02/09 و ساعت 11 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقای علی اصغر عطاریان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده فوق پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:37445 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)202 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/48 در خصوص پرونده کالسه 1116/95 خواهان زهرا برجاسی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال رسمی سند خودرو پراید 847 ط 47 ایران 13 به طرفیت مهران 
توکلی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/4 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد.م الف: 37345 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/49 در خصوص پرونده کالسه 951260 خواهان سلمان رحمتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رضا نصیریان پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/2/4  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
 بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی

 مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:37411 
 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )111 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/50 در خصوص پرونده کالســه 917/95 خواهان فاطمه نصری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلــغ 15/000/000 ریال به طرفیــت مرتضی قائدی 
ها تقدیم نموده و وقت رســیدگی برای مورخ 96/2/4 ســاعت 3/30 عصر تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد.م الف: 37401 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/51 در خصوص پرونده کالسه 950883 خواهان مهرنوش طالبی دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال ســند خــودرو ام وی ام 335 س 61 ایران 13  به 
طرفیت مرتضی طاهری- محســن موســوی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/2/4 ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان 
ســجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - 
 پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف: 37393 
 شعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )138 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/52 در خصوص پرونده کالسه 907/95 خواهان رامین ابراهیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 112/450/000 ریال به طرفیت حسین یوسفی تقدیم نموده و 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/3 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان 
شــعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد.م الف: 37348 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/54 در خصوص پرونده کالسه 391/95 خواهان بتول آغا قریشی دادخواستی 
مبنی بر استرداد دو فقره سفته و یک الشــه چک به طرفیت 1- شرکت پارسا مهر 
صفاهــان 2- کاظم هادی دســتجردی تقدیم نموده و وقت رســیدگی برای مورخ 
96/2/3 ساعت 17 عصر تعیین گردیده اســت. روز رسیدگی قرار استماع شهادت 
شهود برگزار می گردد.  لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - 
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف: 37405 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره درخواســت: 9510460370200004 شــماره پرونــده:  /53
9409980358700899 شماره بایگانی شعبه: 940512 نظر به اینکه خانم فاطیما 
تاجیک فرزند جبار با وکالت آقای مســیح بیات شکایتی علیه خانم آذر )معروف به 
آرزو(  جاللی فرزند شیرعلی مبنی بر معاونت در زنای به عنف در این دادگاه مطرح 
نموده که پرونده آن به کال ســه 940512 و این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز 1396/02/03 ساعت 10 صبح تعیین شده اســت نظر به اینکه متهمه مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب دو نوبت و 
به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد 
و از متهم مذکور دعوت به عمل  می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 37417 شــعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 18 کیفری 

استان سابق( )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/55 در خصوص پرونده کالسه 532/95 خواهان مجید وطن خواه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 42/400/000 ریال طبق سه فقره چک همگی در تعهد بانک سپه 
به شماره ســند 948890-93/9/11 و 948891-93/10/11 و 93/8/17-443600 
به انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید 
تا صدور اجرائیه  به طرفیت علیرضا پاکروان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخ 96/2/3  ســاعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار 
راه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف:37365 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 136 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

12/86  شماره: 25024415 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره 
32/1155 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسینعلی امینی 
فرزند رجبعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 95/12/26 ســاعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/12/5 
 م الــف: 37782 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان)176 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/56 در خصوص پرونده کالسه 534/95 خواهان مجید وطن خواه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال طبق دو فقره سفته به شماره سند 3838460 
)سری ش/1( – 711389 )سری/ م( به انضمام خســارات قانونی و تاخیر و تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت تا صدور اجرائیه  به طرفیت علیرضا پاکروان لنبانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/2/3  ساعت 18تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:37363 شعبه 35 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 130 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/57 در خصوص پرونده کالســه 1154/95 خواهان ســعید توسل هندوآبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال موضــوع یک فقره چک  به 
طرفیت سیده زهرا ابوخمیس موســوی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای مورخ 
96/2/2 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول 
خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف: 37375 شعبه 18 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/58 در خصوص پرونده کالسه 951179 خواهان قاسم زمانی چوپانی با وکالت 
آقای نوروزی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث در پرونده کالسه 1118/89 ش 
9 ح به طرفیت آقایان رضا افشــاری و ابراهیم رضایی و علــی آذری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 96/2/2  ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:37415 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/59 در خصوص پرونده کالســه 951450 خواهان فاطمه ریسمانیان با وکالت 
آقای کریمی کیا دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا علی اکبریان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/2  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:37400 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/60 در خصوص پرونــده کالســه 951721 خواهان فیــض ا... وصال پوری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهزاد ســامی پور تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/29 ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختــالف اصفهان 
 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 37454 
 شعبه 6 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )118 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/61 در خصــوص پرونده کالســه 950232 خواهان مســعود خــان محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین رضائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

برای مورخ 96/1/29  ساعت 4 عصر گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه پیروزی 
 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماییــد. در صورت عدم 
حضــور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف:37391 شــعبه 35 مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 97 کلمه، 1 کادر( 
اخطار اجرایی

12/62 شماره: 394/93 به موجب رای شماره 417/93 تاریخ 93/12/24 حوزه 41 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت 
مهندســی کاویان خاک و ســازه به مدیریت مهندس مجتبی عباس زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی از تاریخ سررسید سفته 93/7/13 
لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له احسان  آقایی 
فرزند علی به نشانی اصفهان خ جی روبروی هنرستان چمران کوی نیکو بن بست 
قائم پالک 13، ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37359 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/63 شــماره: 950353 به موجب رای شــماره 1464 تاریخ 95/8/23 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکرم 
علیزاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر رسمی جهت انتقال ســند خودرو به ش انتظامی 854/53 ج 19 به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 1/620/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق 
خواهان محبوبه نصر آزادانی به نشانی اصفهان بلوار آتشگاه خ بهشت کوچه نوبهار 
بن اندیشه صادر و اعالم می گردد و مقوم به مبلغ 100/000/000 ریال و هزینه نیم 
عشر حق االجرا .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37358 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/64 شماره: 393/93 به موجب رای شماره 416/93 تاریخ 93/12/24 حوزه 41 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت 
مهندســی کاویان خاک و ســازه به مدیریت مهندس مجتبی عباس زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی از تاریخ سررسید سفته 93/7/13 
لغایت زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له احسان  
آقایی فرزند علی به نشانی اصفهان خ جی روبروی هنرستان چمران کوی نیکو بن 
بست قائم پالک 13، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37355 شــعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/65 شــماره: 1234/95 به موجب رای شــماره 167 تاریخ 95/9/14 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
بابا احمدی فرزند بندر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
124/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/177/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چکها ) 95/1/30 مبلغ 15/000/000 ریال و 95/5/30 به مبلغ 8/700/000 
ریال و 95/4/30 به مبلغ 15/000/000 ریال و 95/5/15 به مبلغ 30/800/000 ریال و 
95/2/30 به مبلغ 15/000/000 ریال و 94/12/30 به مبلغ 40/000/000 ریال ( لغایت 
زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی 

فرزند داراب به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا و 
نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37347 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 225 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

12/66 شماره: 387/94 به موجب رای شماره 902 تاریخ 94/5/28 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- میالد بهرامی 
2- پیمان بهرامی 3- علی بهرامــی 4- بیک زاد حیدری 5- دیبــا فریدنی همگی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام خواندگان نسبت به سهم االرث خویش 
به انتقال یک دســتگاه ســواری پراید به ش 127 ل 65 ایران 13 و هزینه های نشر 
آگهی 160/000 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ونیم 
عشر حق االجرا در حق محکوم له حســین پاک نهاد با وکالت آ قای جهان گیری به 
نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع فردوس ط اول واحد 
یک.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:37337 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/67 شــماره: 280/95 به موجب رای شــماره 778 تاریــخ 95/7/18 حوزه 17 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- 
آرمان شفیعی پور 2- نریمان شــفیعی پور 3- رامین شفیعی پور همگی به نشانی 
مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ چهل و شش میلیون و سیصد و 
چهل هزار ریال  بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 94/5/20-157997 
و 157999-94/9/23 و 157996-94/3/20 لغایت اجرای کامل حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی تا اجرای حکم در حق خوانده احمد دهخدایی به 
نشانی میدان جمهوری خ خرم خ شهیدان غربی محله برزن و نیم عشر حق االجرا.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:37353 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 213 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/68 شــماره: 508/95 به موجب رای شــماره 756 تاریــخ 95/9/30 حوزه 52 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه  علی 
اصغر اصغرزاده فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 745/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 93/12/26 و 93/12/26 تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم 
له ســعید مهری فرزند احمدرضا به نشانی خ آتشــگاه نبش بن بست 6 ) سعادت( 
ساختمان محک طبقه اول.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37335 شــعبه 52 مجتمع شماره 
سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 102 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان( ) 196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/69 شــماره: 567/95 به موجب رای شــماره 751 تاریــخ 95/9/30 حوزه 52 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
رشیدی مسائلی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ 4/000/000 
ریال بابت بخشی از چک به شماره 070590 مورخ 93/5/23 بانک ملی بابت اصل 

خواســته و مبلغ 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/5/23 تا تاریخ اجرای حکم ونیم 
عشر اجرایی در حق محکوم له ســعید مهری فرزند احمدرضا به نشانی خ آتشگاه 
نبش بن بست 6 ) سعادت( ساختمان محک طبقه اول.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37346 
شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 102 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان(  ) 201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/70 شماره: 392/93 به موجب رای شماره 415/93 تاریخ 93/12/24 حوزه 41 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت 
مهندســی کاویان خاک و ســازه به مدیریت مهندس مجتبی عباس زاده به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی از تاریخ سررسید سفته 93/7/13 
لغایت زمان اجرای  حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له احسان  
آقایی فرزند علی به نشانی اصفهان خ جی روبروی هنرستان چمران کوی نیکو بن 
بست قائم پالک 13. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37361 شــعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/80 شماره صادره: 1395/43/247121 نظر به اینکه سند مالکیت پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 1364 فرعی از 27 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان 
ذیل ثبت 207909 در صفحه 371 دفتر امالک جلد 863  به نام حســین کارگر تحت 
شماره چاپی مسلسل 378709 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 783563 مورخ 1394/12/09 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 39461 مورخ 1394/12/05 
به گواهی دفترخانه 108 اصفهان رسیده اســت  مدعی است که  سند مالکیت آن به 
علت جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37590 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 230 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/114 شماره صادره: 1395/43/339029 نظر به اینکه امیر حسین ذوالفقاری با 
تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 31325-95/11/10 دفترخانه 173 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع شش دانگ پالک شماره 2777 فرعی 
از 31 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 109275 مورد ثبت در 
صفحه 56 دفتر جلد 604 امالک تحت شماره چاپی 290370 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب انتقال شماره 6426-1387/6/11 دفترخانه 180 اصفهان  به وی انتقال 
یافته و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایــی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

  م الــف: 38007 اداره ثبت اســناد و امــالک غرب اســتان اصفهــان )220 کلمه، 
2 کادر(

۴
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ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970354301956 دادنامــه:  شــماره   12 /71
9509980366300320 شــماره بایگانی شــعبه: 950932 شــاکی: آقای قدیرعلی 
عابدی کچی فرزند رضا به نشــانی اصفهان ســعادت آباد خ مالصدرا هشتم پالک 
14، متهم: آقای محمد حسین رشیدی فرزند علی محمد ، اتهام: تحصیل مال از طریق 
نامشروع، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد حسین رشیدی فرزند علی 
محمد متولد 1317 دائر بر غصب عنوان و تحصیل مال از طریق نامشــروع به مبلغ 
275/614/000 ریال دویست وهفتاد و پنج میلیون و ششصد و چهارده هزار ریال 
موضوع شکایت آقای قدیرعلی عابدی کچی فرزند رضا با عنایت به مندرجات پرونده، 
شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شــکایت، تحقیقات انجام یافته، صورت حساب 
های اخذ شده از بانکهای مربوطه، مالحظه رونوشــت رسیدهای بانکی، رونوشت 
سه برگ رســید عادی در صفحات 30، 31 و 32 که حســب اظهارات شاکی توسط 
متهم نوشته شده است ، مودای شهادت شهود، و نظر به متواری بودن متهم و عدم 
دسترســی به وی با وصف ابالغ و جلب و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشــارالیه بر دادگاه محرز ومسلم است لذا مستنداً به 
ماده 555 قانون مجازات اسالمی کتاب پنج تعزیرات و ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری ورعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
 مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به تحمل دو ســال حبــس تعزیری بابت غصب 
عنوان و تحمل دو ســال حبس تعزیری و رد اصل مال مبلغ 275/614/000 ریال در 
حق شاکی بابت تحصیل مال از طریق نامشــروع صادر و اعالم می گردد و از بین 
دو فقره مجازات جنبه عمومی صرفًا یک فقره به عنوان مجازات اشد قابل اجراست. 
همچنین در خصوص اتهام متهم مبنی بر تحصیل مال به طور نامشــروع نسبت به 
مابقی مبلغ مورد ادعای شــاکی با عنایت به مندرجات پرونده ونظر به اینکه شاکی 
مدرک و رســیدی دال بر پرداخت مابقی مبلغ مورد ادعا ارائه ننموده است لذا وقوع 
بزه از سوی متهم محرز نبوده مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر 
برائت صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است.  
م الف:37426 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق( ) 389 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354001879 دادنامــه:  شــماره   12 /72
9309980365801749 شــماره بایگانی شعبه: 951191 شــاکی: آقای احمدرضا 
مرادی فرزنــد عیدی محمد به نشــانی حبیب آباد برخوار – خیابان ارشــاد- جنب 
دارالقــرآن – پالک 5، متهم: آقای حســن محمدی به نشــانی شهرســتان اصفهان 
اتوبان چمران ک میثم انتهای کوچه درب کرمی رنگ )متواری اســت(، اتهام: ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی ناشــی از عــدم رعایت نظامــات کار، گردشــکار: دادگاه 
با بررســی محتویات پرونــده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیــل مبادرت 
به صــدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای حســن محمدی 
 فاقد مشــخصات دیگر مبنی بر عــدم رعایت نظامــات دولتی و قانونــی به میزان

 پنجاه درصد منتهی بــه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نســبت بــه آقای احمدرضا 
مرادی موضوع کیفرخواســت صادره از شــعبه 39 دادیاری دادســرای عمومی 
و انقالب اصفهان، دادگاه با عنایت به شــکایت شــاکی خصوصــی ونظریه هیئت 
ســه نفره و پنج نفره کارشناســان رســمی و گواهی پزشــکی قانونی ارائه شده 
و ســایر قرائن و موجــود در پرونده بزهــکاری متهم محــرز ومســتنداً به مواد 
91، 176 قانــون کار و مــواد 448، 449 ، 569 و 709 قانــون مجــازات اســالمی 
 مصوب 1392 در خصــوص جنبه خصوصی متهم را به پرداخت بابت شکســتگی 
خرد شده انتهای اســتخوان زند اعلی دست راســت به نحو مطلوب بهبود حاصل 
شــده چهار پنجم از یک ســوم از یک دوم دیه کامل و بابت جرح حارصه خلف سر 
یک درصد دیه کامل و بابت ارش آســیب نســخ نرم تعبیه پین ارتوپدی یک درصد 
دیه کامل در حق مصدوم کــه با توجه به میزان تقصیر پنجــاه درصد ) 50 درصد( 
متهم محکوم به پرداخت می باشــد و در خصوص جنبه عمومی متهم را به پرداخت 
ســه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مــی کند رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز از ابــالغ واقعی قابــل واخواهی در ایــن دادگاه و پس 
ازآن ظرف بیســت روز قابل اعتراض تجدید نظرخواهی می باشــد.  م الف:37428 
 شــعبه 114 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )114 جزایی ســابق( ) 315 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/73 کالسه پرونده: 951129 شماره دادنامه: 95/10/28-9509976793701952 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی به 
نشانی خیابان آبشــار دوم مجتمع ایســاتیس واحد 52، خوانده: نوید حاجتی ضیا 
بری  به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  ناصر قپانچی به طرفیت 
نوید حاجتی ضیا بری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال وجه چک 
به شماره های 429640-94/11/20 به مبلغ 30/000/000 و 678781-94/4/30 به 
مبلغ 13/000/000 و 678772-94/3/28 به مبلغ 15/000/000  به عهده بانک تجارت 
و صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پانصد 
و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )سررسید چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37430 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 301 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350401443 دادنامــه:  شــماره   12 /74
9509980350400238 شــماره بایگانــی شــعبه: 950263  خواهــان:  آقــای 
جعفر بهرامــی خوندابی فرزند علی با وکالت خانم اندیشــه باقــری نهوجی فرزند 
غالمرضــا به نشــانی اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شــمالی ســاختمان بانک 
تجارت)ارغوان( طبقه 3 واحد 18 و آقای  حســین محمدیان فرزند یداله به نشــانی 
اســتان اصفهان- شهرســتان اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالی ساختمان 
بانک تجــارت) ارغوان( طبقــه 3 واحــد 18 کاخ موسســه حقوقی نوید بخشــان 
 عدالــت، خوانده: آقای حمید اســماعیلی فرزند عبداله به نشــانی مجهــول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جعفر بهرامی خوندابی فرزند علی با 
وکالت خانم اندیشه باقری نهوجی فرزند غالمرضا و آقای حسین محمدیان فرزند 
یداله به طرفیــت  آقای حمید اســماعیلی فرزند عبداله به خواســته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 650261/13- 1394/10/10 بانک ملت و با احتساب خسارات 
دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشــت مصدق چک موضوع دعوی 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رســیدگی مورخه 95/9/30 حضور به 
هم نرســانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با 
احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 310 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادریس مدنی و ماده واحده استفســاریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال و با احتســاب هزینه دادرسی، حق 
الوکاله وکیل طبــق تعرفه ونیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبنای شــاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در 
مرحله اجرایی محاسبه ووصول خواهد شــد در حق خواهان محکوم می نماید این 
 رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 می باشــد.  م الف:37432 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان ) 306 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/75 کالســه پرونده: 951120 شــماره دادنامــه: 9502130-95/11/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی به نشانی 
اصفهان خیابان آبشــار دوم مجتمع ایســاتیس واحد 52،  خوانده: ایوب آشوغ  به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه ســه فقره چک، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت ناصر قپانچی به طرفیت ایوب آشوغ 
به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه ســه فقره چک به شــماره های 
2390/071873-94/8/5 و 2390/071871-94/8/27 و 94/8/12-2390/071872  
عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مال حظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابــالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/520/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی  و 
هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ های فوق  لغایت زمان 

وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
 خواهد بود . م الف:37434 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/76 کالسه پرونده: 951130 شماره دادنامه: 95/10/28-9509976793701953 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی به 
نشانی خیابان آبشار دوم مجتمع ایساتیس واحد 52، خوانده: ساجده قدیمی به نشانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  ناصر قپانچی به طرفیت ساجده قدیمی به خواسته 
مطالبه چهل میلیون ریال وجه چک به شــماره 1101092-95/7/10   به عهده بانک 
پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون ونهصد و هشتاد 
و پنج هزار  بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )95/7/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37436 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 276 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/77 کالسه پرونده: 951122 شماره دادنامه: 95/11/20-9509976793802138 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناصر قپانچی فرزند 
محسن به نشانی اصفهان خیابان آبشــار دوم مجتمع ایساتیس واحد 52،  خوانده: 
پروین پور محمدی فرزند یعقوب  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به انضمام کلیه خســارات دادرســی و تاخیر 
تادیه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست ناصر قپانچی 
به طرفیت پروین پور محمدی به خواســته مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریال وجه 2 
فقره چک به شــماره هــای 1579/583391/39-95/5/25 و 1579/583392/25-

95/6/29  عهده بانک ملت به انضمام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیه با توجه 
به دادخواســت تقدیمی و مال حظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شــورا حاضر نشــده و در قبــال دعوی و 
مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز 
حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کنــد. علی هذا ضمن ثابت 
دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ ســی میلیون ریال )30/000/000 ریــال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
1/660/000 ریال به عنوان خســارت دادرســی و 120/000 ریال بابت نشر آگهی  
به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها  لغایت زمان وصول و 
 ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صــادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابــالغ قابل وا خواهی در این شــعبه 
خواهد بــود و پــس از اتمام مهلــت واخواهــی ظرف مــدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابــل تجدید نظــر خواهــی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد.  
 م الف:37439 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) 319 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351501770 دادنامــه:  شــماره   12 /78
9509980351500671 شــماره بایگانی شــعبه: 950818 خواهــان: آقای مهدی 
 رضائی فرزند حســین به نشــانی اصفهان- اتوبان کاوه- ســه راه ملک شــهر- 
 خ بهارستان شــرقی- خ شــهید طاهر زاده- بن بســت معراج- ســاختمان رویا- 
پ 7 ط1 همراه 09133114385 ، خواندگان: 1- آقای محمد حســین خاشعی فرزند 
علی اکبر 2- خانم نــگار منجزی جهانگیری فرزند نوروز همگی به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: اعســار از پرداخت هزینه دادرســی، دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای مهدی رضائی فرزند حســین به طرفیت 
آقای محمد حسین خاشــعی فرزند علی اکبر و خانم نگار منجزی جهانگیری فرزند 

نوروز دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مبلغ پانصد 
میلیون ریال وجه سه فقره چک تقدیم نموده است. با توجه به مفاددادخواست تقدیمی، 
اظهارات خواهان، شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم حضور خواندگان در 
دفاع از ادعای مطروحه علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه خواسته ثابت مستنداً به ماده 
504 و 514 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن 
صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نامبرده مکلف است ماهیانه 
یک میلیون ریال تا زمان استهالک هزینه دادرسی پرداخت نماید. رای صادره ظرف 
بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان 
اصفهان می باشد. م الف:37440 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350100917 دادنامــه:  شــماره   12 /79
9509980350100154 شــماره بایگانــی شــعبه: 950197  خواهــان: آقای علی 
رضا والهی فرزند حســین بــا وکالت آقــای امیر حســین معمارزاده به نشــانی 
اصفهان- ســی و ســه پل ابتدای چهاربــاغ باال مجتمع بــاران طبقــه اول واحد4، 
خوانــدگان: 1- آقای امیــر طیبی فرزند احمــد 2- آقای احمد طیبی فرزند حســین 
همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته هــا: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
2- تامین خواســته 3- مطالبه وجــه چک 4- مطالبه خســارت دادرســی، دادگاه 
 با عنایت به محتویــات پرونده و با اعالم ختم دادرســی به شــرح ذیل انشــا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی علی رضا والهی فرزند  حسین با وکالت 
آ قای امیر حسین معمارزاده به طرفیت احمد و امیر هر دو طیبی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 260/000/000 ریال بابت وجه 1 فقره چک به شماره 94/6/16-594254 
بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخــت صادره از بانک محال علیه و نظر بــه اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی 
خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
که حاکی از اشــتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص 
مستنداً به مواد 519، 198، 194 آ یین دادرسی مدنی  و مواد 313، 310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استسفاریه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 260/000/000 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی که پس ازمحاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در 
خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
مرکز استان می باشد.  م الف:37441 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 376 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان پالک شماره 1866 فرعی از 19/437 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت 
غرب اصفهان به نام فاطمه باباصفری فرزند محمدعلی و شریک مفروز و درجریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 95/12/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشــار: 1395/12/05 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک 

غرب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4401 فرعی 16/1083 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
ثبت غرب اصفهان به نام حســین مارانی فرزند محمد مفروز و درجریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
پنجشنبه مورخ 95/12/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 تاریخ انتشار: 1395/12/05 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب

 اصفهان

پیشنهاد سردبیر: 
تغییرات اقلیمی سالمت انسان را تهدید می کند

با  مسئوالن

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

متخلفان شکار در پارک ملی قمیشلو 
و پناهگاه موته دستگیر شدند

  فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: 
دو متخلف شــکار در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
 و یک شــکارچی نیــز درپناهگاه حیــات وحش موته دســتگیر 

و به مراجع قضایی معرفی شدند. 
مرتضی جمشــیدیان، با بیان اینکه تنوع و ارزش زیســتی حیات 
وحش در مناطــق چهارگانه حفاظت شــده اصفهــان بی بدیل 
اســت، اظهار داشــت: بر این اســاس ماموران یــگان حفاظت 
 محیط زیست اصفهان به شکل شــبانه روزی در حال گشت زنی

 و مراقبت از ایــن مناطق و دیگــر مناطق با ارزش زیســتی باال 
هستند. 

وی با بیان اینکه در روزهای گذشــته متخلفان شکار وصید قبل 
از اقدام به شــکار در پناهگاه حیات وحش موته دســتگیر شدند، 
افزود: از  این افــراد دو قبضه اســلحه دولول به همــراه ۳۷ تیر 
 فشنگ و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد و پرونده این افراد 

به دادگستری گلپایگان ارجاع شدند. 
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشــاره 
 به دســتگیری متخلف شــکار و صید در پارک ملــی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو تاکید کرد: این منطقه داری ارزش زیستی 
 باالیی است و ۳۷ گونه پستاندار، ۸۲ گونه پرنده، ۳۲ گونه خزنده 

و دو گونه دوزیست در این منطقه زیست می کنند.
 وی با بیان اینکه قوچ و میش اصفهان گونه شــاخص جانوری این 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش است، ابراز داشت: گرگ، کفتار، 
شــغال، قوچ و میش، کل و بز، آهو، انواع جوندگان، انواع پرندگان 
به خصوص کبک، تیهو، دلیجــه، دلیجه کوچک، عقاب صحرایی، 
عقاب طالیی، انواع چکچک و انواع چکاوک از گونه های شــاخص 

این منطقه است.
 جمشــیدیان با اشــاره به اینکه از شــکارچی دســتگیر شــده 
در قمیشــلو الشــه یک کبک، یک توکای باغی، یک دســتگاه 
خودروی ســواری پیکان، یک قبضه اســلحه شــکاری دو لول، 
۴۵ عدد فشــنگ، چهار عدد فشــنگ چهارپاره کشــف و ضبط 
 شده اســت، تاکید کرد: شــکار و حتی اقدام به شــروع به شکار 
در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق 
ماده۱۰ و ۱۵ قانون شکارو صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات 

قرار می گیرند.

اخبار

 به گفته کارشناســان، تغییرات اقلیمــی منجر به افزایش 
تهدیدات مرگبار سالمت خواهد شد.

کارشناســان در » نشســت اقلیم و ســالمت « هشــدار 
 دادند موج گرمای مرگبار، کمبود فاجعــه بار مواد غذایی 
 و گســترش ســریع برخی بیماری های عفونــی در آینده 

در جهان همگی ناشی از تغییر آب و هوا خواهند بود.
به عنوان مثال، ســازمان بهداشــت جهانی می گوید طبق 
پیش بینی ها تغییــرات اقلیمی موجــب۲۵۰ هزار مرگ 
بیشتر در سال به دلیل شــدت گرما، سوتغذیه و گسترش 

بیماری های عفونی نظیر ماالریا خواهد شد.
 در این نشست ۹۷ درصد دانشــمندان و کارشناسان تایید 
کردند که تغییرات اقلیمی یک واقعیــت تلخ بوده و عمدتا 

ناشی از آلودگی های انسان ساز است.

محققان دانشــگاه ســیدنی اســترالیا به منظور مشاهده 
 زندگی روزمــره دلفین هــا مجموعــه ای از دوربین ها را 
به شــیوه غیرتهاجمی روی بدن این جانوران نصب کردند.

این دوربین ها برای اولین بار امکان مشاهده زندگی آزادانه 
دلفین ها را فراهــم کرده و با ضبــط ۵۳۵ دقیقه از زندگی 
روزمره این جانــوران باهوش، بینش جدیــدی را در مورد 

نحوه زندگی دلفین ها در اختیار محققان قرار داده اند. 
محققان برای نصب ۸ دوربین به بدن دلفین های ساکن در 
سواحل نیوزلند از ابزارهای مکنده  بی خطر استفاده کردند. 
 طــول عمــر باتــری ایــن دوربین شــش ســاعت بود 

و به حافظه ای با ظرفیت باال مجهز بودند.
یکی از مهم ترین چالــش های نصب دوربیــن روی بدن 
دلفین ها سرعت باالی حرکت آنها است. تحلیل فیلم های 
به دســت آمده از دوربین ها رفتارهای ناشناخته اجتماعی  
این جانوران از جمله ارتباط مــادر و فرزند، نوازش یکدیگر 
با استفاده از باله ها و مخفی شدن در بین گیاهان دریایی را 

افشا کرد. 
در جریان این تحقیقات، هیچ انســانی به محیط زیســت 
دلفین ها نزدیک نشــد و دوربین ها نیز آسیبی به سالمتی 

آن ها وارد نکردند.
 این تحقیقات شــیوه کامال جدیدی را برای تصویربرداری 
از حیات وحــش و رفتارهای جانــوران در اختیار محققان 
قرارداد کــه درنهایت موجب درک بهتــر زندگی جانوران 

می شود.

تغییرات  اقلیمی 
سالمت انسان را تهدید می کند

دوربین های جدید، زندگی 
روزمره دلفین ها را ضبط می کنند

تاالب خشــکیده جازموریان در پی بارندگی های ســیل 
 آســای روزهای اخیر کرمان بار دیگر جان گرفته اســت 
و دوســتداران محیط زیســت امیدوارند آبگیری مجدد، 

پایانی بر مرگ این تاالب باشد.
تاالب جازموریــان بزرگ ترین حوزه آبریز اســتان کرمان 
است که از رودخانه های هلیل رود و بم پور و صدها رودخانه 
 فصلی تغذیه می شــود، اما ایــن تاالب از۲۰ ســال قبل 
به دلیل خشکســالی به بیابانی بی آب و علف تبدیل شــد 
که در بهترین حالت چراگاه شــترهای ســاربانان منطقه 

جازموریان شد. 
 ایــن تــاالب طــی مــاه هــای اخیــر بــه شــدت 
 مورد توجــه فعاالن محیط زیســت قرار گرفــت و معاون 
محیط زیســت رییس جمهور نیز تاکنون ســه بار از این 
منطقه بازدید کــرده و طرح های مطالعاتــی برای احیای 
 این تــاالب در دســتور کار برخــی از مراجــع علمی قرار 

گرفته است.
طرح های مطالعاتی بی تاثیر و بارش باران

اما این طرح ها هیچ یک نتوانســت راهی برای حل مشکل 
جازموریان باشــد تا اینکه طی هفته گذشــته باران های 
 سیل آسا در استان کرمان و سیســتان وبلوچستان منجر 

به آبگیری بخش هایی از این تاالب شد.
 چند روز قبل نیز عده ای از دوســتداران محیط زیســت 
در نامه ای به رضــا کیانیان که به عنوان یکــی از حامیان 
 دریاچه ارومیه فعال اســت خواســتند که ایــن هنرمند 
در سفری به این تاالب، طرح های حمایتی از جازموریان را 

نیز آغاز کند. 
 چند روز قبل نیز عده ای از دوســتداران محیط زیســت 
 در نامــه ای بــه رضــا کیانیــان کــه بــه عنــوان یکی 
از حامیان دریاچه ارومیه فعال اســت خواســتند که این 
 هنرمنــد در ســفری به این تــاالب طرح هــای حمایتی 
از جازموریان را نیز آغاز کند.جازموریان هر چند یک بحران 
زیست محیطی است، اما در کمال تعجب در کرمان به یکی 
از اصلی ترین بهانه های تقابل های سیاسی نیز تبدیل شد.

اما هیچ یک از این بگو مگوهای بی مورد سیاسی نتوانست 
 راه حلی برای بحران زیســت محیطی جازموریان شــود 
و در مقابل این تاالب را سیاست زده کرد. همان مشکلی که 
ســال ها پروژه های مختلف کرمان را با تاخیر مواجه کرده 
 است. در این میان ســدهای ساخته شده بر روی هلیل رود 
 و بم پور نیز نتوانستند نقشــی در جلوگیری از رسیدن آب 
به جازموریان بازی کنند و در نهایت نخستین موج های آب 
هفته گذشته بعد از آغاز بارش ها در سیستان و بلوچستان 
به ایــن تاالب رســید.  تــاالب جازموریان که در اســتان 
سیستان و بلوچستان و کرمان قرار گرفته است در ابتدا بعد 
 از ســیالبی شــدن رودخانه های سیســتان و بلوچستان 
به صــورت محدود آبگیری شــد، اما طی روزهــای اخیر، 
بارندگی بســیار شــدید در اســتان کرمان و جاری شدن 
 ســیالب ها، بخش های وســیعی از تاالب را سیراب کرد.
برخی از رودخانه های کرمان بعد از ۳۰ ســال 

جاری شدند
در کنار جازموریان بسیاری از رودخانه های استان کرمان 

نیز که سال ها خشــکیده بودند، جاری شدند به طوری که 
برخی از این رودها بعد از۳۰ سال آبگیری شدند.

 همچنین تاالب ریــگان در میانه کویر شــرق کرمان نیز 
تا حدودی آبگیری شده اســت و مردم شاهد احیای مجدد 
برخی چشمه ها و قنات هایی هســتند که سال ها خشک 
شــده بود. مدیرکل محیط زیست سیســتان و بلوچستان 
در گفت و گو بــا مهر اظهارداشــت: خوشــبختانه هفته 
 گذشته شــاهد ورود آب از طریق رودخانه های سیستان 
 و بلوچســتان به این تاالب بودیم که موجب خوشــحالی 

مردم محلی شد.
نیره پورمالئی افزود: ما آماده همکاری در راســتای احیای 
 این تاالب هســتیم و به نظر می رسد با توجه به بارش های

 اخیر حاال شــرایط بهبــود وضعیــت این تــاالب ایجاد 
شده است.

وی گفت: ما آماده همکاری با استان کرمان برای زنده شدن 
مجدد این تاالب هســتیم و باید در این زمینه برنامه ریزی 
کنیم. وی ســد ســازی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی را 

دلیلی اصلی بروز مشکالت این تاالب دانست.
مدیرکل محیط زیســت اســتان کرمان نیز در گفت و گو 
با مهر از دغدغه سازمان محیط زیســت برای خارج شدن 

تاالب جازموریان از بحران کنونی خبر داد.
 محمود صفر زاده گفــت: طرح های مختلفــی در کرمان 
در دست اقدام است، اما بهترین اقدامی که در خصوص این 
تاالب باید انجام شــود الگو قرار دادن طرح احیای دریاچه 
ارومیه اســت. وی افزود: سدســازی در باال دســت و عدم 
اختصاص دبی ورودی آب به این تاالب در ســال های اخیر 

این اکوسیستم را با بحران جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: استان های همجوار باید برای حل این مشکل 
 سیاســت های موازی را پیش بگیرند تــا بتوانیم گام های 

بلند تری برداریم.
آبگیری انجام شده تنها بخشی از تاالب را احیا 

کرده است
 اما طبــق آخریــن بررســی هــای میدانی مهــر، پس 
 از میلیاردهــای مترکعــب بارندگــی در اســتان کرمان 
بخش های گســترده ای از این تاالب آبگیری شده است، 
اما هنوز نه گستره و نه عمق منطقه آبگیری شده به حالت 
طبیعی این تاالب نزدیک هم نشده است، آبگیری موجود 
مانند مرهمی بر دردی مزمن اســت که همه مردم جنوب 

کرمان آرزو دارند التیام پیدا کند.
طبق گفته مسئوالن استان کرمان هم اکنون خشک شدن 
جازموریان باعث شده چهار استان در معرض ریزگردها قرار 
گیرند و همین چند ماه قبل بود که عالوه بر شهرستان های 
جنوبی اســتان کرمان، هرمزگان نیز درگیر با ریزگردهای 
 جازموریان شــود. حســین عبدا... زاده، رییس ســازمان 
محیط زیســت قلعه گنج در گفت و گو با مهر اظهارداشت: 
سیالب های اخیر مهم ترین دلیل آبگیری این تاالب است 
و باز شدن دریچه های سد جیرفت موجب شد صد میلیون 

مترمکعب آب وارد جازموریان شود.

پایان مرگ یک تاالب؛

 بزرگ ترین حوزه آبریز کرمان جان گرفت 

طبق گفته 
مسئوالن 

استان کرمان 
هم اکنون 

خشک شدن 
جازموریان 
باعث شده 

چهار استان 
در معرض 
ریزگردها 
قرار گیرند
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پیشنهاد سردبیر: 
پرسپولیسی ها مسافر قطر نمی شوند

فضای مجازیک

پسر ســرمربی ســپاهان در روزهای ســخت این تیم از پدرش 
حمایت کرد.  سپاهان در پنج مسابقه اخیر خود در لیگ برتر رنگ 
برد را ندیده و با قبول سه شکست متوالی و سقوط به نیمه پایینی 
جدول امیدهای خود برای کسب سهمیه آسیایی را تقریبا به طور 

کامل از دست داده است.
به موازات وخیم شــدن حال و روز ســپاهان در جدول رده بندی 
لیگ برتر نارضایتی هواداران هم افزایش پیدا کرده و فشار سکوها 

بر سرمربی این تیم فزونی یافته است.
در این روزهای ســخت پســر عبدا... ویسی با انتشــار تصویری 
 مشــترک با پدرش در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام و

 نقل قولی از فیلم شــوالیه تاریکی ســعی کرد تا به شیوه خود به 
سرمربی در حال حاضر مغموم سپاهان قوت قلب دهد.

 پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی وارد دنیای مربیگری شد. حمید 
سوریان، دارنده 7 مدال طالی جهان و المپیک پس از ناکامی در 
المپیک ریو هر چند به طور رسمی از دنیای قهرمانی خداحافظی 
نکرد؛ اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط دیگر قصدی برای 
ادامه  کشتی داشــته باشد. ســوریان به تازگی به عنوان مربی در 
آکادمی کشتی شــهید رضایی مجد تهران به نوجوانان و جوانان 

عالقه مند به کشتی  آموزش می دهد.

با وجود شــایعات مطرح شــده در مورد آینده کاپیتان شیاطین 
ســرخ، اســکای اســپورتس اعالم کرد که رونی در اولدترافورد 
می ماند. چند روز پیش بود که روزنامه »تلگراف« انگلیس گزارش 
داد که نمایندگان چندین باشگاه چینی در حال مذاکره با سران 
باشگاه منچســتریونایتد در خصوص به خدمت گرفتن وین رونی 
هستند. پنجره نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی چین تا پایان ماه 
فوریه )10 اسفند( باز اســت و این یعنی طرفین حدود یک هفته 
فرصت دارند تا یکدیگر را برای عملی شــدن ایــن انتقال متقاعد 
کنند. روزنامه »میرر« انگلیس در شماره دیروز )چهارشنبه( خود 
مدعی شد که وین رونی پیش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت 
چین، به یک تیم چینی که نامش فاش نشــده، ملحق خواهد شد 
و در ازای 30 میلیون پوند راهی ســوپرلیگ چین می شــود.این 
روزنامه همچنین خبر داده کاپیتان 31 ســاله شیاطین سرخ با 
دســتمزد هفتگی یک میلیون پوند صاحب بیشــترین دستمزد 
در بین بازیکنان شــاغل حال حاضر جهان خواهد شــد. شبکه 
تلویزیونی »اسکای اسپورس« اما به نقل از منابع موثق خود خبر 
داد که بعید اســت وین رونی در این مقطع از فصل، اولدترافورد 
را ترک کرد. رونی 18 ماه از قرارداد فعلی اش با منچســتریونایتد 
باقی مانده، این در حالی است که قراردادش قابلیت تمدید برای 

یک سال دیگر را دارد.
گفته می شود سه باشــگاه گوانگژو اورگراند، جیانگسو سونینگ 
و بجینــگ گــوان از مشــتریان بهترین گلــزن تاریخ باشــگاه 

منچستریونایتد هستند.

ســرمربی ایتالیایی تیم فوتبال بایرن  مونیــخ خودش را به خاطر 
حرکت ناشایســتی که در این هفته انجام داد، جریمه نقدی کرد.

کارلو آنچلوتی که این هفته با ژســت توهین آمیز ش مقابل یکی 
از هواداران هرتابرلین جنجال آفرین شــد، بابت انجام این حرکت 
ناپســند، خود را جریمه کرد. باواریایی ها شــنبه ایــن هفته در 
حالی در خانه هرتابرلین به تســاوی یک بر یک رضایت دادند که 
تا دقیقه ششــم وقت های تلف شــده نیمه دوم یک بر صفر عقب 
بودند. همین موضوع سبب شــده بود که باواریایی ها و سرمربی  
ایتالیایی  شان به شدت تحت فشار قرار بگیرند و او زمانی که یکی 
از هواداران میزبان به ســمت او آب دهان پرتاب کرد، از کوره در 
رفت و جواب او را با یک ژست ناشایست داد که بابت آن به کمیته 
انضباطی هم احضار شــد. کارلو اما تصمیم گرفته که خودش را 
پیش از مسئوالن کمیته انضباطی مجازات کند و به همین دلیل 
برای خودش 5 هزار جریمه نقدی در نظر گرفته اســت.آنچلوتی 
اعالم کرده که این 5 هــزار پوند را به عنوان یــک مجازات برای 
خودش در نظر گرفته و آن را به یک موسسه خیریه تحت نظارت 
اتحادیــه فوتبال آلمان کــه از کودکان بی سرپرســت نگهداری 

می کند، تقدیم خواهد کرد.

قوت قلب به پدر به شیوه پسر 

ورود حمید سوریان 
به دنیای مربیگری

 دست رد کاپیتان به پیشنهاد
 ۳۰ میلیون پوندی چینی ها

آنچلوتی خودش را جریمه کرد

اتفاق روز

فوتبال جهان

منهای فوتبال

رییس هیئت بســکتبال اســتان اصفهان در مجمع 
انتخاباتی هیئت بســکتبال اســتان که در ســرای 
ورزشکاران برگزار شد، اظهار داشت:طی چند سالی 
که بازیکن بســکتبال بــودم تجربیاتی را به دســت 
آوردم که می خواهم آنها را برای پیشــرفت بسکتبال 
اصفهان به کارگیرم و در ارتقای این رشــته ســهم 
کوچکی داشــته باشــم.جواد داوری گفت: صداقت 
برای من اهمیت زیادی دارد و همیشــه هم ســعی 
کردم صادق باشــم چون مطمئنم به دنبال صداقت، 
اعتماد به دســت می آید و اعتماد است که منجر به 
همدلی می شــود که در جامعه بسکتبال به خصوص 
در شــهر اصفهان به آن نیاز داریم. داوری ادامه داد: 
همه باید در پیشــرفت بســکتبال ســهیم باشند و 
همگی در راستای ارتقای بســکتبال استان اصفهان 
تالش کنند.رییس هیئت بســکتبال اســتان عنوان 
کرد: هدف اصلی من برگرداندن بســکتبال اصفهان 
به قطب اصلی کشور اســت که مهم ترین عامل برای 
رســیدن به این مهم، کار در رده های ســنی پایه و 
احداث پایگاه اســتعدادیابی کــه اصلی ترین مرکز و 

نقطه شروع آن هم از  آموزش و پرورش است.
وی بیان کرد: محســن صــادق زاده و همکارانش در 
هیئت قبلــی تالش های زیادی کردنــد و نمی توان 
زحمات آنها را کتمان کــرد و این موضوع را می توان 
از توســعه بســکتبال در شــهر مشــاهده کرد؛ اما 
هدف من هدفمند کــردن توســعه های حاصل در 
بســکتبال بوده که یکی از راه های آن یکسان سازی 
آموزش در استان اصفهان است. داوری افزود: منکر 
توانایــی بسکتبالیســت های اصفهان نیســتم ولی 
اعتقاد دارم بازیکنانی که وارد عرصه ملی می شــوند 
جدای از تکنیــک باید از لحــاظ تاکتیک تیمی هم 
مهره تاکتیک پذیری باشــند.وی خاطرنشــان کرد: 
یکی از دالیلی که بســکتبال ذوب آهن ســال های 
قبل افتخــارات زیــادی را برای اصفهان به دســت 
آورد ایــن بود که بازیکن ســاز بوده و در رده  ســنی 
 پایــه بازیکنان خوبی در اختیار داشــته اســت؛ اما 
ذوب آهن چند سال گذشــته در بسکتبال ورود پیدا 
کرد و به دلیل جذب بازیکن غیربومی به ناچار مجبور 
است هزینه بیشتری کند که در شــرایط اقتصادی 
کنونی مشکل ساز شده اســت. داوری گفت: اصفهان 
بازیکنان خوبــی در اختیار دارد کــه باید حمایت از 

بازیکنان بومی  را فرهنگ سازی کنیم.

رییس هیئت بسکتبال استان:

اصفهان باید قطب اصلی 
بسکتبال کشور شود

منتظرش بودیم. اتفاقی که بعد از فریبــکاری بزرگ، الزم و 
ضروری به نظر می رسید. اینکه با یک شــوی بی مزه ماله را 
برداری و روی فریبکاری ات بکشــی تا بلکه بتوانی کالغ را به 
جای قناری قالب کنی. بعد از یک رپرتاژ آگهی سفارشــی با 
یک مجری سفارشی تر و منفعت طلب در یک برنامه خبری 
که آوازه ســهم خواهی هایش گوش فلک را پر کرده، این بار 
نوبت به شوی تبلیغاتی بود تا با یک نامه بی سر و ته به ادعای 
خود سندیت بدهی تا بلکه این رسوایی پایانی خوش داشته 
باشد؛ اما این چاه به اندازه ای عمیق و فراخ است که با هزار نامه 
شبیه این هم پر نخواهد شــد. برای اجرای این نمایش بساط 
جور بود. نشســتی در محل وزارت ورزش و جوانان که خود 
منبع انتشار این خبر جعلی بود که در یک وارونه سازی عجیب 
خبر درخشانی خیالی کمانداران ایرانی را پیش از فدراسیون 

روی خط فرستاد تا ســیل پیام تبریک ها روانه شود غافل از 
اینکه دوستان ســر قبری گریه می کنند که مرده ای در آن 
نیست! نشستی با حضور چند رسانه همسو و البته خبرگزاری 
ورشکســته ای که بعد از کنفرانس، رییس فدراسیون متن 
سخنرانی متقن و کوبنده اش را با آی دی شخصی اش به نقل 
از آنها در کانال تلگرامی رسمی فدراسیون منتشر کرد تا نشان 
دهد واژه کوبنده چقدر استاد را ســر وجد آورده. واژه ای که 

بیشتر برازنده این فریبکاری بزرگ است!
برگزاری نشســت با عاملیت برخی افراد بیــش از پیش دم 
خروس را عیان کرد تا ثابت شــود پشــت ســر این نمایش 

مضحک پای سفر هیجان انگیز به آمریکا در میان است.
رییس فدراســیون برای اثبات دروغ بزرگ مــدال آوری در 
جام جهانی آمریکا از شــعارهایی از جنس وطن پرســتی و 

پیروزی سیاسی و زدن برچسب معاند و مخالف به منتقدین 
اســتفاده کرد، شــعارهایی که بعید می دانیم بتواند حتی 
آنها را بنویســد و یا از معنی آنها آگاه باشــد! او برای تاییدیه 
شــعارهای خود از فرمول گودرز و شقایق استفاده کرد غافل 
از اینکه این فرمول برای جبران ادعایی که کرده کافی نیست. 
فدراسیون تیر و کمان ادعا کرده که رییس فدراسیون جهانی 
در نامه ای مدال های ایران در آمریــکا را تایید کرده، اما برای 
اثبات حقیقت اصال نیازی به نامه نگاری نبود؛ چرا که سایت 
فدراســیون جهانی همه واقعیت را منتشر کرده. عدم حضور 
ایران در جدول مدال هــای رقابت های جــام جهانی ثابت 
می کند که این مدال ها تنها و تنها در یک فســتیوال جنبی 
در حاشیه رقابت ها برگزار شده که به قول آقایان وگاس شوت 
نام دارد و برخالف ادعای دوستان هیچ ارتباطی به جام جهانی 
ندارد و تنها یک تورنمنت جنبی آزاد اســت که بیشــترین 
کارکرد آن برای کشف استعدادهاست. حضور گسترده و بدون 
فیلتر کمانداران آمریکایی در این رقابت ها و حضور جسته و 
گریخته کماندارانی از ژاپن، مکزیک و کانادا کیفیت آن را عیان 
می کند.  از سوی دیگر در حالی دوستان مدعی کسب مدال 
در رقابت های جام جهانی هستند که هیچ عکسی از حضور 
قهرمانان ایرانی روی سکوی قهرمانی وجود ندارد و این نشان 
می دهد که این مدال ها به انــدازه ای بی ارزش و فاقد اعتبار 
بوده که بدون برگزاری مراسم رسمی به برندگان آن اهدا شده 

است!
در رقابت های جــام جهانی تیراندازی با کمــان، ایران هیچ 
موفقیتی کسب نکرد. مجید کیانزاد تنها شرکت کننده ایران 
در این رقابت ها بود که با مدیریــت و برنامه ریزی فوق العاده 
فدراســیون یک روز بعد از آغاز رســمی رقابــت ها به محل 
برگزاری رســید تا حضورش عمال تشــریفاتی باشد. جالب 
اینکه سایت فدراســیون جهانی در معرفی نفرات حاضر در 
این رقابت ها تنها به یــک نماینده در بخش ریکــرو از ایران 
اشاره داشته است. جالب اینکه در لیســت منتشره از سوی 
فدراسیون جهانی تیر و کمان، نام کماندار دیگری به نام امید 
ابراهیمی در بخش ریکروی مردان ثبت شــده که در لیست 
مسافران ایران به الس وگاس اصال حضور نداشته و مشخص 
نیســت چگونه در این رقابت ها حاضر شده است. اگر رییس 
فدراســیون همانطور که ادعا می کند و بر این ادعا کماکان 
پافشاری می کند، مدال های ایران در رقابت های جام جهانی 
حاصل شده و اگر به ادعای خودش رییس فدراسیون جهانی 
آن را تایید کرده، پس لطف کند و از رییس فدراسیون جهانی 
بخواهد تا نام ایران را در لیست رسمی مدال های جام جهانی 
وارد کند تا روسیاهی برای ذغال باقی بماند. این فریبکاری به 
اندازه ای واضح و روشن اســت که حتی با آب زمزم هم پاک 
نخواهد شد. فریبی به وسعت یک تاریخ که با چشمان نابینا 
هم می توان آن را دریافت. فریبی که حتی اول شخص اجرایی 
کشور را هم به اشتباه انداخت و به واسطه این اشتباه تاریخی 
مستحق برخورد و مجازات است. آقایان، به جای برپایی شوی 
تبلیغاتی بــرای توجیه فریبکاری خود بهتر اســت از رییس 

جمهور عذرخواهی کنید تا بلکه بار گناهان شما کمتر شود.

این قبری که باالی سر آن گریه می کنید، مرده ندارد؛

فریبی به وسعت یک تاریخ

 بعد از جنــگ و درگیری بیــن کارلوس کــی روش و برانکو 
ایوانکوویچ و برهم خــوردن اردوی تیم ملی در امارات به دلیل 
اعتراضات گسترده و ســنگین برانکو، کی روش اعالم کرد که 
دیگر بازیکنان پرســپولیس را به تیم ملی دعوت نخواهد کرد.

سابقه نشــان می دهد کی روش در چنین مواقعی روی حرف 
خود می ایستد. حتی اگر بابت آن تاوان بدهد. بارزترین نمونه ها 
نیز بسته شدن درهای تیم ملی از گذشته تاکنون روی هادی 
عقیلی و سید مهدی رحمتی بود .در حالی که باید رفته رفته 
برای یک دیدار حســاس و سرنوشت ســاز بین تیم های ملی 
کشورمان و تیم ملی قطر آماده شــویم تاکنون هیچ ابالغی از 

فدراسیون فوتبال به باشگاه پرســپولیس بابت تحویل دادن 
گذرنامه بازیکنــان این تیم به منظور اخذ ویزای کشــور قطر 
صورت نگرفته اســت و این نشــان می دهد احتمال همراهی 
کردن بازیکنان پرسپولیس با تیم ملی برای سفر به قطر بسیار 

کم و حتی شاید در حد صفر است.

 هفته نخست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 
آسیا و با حضور چهار نماینده ایران به اتمام رسید. نگاه کلی 
به بازی ســه نماینده ایران که نتوانستند به پیروزی برسند 
نشــان دهنده نکته مشــترک آنها در گل خوردن اســت. 
استقالل تهران هر دو گل خود را روی ضربات کرنر دریافت 
کرد؛ اما نکته عجیــب اینکه پرســپولیس و ذوب آهن هم 
همین ضعف را در هفته اول داشــتند. پرسپولیس در حالی 
که با یک گل از الهالل عربستان پیش بود و می توانست در 
این مسابقه به برتری برسد، در دقیقه 8۲ روی کرنر ارسالی 
و ضربه سر کارلوس ادواردو گل تســاوی را دریافت کرد تا 

به یک امتیاز در هفته نخست بســنده کند. ذوب آهن هم 
درست همانند پرسپولیس با یک گل از العین امارات پیش 
بود ولی این تیم هم مثل پرســپولیس و استقالل روی یک 
کرنر ارســالی تیم حریف غافلگیر شد تا سه نماینده ایران از 

ضربه سر مقابل حریفانشان ضربه بخورند.

پرسپولیسی ها مسافر قطر 
نمی شوند

هفته نخست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا؛

کرنرهایی که جان گرفت!

 اشــتباهات تکراری و متوالی کمیتــه بین المللی 
فدراســیون فوتبال کــه باعث خســارت های زیاد 
به این رشــته شــده حوصله اهالی فوتبال را ســر 
 برده و نیاز به تغییر خیلی زیاد احســاس می شــود. 
»با توجه به اتفاقاتی که برای برخی از تیم های لیگ 
برتری مانند استقالل و بسته شدن پنجره های نقل 
و انتقال در فیفا و همینطور بازیکنان خارجی یا نقل 
و انتقاالت شــان رخ داد تعدادی از نیروهای کمیته 
بین الملل تغییر کرده و فرد خاطی هم برکنار شــد. 
با اســتفاده از نیروهای مجرب و کارآمد ســعی بر 
آن داریم تا دیگر شــاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.« 
صحبت های دیروز صبح مهدی تاج دقیقا بر خالف 
صحبت های علیرضا اســدی دبیرکل فدراســیون 
فوتبال است که در مناقشه پیش آمده و محرومیت 
برخی از باشگاه های ایرانی از سوی فیفا عنوان شده 
بود. جایی که اسدی گفته در اتفاقاتی که برای برخی 
از باشگاه ها افتاده فدراسیون فوتبال مقصر نیست و 
موضوعی بر گردن این فدراسیون قرار ندارد! در چند 
ســال اخیر بحث پرونده های حقوقی و بین المللی 

فوتبال ایــران در مجامع بین المللــی و اخطارهایی 
که باشــگاه های ایرانــی دریافت کرده انــد یکی از 
آشناترین خبرهای فوتبال برای عالقه مندان به آن 
بود. جایی که کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال و 
حتی سازمان لیگ فارغ از مسئولیت های مهمی که 
بر عهده دارند بیشتر به فکر ســفرهای برون مرزی 
تحت لوای ناظر فدراســیون و AFC هســتند. این 
گردشگری ها آنقدر زیاد بوده که شاید بتوان عنوان 
کرد اگر این افراد در سازمان گردشگری مشغول به 
کار بودند کارایی شان بیشتر بود!  نکته جالب تر اینکه 
برخی از این افراد از سوی خود فدراسیون طرد شده 
اند؛ اما عجبا که برخی باشــگاه های ایرانی به عنوان 
مشاور از این افراد استفاده می کنند که نتیجه مشاوره 
دادن چنین اشــخاصی هم که کامال عیان است.  در 
این بین موضوعی فراموش شــده و آن اســتقالل و 
پرقدرت بودن اعضای کمیته بین الملل فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ است که به طور مشخص این 
موضوع فراموش شده و شــاهد این مسئله نیستیم. 
در این بین البی گری و رفاقت های مســئله دار بین 

برخی افراد کمیته بین الملل با برخی اصحاب رسانه ، 
 بازیکنان و مربیان بیشتر از هر چیز به چشم می آید. 
آن هم در حالی که همین افراد ســفرهای متعددی 
می روند که شاید همین مســئله باعث شود آنها از 
وظایف داخلی خود غافل شــده و شــاهد رخ دادن 
فجایعی مثل بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت برای 
برخی باشگاه ها و محرومیت های طوالنی مدت برای 
فوتبال ایران باشــیم. هر چند که در این بین به نظر 
می رسد برخی از این ســفرهای برون مرزی نه برای 
کار بلکه برای گشــت و گذار و خوش گذرانی انجام 
می شود.  مهدی تاج از معدود رؤســای فدراسیون 
فوتبال اســت که همه مناصب فوتبالی را در اختیار 
داشــته و با کوله بــاری از تجربه و دانش بر مســند 
فدراسیون فوتبال نشســته است. قطعا انتظار اهالی 
فوتبــال از چنین مدیر کاربلدی این اســت که یک 
انقالب اساســی در کمیته های متخلف انجام بدهد 
تا بلکه از این به بعد شــاهد چنین اتفاقات عجیب، 
تکراری و متوالی نباشــیم. به هر حال فوتبال ما در 
این بازه زمانی 10 ســاله، بارها دچار خسارت های 
بین المللی شده اســت و االن وقت آن رسیده تا تاج 
با اقدامی به موقع محبوبیتش را در بین اهالی فوتبال 

بیش از پیش کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الهالل عربستان در گروه D لیگ قهرمانان آسیا 
به تساوی انجامید. جانباز پرسپولیسی در این سفر سرخ پوشان را همراهی می کرد.

قاب   روز خارج از گود

جانباز پرسپولیسی در ورزشگاه سلطان قابوس آقای تاج؛ 

خطاکاران همچنان از این سفره نان می خورند! 

 نام کماندار دیگری 
به نام امید ابراهیمی 

در بخش ریکروی 
مردان ثبت شده که 
در لیست مسافران 
ایران به الس وگاس 
اصال حضور نداشته 

و مشخص نیست 
چگونه در این 

رقابت ها حاضر 
شده است

.. مدافع جداشده به سیاه جامگان بازگشتتراکتورسازی را چشم زدند!
مدافع صاحب نام تیم سیاه جامگان که در نیم 
فصل لیگ برتر فوتبال کشــور با تیم مشهدی 
تســویه حســاب و قراردادش را فســخ کرده 
بود، روز ســه شــنبه پس از مدت ها دوباره در 
تمرینات این تیم حضور یافت.  ســرمربی تیم 
ســیاه جامگان درباره حضور مجدد محمدرضا 
خانزاده گفت: این مدافع که ســابقه حضور در 
تیم های ملی امید و بزرگساالن را نیز دارد، در 
نیم فصل مورد توجه یک باشگاه سوئدی قرار 
گرفت. خداداد عزیزی افزود: متاسفانه کارهای 

خروج وی بــرای حضور در تیم ســوئدی، در 
فدراسیون با تاخیر انجام شــد تا پس از بسته 
شدن پنجره نقل وانتقاالت فوتبال، راه حضور 

خانزاده در فوتبال سوئد مسدود شود. 

 مدافع تیم تراکتورســازی درباره مشــکالتی کــه در هفته های 
گذشته نصیب تراکتورســازی شــد، بیان کرد: »من فکر می کنم 
تراکتورســازی را چشــم زدند! از ابتدای فصل عالی کار کردیم و 
بازیکنان خوبی نیز در تیم مــا حضور دارند؛ اما بــه یکباره گفتند 
نمی توانیم از برخی نفرات اســتفاده کنیم. این مسئله برای ما یک 
شوک بزرگ بود و شــاید هنوز هم نتوانســتیم با آن کنار بیاییم.« 
هادی محمدی ادامه داد: »تیم ما همچنــان بازیکنان خوبی دارد 
و باکیفیت باال کارمان را جلو می بریم؛ اما کار برایمان ســخت شده 
است. امیدوارم تیم تضعیف نشــود و جالی خالی نفراتی که رفتند، 

04به چشم نیاید.«
انتقادهای  ناجوانمردانه 

علیرضا منصوریان از اینکه امید روانخواه در جریان بازی اســتقالل 
با االهلی به انتقاد از شیوه بازی آبی پوشــان پرداخته ناراحت شده 
و به اطرافیان خود در امارات این گالیه خود را منتقل کرده اســت. 
منصوریــان در این خصوص اظهار داشــت: روزی که از اســتقالل 
خداحافظی کرد مدعی شد تنها کســی که بعد از او لیاقت پوشیدن 
پیراهن شماره 10 را دارد امید روانخواه است؛ استقالل قبل از بازی 
با االهلی در 5 بازی برنده شده بود و روانخواه  این موضوع را نادیده 
گرفته و به انتقاد از تیم پرداخته اســت.  منصوریان با ناجوانمردانه 
دانســتن این انتقادها اعالم کرده که از او به عنوان یک اســتقاللی 

توقع این نقد را نداشته و نباید چهره استقالل را تخریب می کرد.

رییس فدراســیون تیراندازی با کمان در حالی تاکید کرد ایران در جام جهانی الس وگاس مدال گرفته که 
سایت جهانی با انتشار آمار و نتایج این رقابت ها خالف این ادعا را ثابت می کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
با فروش پسماندهای خطرناک، سالمتی شهر را به خطر نیندازیم

با مسئوالن

امام جمعه موقت اصفهان:

عربستان سعودی 
در رأس تمام فتنه هاست

آغاز عملیات روکش آسفالت خیابان 
جی با اعتبار 3 میلیارد تومان

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 95 درصدی مناسب سازی 
پیاده رو خیابان احمدآباد

بازگشایی گلوگاه ترافیکی منطقه 11

امام جمعــه موقت اصفهــان درخصوص ســخنان اخیر »عادل 
الجبیر« وزیر خارجه عربســتان که ادعا کرده بود ایران به دنبال 
دامن زدن بــه فرقه گرایی در منطقه خاورمیانه اســت و باید این 
کشــور را به مرزهای خود برگردانیم، اظهار کــرد: اول از همه به 
وزیر خارجه عربستان و حکومت این کشور باید گفت که شما چه 
حقی دارید که آمدید در منطقه، تشــکیالت تروریستی داعش را 
برپا کردید؟ فتنه و رأس فتنه عربستان است؛ هر چند اینها کسی 
نیستند که بخواهیم به آنان جوابی پس دهیم. عربستان سعودی 
در جهان اسالم فتنه های بزرگی را برپا کرده است که باید سال ها 
بگذرد تا لکه ننگ آن پاک شود. محمدتقی رهبر افزود: عربستان 
و آل سعود با اسرائیل دســت اتحاد داده و کشتار مردم یمن را در 
دستور کار خود قرار دادند. این افراد کسانی هستند که گروه های 
تروریستی را ســامان دهی کردند و فتوای قتل و غارت و تجاوز به 
نوامیس مسلمانان را صادر کردند. آن کســی که باید از اعمال و 
رفتار خود شــرم کند و البته نمی کند، همان عربستان است. امام 
جمعه موقت اصفهان گفت: بنابراین وزیر خارجه عربستان کسی 
نیست که بخواهد این ادعاهای واهی را بر زبان جاری کند. حضور 
ایران در منطقه به دنبال دســتور اسالم اســت که باید به کمک 
مظلومان بشتابیم؛ مظلومانی که جان و مالشان به دست بیگانگان 
در حال غارت است. بنابراین ایران اســالمی به دعوت دولت های 
منطقه مثل عراق و سوریه که کمک خواسته اند، در این کشورها 
حضور دارد. رهبــر تصریح کرد: ما امروز فریــاد کمک مردمی را 
می شنویم که این گونه در حال قتل عام هســتند؛ بنابراین تمام 
فتنه ها به دست عربستان و اسرائیل است. اگر بخواهیم به سخنان 
وزیر خارجه عربستان پاسخ منطقی بدهیم، باید بگوییم که تمام 
این فتنه ها را عربستان به وجود آورده است. به آنها باید بگوییم که 
شما به چه حقی در یمن نزدیک به 2 سال است این همه جنایت 
می کنید؟ رسما می گویند که ما در سوریه از تجزیه طلبان حمایت 
می کنیم. وی افزود: تروریســت هایی که در سراسر دنیا هستند 
توسط عربستان سازمان دهی می شوند؛ همان طوری که چندی 
قبل در پاکستان و افغانستان عملیات تروریستی انجام دادند. اینها 
نام اسالم و چهره رحمانی این دین را مخدوش کرده اند. جنایات 
عربستان آن قدر زیاد است که باید کرام الکاتبین به آنها رسیدگی 
کند. امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه برای حمایت از دین 
نباید مرز بشناســیم، تاکید کرد: دلیل حضور ایــران در منطقه 
مشخص اســت؛ چون به دعوت رســمی دولت های قانونی که از 
ایران درخواســت کمک کرده اند، در عراق و سوریه حضور داریم. 
اســالم مرز ندارد؛ چراکه به حکم صریح قرآن هرجا فریاد کمک 
مسلمانی بلند شد مســلمانان باید بشتابند و از مظلومان حمایت 
کنند. برای حمایت از دین نباید مرز بشناسیم. رهبر با بیان اینکه 
دفاع از انقالب در هرکجای دنیا بر ما واجب است، خاطرنشان کرد: 
این کمک های ایران برای خاموش کردن آتش فتنه است. هدف 
اصلی متجاوزان تکفیری، ایران است؛ چراکه اگر داعش در سوریه 

قوت بگیرد، هدف بعدی اش ایران اسالمی است.

مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان عمران شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: عملیات روکش آســفالت سرباره ای خیابان 
جی حدفاصل ســه راهی خیابان همدانیان تــا زیرگذر میدان 
ارغوانیه با اعتبار 3میلیارد تومان در دســت اجراست. احمدرضا 
ایرجی ادامه داد: به دلیل عبور خط بــی. آر.تی در خیابان جی 
از آسفالت ســرباره ای برای این پروژه اســتفاده می شود. مدیر 
واحدهای تولیدی و خدمات فنی ســازمان عمران شــهرداری 
اصفهان اضافه کرد: آســفالت ســرباره ای از پســماند صنعتی 
تشکیل شده و برای کاهش اســتفاده از منابع تجدیدپذیر مورد 
استفاده قرار گرفته است. ایرجی در ادامه از شهروندان خواست 
تا حتی االمکان از تردد و پارک خودرو در این مســیر خودداری 
کنند و همکاری های الزم را با نیروهای شهرداری داشته باشند.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان اظهار کرد: مناسب سازی پیاده رو 
خیابان احمد آباد برای تردد روان نابینایان، ســالمندان، معلوالن و 
جانبازان در دستور کار قرار گرفت. حســین کارگر با اشاره به اینکه 
این پروژه 95 درصد پیشرفت داشــته است، افزود: عملیات اجرایی 
مناسب سازی پیاده رو احمد آباد سال آینده تکمیل می شود. مدیر 
منطقه 3 شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه برای مناسب سازی 
معابر منطقه 3 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است، ادامه 
داد: تاکنون مناسب سازی غرب خیابان بزرگمهر، احمدآباد، حافظ، 
سپاه و مشتاق اول انجام شده است. کارگر با اشاره به دیگر پروژه های 
این منطقه ادامه داد: پیاده روســازی و مناسب سازی خیابان های 
چهارباغ عباسي، هشت بهشت، شریف واقفي، گذرهاي قصرمنشي، 
باغ قلندرها و کوچه تلفنخانه برای تردد روان و آســایش نابینایان و 

معلوالن نیز به پایان رسید.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان، از گشایش یکی از گلوگاه های 
مهم این منطقه به دست شهردار اصفهان خبر داد. رسالت با اشاره به 
اینکه  چندین پروژه مهم عمرانی در این منطقه با حضور شــهردار 
اصفهان افتتاح می شــود، اظهارکرد: یکی از این پروژه ها افتتاح فاز 
اول خیابان فضیلت در محله ماشاده به طول 400 و مساحت 6هزار 
مترمربع اســت که با افتتاح آن، یکــی از گلوگاه های مهم منطقه 
11 گشــایش می یابد. وی از افتتاح بوستان محلی شهاب خبر داد 
و افزود: »بوســتان شهاب« به مســاحت 7 هزار مترمربع در محله 
لیمجیر نیز عملیات تملک، آزادســازی و احداث آن انجام شده و 
دیروز بهره برداری شد. مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در ادامه، 
دفتر تسهیل گری بافت فرسوده در این منطقه را از دیگر پروژه های 
بهره برداری شــده دیروز در این منطقه اعالم و خاطرنشان کرد: با 
افتتاح این دفتر و ورود مشــارکت کننده و با حمایت های معاونت 
شهرسازی و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، در احیا 
و بازآفرینی بافت فرسوده منطقه 11 گام های ارزشمندی برداشته 

خواهد شد.

شهرداری

مشاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشــور گفت: حدود 1/3نوجوانان 
اصفهانی تجربه مصرف مواد مخدر تفننی را داشته اند که 

باید تالش کرد یک نوجوان هم این مواد را تجربه نکند.
حمید صرامی اظهار کرد: یکی از سیاســت های جدی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاســت جمهوری، بحث 
پیشــگیری اولیه درخصوص اعتیاد است. بر اساس این 
رویکرد، ستاد به دنبال این است تا 95 درصد از جمعیت 
سالم و در معرض خطر به ســمت و سوی مصرف مواد 

سیر پیدا نکنند.
وی افزود: مهم ترین مؤلفه در اقدامات پیشگیرانه، توجه 
به مباحث اطالع رســانی، آموزش  مهارت های زندگی، 
ســبک فرزندپروری و آموزش مدل زندگی سالم برای 

نوجوانان و جوانان است.
مشــاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تحقیقــات و آموزش 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشــور تصریح کرد: بحث 
درمان، حمایت هــای اجتماعی و صیانــت از معتادان 
بهبودیافته، از دیگر رویکردهای دفتر تحقیقات مبارزه 
با مواد مخدر اســت. وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم 
به چرخه تقاضای مواد مخدر ضربه بزنیم، باید در کنار 
اقدامات پیشگیرانه، به ثابت نگه داشتن آمار در همین 
حد کنونی که حدود 2 میلیون نفر در سطح کشور است، 
توجه اساسی داشته باشیم و برای جلوگیری از افزایش 

آمار معتادان گام های اساسی برداریم.
صرامی در ادامه بیان کرد: با اقدامات انجام شــده حدود 
800 هــزار نفر از معتادان در ســطح کشــور زیر چتر 
برنامه های درمان قــرار گرفته اند که بــا اقدامات موثر 
ازســوی همه دســتگاه های درمانی، باید شاهد تحت 

پوشش قرار گرفتن مابقی معتادان باشیم.
وی همچنین اذعان کرد: در دولت تدبیر و امید وضعیت 
کشور در حوزه شدت اعتیاد کنترل شده است؛ اما نباید 
به این میزان بســنده کنیم، بلکه باید تمام آحاد جامعه 
باتوجه به اقداماتی که در تهاجمات فرهنگی و اجتماعی 
ازسوی دشــمنان انقالب صورت می گیرد و با ارائه مواد 
جدید که ســعی به جذب مشــتریان بیشتر می کنند، 

اطالعات خود را کامل کنند.
مشاور دبیرکل و مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور خاطرنشان کرد: مصرف ماده 
گل یا ماری جوآنا در ســطح نوجوانان و جوانان در حال 
رشد است که پدران و مادران باید نظارت خود را نسبت 

به فرزندان بیشتر کنند.

مشاور دبیرکل و مدیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

1/3نوجوانان اصفهانی، مصرف 
مواد مخدر را تجربه کرده اند

سوژه روز

یکی از انواع این پســماندها مواد زائد حاصل از دستگاه هایی 
اســت که با انرژی الکتریســیته کار می کند، بــه طور کلی 
این پســماندها به دو دسته پســماندهای الکتریکی شامل 
باطری، یخچال، ماشین لباسشویی، اتو، المپ و پسماندهای 
الکترونیکی شــامل کلیه قطعات رایانه ای، دســتگاه های 
رادیویی و تلویزیون، انواع پخش کننده های صوتی و تصویری 
تقسیم می شوند.پســماندهای الکترونیکی به پسماندهای 
ویژه ای گفته می شــود که غالب قطعات اصلی آنها شــامل 
خازن، ترانزیســتور، آی ســی، مدارات الکترونیکی، قطعات 
کاتدی و آندی و از این قبیل اســت. پســماندهای الکتریکی 
هم به پســماندهای ویژه ای اطالق می شــود کــه با نیروی 
الکتریسیته کار می کنند و فاقد قطعات حساس الکترونیکی 
مثل خازن، ترانزیستور، آی ســی و امثال آنها بوده یا در تعداد 
و اندازه کوچک باشــند. تجهیزات و وســایل مولد پســماند 
الکتریکی شامل تجهیزات و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوع 
)یخچال و فریزرها، چیلر و انواع کولرها نیزاز این دسته وسایل 
هستند که پســماندهای آنها شــامل انواع پالستیک و فلز 
می شود(،تجهیزات و وســایل مولد حرارتی و نوری )ازقبیل 

توستر، قهوه جوش، اتو، بخاری برقی، مایکروفر(، تجهیزات و 
وسایل الکتریکی حمل و نقل و المپ هاست.

پسماندهای الکترونیکی ویژه و خطرناک هستند
 نکته حائز اهمیت این اســت که شکستگي یک المپ خطر 
زیادي به وجود نمــي آورد اما وقتي با تعــداد ده ها میلیون 
المپ کم مصرف سروکار داریم، انتشار مواد سمي درون آنها 
محیط زیست را به ورطه نابودی می کشــاند و به عنوان یک 
خطر جدي محسوب مي شود. المپ های فلورسنت و نئون، 
کم مصرف یا فلئوکمپکــت و المپ هــای LE قابل بازیافت 

هستند.
بیشترین آلودگی زیست محیطی ناشی از مدیریت نادرست 
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی مربوط به نفوذ نوع فلزات 
سنگین به خاک و آب های ســطحی و زیرزمینی و در صورت 
سوزانده شدن ایجاد دی اکسین ها ، فوران ها، آزادسازی جیوه 
در هوا و... است. همه فلزات تا حدی در آب قابل حل هستند و 
به همین دلیل به راحتی می توانند وارد چرخه محیط زیست 
شوند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
در گفت وگو با »ایمنا«، با اعالم اینکه پسماندهای الکترونیکی 

جزو پســماندهای ویژه و خطرناک دســته بندی شده اند، 
می گوید: دلیل قرارگیری این پسماندها در گروه پسماندهای 
خطرناک این اســت که در چرخه تولید قطعات الکتریکی و 
الکترونیکی از جمله انواع وسایل الکتریکی منازل، از پودرها 
و گازهای سمی استفاده می شــود که اگر وارد طبیعت شوند 
آسیب های زیادی به طبیعت می رسانند و آلودگی آب، خاک 
و هوا را رقم می زنند. امیرحســین کمیلی ادامه می دهد: این 
موضوع اهمیت مدیریت صحیح این پسماندها یا اقالم اسقاطی 
الکتریکــی و الکترونیکی را گوشــزد می کنــد. وی تصریح 
می کند: بخشی از این پســماندها در منازل و بخشی دیگر در 
ادارات تولید می شــوند که باید به صورت صحیح جمع آوری 
شود تا ضرری به محیط زیست وارد نشود. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در تولید 
انواع المپ ها، گازهای ســمی به کار رفته یا گردهای سمی 
در آنها وجود دارد که در صورت شکســتن، بالفاصله این مواد 
ســمی وارد محیط اطراف می شــود، ادامه می دهد: انتشار 
مواد سمی بســیار خطرناک و بیماری زاست و عامل بسیاری 
از بیماری های ناشــناخته و صعب العالجی می شــودکه در 
زندگی های ماشینی، خانواده های زیادی با آن درگیر هستند. 
وی اضافه می کند: شهروندان باید این گونه اقالم را به صورت 
جداگانه جمع آوری کــرده یا حتی االمــکان در جعبه های 
مخصوص برای تحویل به بازیافت نگهداری کنند و به ماموران 
جمع آوری بازیافت تحویل دهند. کمیلی با بیان اینکه اقالم 
الکترونیکی مثل المپ ها و مهتابی ها به هیچ عنوان نباید در 
پسماندهای تر وارد شوند، خاطرنشان می کند: اجزای مختلف 
پســماندهای الکترونیکی در کارخانه کود آلی، جداســازی 
و برای بازیافت آنها مدیریت های الزم اعمال می شــود. وی 
ادامه می دهد: سال آینده با مشارکت بخش خصوصی، خط 
استحصال فلزات ارزشمندی که در پسماندهای الکترونیکی 
به کار رفته، راه اندازی می شــود و عالوه بر اینکه از یک خطر 
زیست محیطی جلوگیری خواهد شد، ارزش افزوده ای نیز به 
شهر و کشور باز می آید. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان به شــهروندان توصیه کرد کــه در ازای 
دریافت وجه نقدی ناچیز، ســالمتی خود، شهروندان و نسل 
آینده را با فروش پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی به افراد 
دوره گرد، به خطر نیندازند. با توجه به موضوعات و موارد ذکر 
شده، مشکل پسماندهای ویژه الکترونیکی و الکتریکی مسئله 
مهمی محسوب می شود که بازیابی این نوع پسماندها نیز یکی 
از مهم ترین مســائل در این زمینه است که شامل بهره گیری 
دوباره، بازگرداندن و بازیافت است و باید کلیه اصول و مسائل 

ایمنی در این راستا صورت پذیرد.

شهروندان باید 
این گونه اقالم را 

به صورت جداگانه 
جمع آوری کرده یا 

حتی االمکان در 
جعبه های مخصوص 

برای تحویل به 
بازیافت نگهداری 
کنند و به ماموران 

جمع آوری بازیافت 
تحویل دهند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

با فروش پسماندهای خطرناک، سالمتی شهر را به خطر نیندازیم

با گذشت زمان و افزایش نوآوری، ساخت محصوالت گوناگون که حاصل بهره گیری نازل کم بهره از مواد اولیه 
طبیعی و عدم بازگردانی مطلوب آن به چرخه طبیعی است، ما را دچارمشکل کرده است.

به گفته فرماندار اصفهان، فرهنگ سازی مصرف انرژی 
باید با اهتمام همــه بخش ها صورت گیــرد و در حال 
حاضر، 50 درصد از اتالف انرژی ادارات، صرفا در حوزه 
تهویه هوا، گرمایش و سرمایش اتفاق می افتد. فضل ا... 
کفیل در همایــش تجلیــل از مصرف کنندگان بهینه 
برق در استان اصفهان گفت: موضوع فرهنگ سازی در 
حوزه مصرف، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی 
است. وی با تحسین عملکرد شرکت توزیع برق در این 
موضوع افزود: در حوزه مدیریت مصرف، باید به اهمیت 
فرهنگ سازی توجه کرد و شــرکت توزیع برق در این 
زمینه عملکرد مناسبی داشته است. فرماندار اصفهان 
اظهار داشت: در بخش درون زا باید بر توانایی های کشور 
در خوداتکایی و ایستادگی در مقابل مشکالت خارجی 
تاکید کرد و به این موضوع توجه داشت که برای نیل به 
این اهداف باید مصرف بهینه در دستور کار قرار گیرد؛ 
چرا که با همه ویژگی های مثبــت موجود، وضعیت ما 
در حوزه مصرف انرژی با نقد زیادی مواجه است. کفیل 
همچنین تصریح کرد: عدم بهره وری در مصرف انرژی، 
موجب می شود کاالهای ما با قیمت گران تولید شوند و 
این کاالهای گران، زمینه رقابت پذیری در عرصه جهانی 

نداشته باشند.

سهم 50 درصدی حوزه تهویه 
هوا در اتالف انرژی ادارات

فضای سبزخبرفرمانداری

بهره برداری از اولین مخزن 
کلکتور ناژوان در سال آینده

 حضور  17 هزار دانش آموز
 در اردوهای رزمی »امتداد«

مسئول ســازمان بســیج دانش آموزی استان اصفهان 
گفت: 17 هزار دانش آموز از شهرســتان های اصفهان، 
درچــه و خمینی شــهر، در اردوهای رزمــی فرهنگی 

»امتداد« شرکت خواهند کرد. 
محمد ادیــب اظهار کرد: رویکرد بســیج دانش آموزی 
اســتان این بوده که از لحاظ محتوایی، ایــن اردوها به 
ســمت تاثیرگذاری بیشــتر تربیتی در دانش آموزان 
همراه با شور و نشاط با محتوای ارزشی و انقالبی باشد. 
وی افزود: تناســب این اردوها بــا ویژگی های اخالقی 
دانش آموزان تا حدودی محقق شــده و اردوهای بسیج 
دانش آموزی مورد اســتقبال دانش آمــوزان و معلمان 
قرار گرفته است. مسئول ســازمان بسیج دانش آموزی 
اســتان اصفهان گفت: این اردوها بر اســاس پایه ها و 
محتوای تحصیلی طراحی شده است؛ برای مثال اردوی 
فرمانده دل ها به معرفی شهید خرازی، شهید جهان آرا و 
فرماندهان دفاع مقدس می پردازد. وی خاطرنشان کرد: 
اردویی با عنوان »نام آوران« بــرای پایه پنجم ابتدایی 
برگزار شد که در آن بیشتر به مباحث شهدای هسته ای 
و علمی پرداخته شــد؛ همچنین در پایه ششم ابتدایی 
اردویی با عنــوان »رهبر کوچک« به معرفی شــهید 

فهمیده پرداخته است.

مدیر طرح ساماندهی مجموعه ناژوان گفت: در راستای 
حفظ و گسترش فضای سبز ناژوان، شهرداری اصفهان 
اقدام به احداث شبکه کلکتور آب فضای سبز ناژوان کرده 
که از اولین مخزن آن در ســال آینده استفاده می شود. 
حسن شــفیعی اظهارکرد: برای کل کلکتور فضای سبز 
ناژوان، یک مخزن 2 هزار مترمکعبی پیش بینی شده که 
یکی از مخازن آن بهره برداری شــده و سال آینده مورد 
استفاده قرار می گیرد و دو مخزن در ضلع شمال رودخانه 
زاینده رود در حال احداث اســت. مدیر طرح ساماندهی 
مجموعه ناژوان ادامه داد: بــا توجه به کمبود منابع آبی، 
این سه مخزن، مخازن ذخیره آب به شــمار می روند و 
پیش بینی می شود پساب فاضالب شهری را نیز ذخیره 
کنند که این طرح در حال مطالعه و بررســی است. وی 
اظهارکرد: پارک جنگلی بســیار خرم و زیبای ناژوان با 
وسعت 1200هکتار، در حاشیه شمالی و جنوبی رودخانه 
زاینده رود واقع شــده اســت و رطوبت بیشــتر، وزش 
نسیم های محلی و اختالف دما با شــهر، شرایط بسیار 
مناسبی را از نظر آب و هوایی برای این بخش از شهر ایجاد 
می کند که همراه با چشــم اندازهای زیبا، جاذبه بسیار 
زیادی را برای شهروندان در زمینه گذران اوقات فراغت، 

تفریح، پیاده روی و ورزش فراهم کرده است.

بهزیستی

 معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی اصفهان، تعداد 
کودکان اوتیســمی را که در ســامانه بانک اطالعاتی 
بهزیســتی اصفهان ثبت شده اســت، یکهزار کودک 
اعالم کرد و گفت: از بین هــر 67 نوزاد، یک نوزاد مبتال 
به اوتیسم است. سید اصغر فیاض با اشاره به اینکه طرح 
غربالگری کودکان اوتیســم از اول اســفند ماه در پنج 
شهرستان استان اصفهان آغاز شده است، اظهار داشت: 
این طرح در سه مرکز در شهر اصفهان و شهرستان های 
گلپایگان، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر در حال 
اجراست. وی تعداد کودکان اوتیسمی را که در سامانه 
بانک اطالعاتی بهزیستی اســتان اصفهان ثبت شده 
است، یک هزار کودک اعالم کرد و ابراز داشت: این در 
حالی است که بر اساس آمار جهانی سازمان دبلیو، اچ، اُ، 
از بین هر 67 نوزادی که به دنیا می آید یک نوزاد مبتال 
به اوتیسم است. معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه توســعه مراکز آموزش 
کودکان اوتیسم در دســتور کار است، افزود: اصفهان و 
تهران تنها استان هایی هســتند که دارای بیش از یک 
مرکز آموزش اوتیسم هستند؛ بنابراین در نظر داریم در 
سال آینده تعداد مراکز آموزشی را به 10 مرکز افزایش 

دهیم.

هزار کودک مبتال به اوتیسم 
در اصفهان شناسایی شد

جمعی از دامداران شهرســتان اصفهان ماهانه 15هزار لیتر شیر تولیدی واحد 
خود را بــرای کمک به نیازمندان اختصاص دادند. رییس ســتاد زکات اســتان 
اصفهان گفت: دامداران اصفهانی در قالب زکات مستحبی، ماهانه این میزان شیر 
تولیدی دامداری خود را برای کمک به نیازمندان اختصاص دادند. حجت االسالم 
غالمحسین رنجبر افزود: ارزش این میزان شــیر در ماه 210 میلیون ریال است.

وی پرداخت زکات را راهکاری اساسی برای ریشه کن شدن فقر و فساد در جامعه 
دانست و گفت: عالوه بر زکات واجب، زکات مستحبی هم در آموزه های دینی از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است که با هدف ایجاد زمینه مشارکت کشاورزان برای 
رونق کشاورزی، مشمول محصوالتی همچون محصوالت باغی و زراعی می شود. 

استان اصفهان از استان های برتر در زمینه پرداخت زکات مستحبی است.

رییس سرپرستی شعب بانک کشاورزی استان گفت: کشاورزانی که تا پایان اسفند 
نسبت به تســویه نقدی اصل بدهی خود اقدام کنند، ســود و جریمه بدهی آنان 

بخشوده می شود.
فریدون بهبهانی افزود: این بخشودگی بر اساس تبصره 35 قانون بودجه سال 95 
و دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی ویژه مشتریانی است که بدهی آنان کمتر از 

یکصد میلیون تومان باشد.
رییس سرپرســتی شــعب بانک کشــاورزی گفت: خســارت دیدگان حوادث 
غیرمترقبه، بدهکاران تسهیالت مسکن روســتایی و آن دسته از آسیب دیدگان 
حوادث غیر مترقبه که بدهی آنان استمهال شده است، در اولویت هستند و دیگر 

بدهکاران بخش کشاورزی مشمول این قانون، در اولویت های بعدی قرار دارند.

در قالب زکات مستحبی در اصفهان تخصیص یافت؛

ماهانه 15 هزار لیتر شیر برای کمک به نیازمندان
خبر خوش رییس سرپرستی شعب بانک کشاورزی:

جریمه نقدی کشاورزانی که تسویه کنند، بخشیده می شود
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 افقی

1- کارگردان شب های برره و پاورچین- گرمابه
2- نوعی اتومبیل- شــهری در یالن- حشــره ای 

چسبنده
3- صف- ستمگر- فرزند پسر پدر شما

4- عقیده- قابله- منزل
5- شیدا- پایان کار- گالبی

6- آخرین نازی- کمان حالجی- چند مانع
7- اهل نیست- نام گذاری شده - لیک

8- نوعی اره نازک- همسر عروس- همیشه
9- ارسباران- شهری در کره- قبض گرفتن پول

10- ابدی و سرمد- کوبنده مطبخ- مردود
11- اولین عدد- رود اهوازی- شبیه

12- از مارها- سرنیزه- تن شوی گیاهی
13- زن گندمگون- کیف ساز- همگانی

 14- درخــت کائوچــو- یار ویس- جســارت و 
بی باکی

 15- کاشــف الــکل- فاصلــه بیــن حرم
 امام حسین )ع( و بارگاه حضرت عباس )ع( 

علمدار کربال
 عمودی

1- فلــز هادی- ارشــاد و هدایــت کردن- 
شیرینی

2- فریاد تشویق دسته جمعی- شهر انار در 
ایران- نخ بافتنی

3- اختراع مارکنی- برادر تورج- احتیاج
4- بله- یزدانی- کشاورز

5- ساز موالنا- افسرده حال و پکر-بدون آن 

زنده نمی مانیم- واحد سطح
6- برخالف باطن- از اجسام هندسی- مایه حیات

7- سالوس و سخن چین- رنجر و فیلمی با بازی لی 
وان کلیف- زهرآلود

8- دروغ ترکی- رشد کردن- گلی با نام زنانه
9- درس کشیدنی- همجوار- کتاب امیل زوال

10- حرف توفیر- پیامبر خوش صوت- هدف تیر
11- عضوی در صورت- پیداکن- جاری- حسود

12- روییدن گیاه- دندانپزشک- ماه محبت
13- حیله گر- معمولی- دین برتر

14- هیکل  و قامت- والده- نوعی کشــت به امید 
خدا

15- درســتون دوازدهم عمودی، در آخر هم آمده 
اســت- افســار و دهنه- درخت اعدام- بدن هزار 
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تصاویر روز

برگزاری یک میهمانی باستانی با قدمت
 بیست هزار ساله در چین

رقص میان آتش هم زمان با جشنواره بهاره 
در  ویتنام 

 کســی که کتاب مــی خواند، هزار بــار پیش از مــرگ زندگی 
 می کند و کسی که هرگز کتاب نمی خواند، فقط یک بار زندگی 

می کند.
آقای الکــس جانســون، روزنامه نگار انگلیســی کتابــی با نام 
»کتابخانه هــای غیر عادی« تألیــف کرده اســت. او زمانی به 
تألیف کتاب همت گماشت که پس از ســفرهای متعدد به این 
حقیقت دســت یافت که ضرورتی ندارد کتابخانــه ها در داخل 
ساختمان های مجلل و یا قصرهای ســر به فلک کشیده ساخته 
شــوند، بلکه کتابخانه می تواند در هر جا و به هر شــکلی بوده 
و حتی شــکل غیرعادی و نامتعارفی داشــته باشــد تا عالوه بر 

خواندن سرگرم کننده هم باشد.
از این رو در کتــاب او تصاویر کتابخانه هایــی را می بینیم که یا 
کتاب هایش از درخت آویزان شــده اند و یا کتابخانه هایی سیار 
هســتند، کتابخانه های کوچکی که نگاه عابــران را برای چند 
لحظه از صفحه گوشی های همراه به صفحات پر رمز و راز کتاب 

منتقل می کند.

خاص ترین فرهنگ لغت دنیا!

فرهنــگ لغــت کتابــی بــرای شــرح و توضیــح معنــی کلمات 
 اســت، امــا گاهی بــا بررســی فرهنگ هــای لغــت متفــاوت، به 
 دقیــق ترین و مطمئــن ترین معانی کلمــات پی می بریــم.  یکی از 
فرهنگ لغت های دقیــق، فرهنگ لغت»hip dict« اســت و معانی 
دقیقی برای هر کلمه تعریف می کند. هــدف از طراحی این فرهنگ 
لغت، تنها ســرگرمی نیســت، بلکه با زبانی طنز به حقایقی تلخ اشاره 
 می کند. در اینجا به چند مــورد از تعاریف کلمات در این فرهنگ لغت 

می پردازیم.
فردا: بهترین زمان برای انجام آنچه امروز، قصد انجام دادن آن را دارید.

مجرد:پسری که درباره زنان در آشپزخانه جوک می گوید.
کالری: مخلوقات کوچکی که در لباس شماســت و هر شب لباس شما 

را تنگ تر می کند.
مطالعه کردن: عمل نوشــتن، غذا خوردن، تماشــای تلویزیون با یک 

کتاب باز که در همان نزدیکی است.
مترادف:کلمه ای که جایگزین کلمه ای می شود که شما قادر به تلفظ 

آن نیستید.

زیباترین کتابخانه های غیرعادی جهان مسخره ترین پوشش برای دزدی! 

دو ســارق در شهر ملبورن اســترالیا پنجشنبه شــِب خود را با 
پوشش مســخره خود در تالش برای ســرقت از دو پمپ بنزین 

گذراندند که در آن هم ناکام بودند.
یکی از این دو ســارق در زمان تالش برای سرقت ماسک اسب 
تک شاخ و دیگری هم برای پوشــش صورت خود از یک تیشرت 

استفاده کرده بود. 
آنها در تــالش بودند تا بــا چوب های بیس بالی که در دســت 
داشتند، وارد مغازه ها شــوند اما تالش آنها بیهوده بود، چرا که 
هرقدر تالش کردند، شیشه های مغازه های داخل پمپ بنزین ها 

نشکستند و آنها دست خالی از صحنه فرار کردند.
بر اساس گزارش پلیس ملبورن، کمی بعد از این دو مورد سعی 
در سرقت، موردهای دیگری هم گزارش شــد اما پلیس اعتقاد 

داشت که این موارد به یکدیگر ربطی ندارند.

کشکول

گوناگون

موزه های جالب
 ترسناک و ناخوشایند دنیا

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»مو قرمز« عنوان اثــری از »اُرهان پاموک« بــا ترجمه »عین اله 
غریب« را نشر چشمه چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

»مو قرمز« آخرین رمان منتشرشده  ارهان پاموک )1952( است. 
نویسنده  نوبلیسِت »ناِم من سرخ« و »شوری در سر« در این رمان 
قصه ای بی نهایت متفاوت را روایت می کند که یک تکه اش برآمده 
از قصه  رستم و سهراب فردوسی اســت و تکه  دیگرش از اُدیپوِس 
شــهریار ســوفوکل. رمان درباره  پسری  اســت فقیر در سال های 
دهه  هشــتاد میالدی ترکیه که پــدرش به خاطــر فعالیت های 
چپ گرایانــه اش در زندان نظامی ها بــوده و حاال هــم آنها را رها 
کرده اســت. او برای تامین پول کالس های کنکورش ناچار است 
کار کند و کاری که به او پیشنهاد می شــود وردستی یک چاه کن 
پیر است که قرار اســت در زمینی بایر در اطراف استانبول چاهی 
بزند و برخالف باور همه به آب برســد و این  همان نقطه ای ا ســت 

که قهرمان نوجوان پاموک، با زنی با موهای قرمز آشــنا می شــود 
که بازیگر تئاتری ا ســت ســیار و یکی از نقش هایش مویه بر پیکر 
سهراب، و این تازه آغاز داستان است... . پاموک قهرمان خود را با دو 
داستان کالسیک مذکور گره می زند و او را به تهران و کاخ گلستان 
و راســته  کتاب فروش های خیابان انقالب هم می آورد. مسئله  پدر 
و پسر در شــکلی نو و خاص در رمان متبلور می شود و این بار شاید 
قرار است فرآیندی را شاهد باشــیم از بی پدر  بودن و بی پسر شدن. 
ماجرای موقرمز در استانبول می گذرد و روح این شهر متحول شده 
را روایت می کند. این رمان سندی  است بر این واقعیت که پاموک 

چقدر داستان در ذهن خود دارد.
»مو قرمز« عنوان اثــری از »ارهان پاموک« بــا ترجمه »عین اله 
 غریب« را نشــر چشــمه در 296 صفحه چاپ و روانه بازار کتاب 

کرده است.

تخم مرغ فنجانی 

لبخندک

ادب از که آموختی؟)5(

اگر از فنجان های ســایز بزرگ اســتفاده 
می کنید مقدار مواد آماده شــده را به جای 
چهار فنجان درون ســه فنجان تقســیم 

کنید.
مواد الزم

 تخم مرغ 4 عدد، ســفیده تخم مرغ 4 عدد، 
شیر کم چرب نصف پیمانه، پنیر موزارالی 
رنده شــده نصف پیمانه،پنیــر چدار رنده 

شده نصف پیمانه،کلم بروکلی خرد شده دو پیمانه، نمک و فلفل به میزان الزم
 طرز تهیه

  فر را تا 350 درجه ســانتی گراد گرم کنید. کلم بروکلی را درون آب جوش کمی بپزید 
سپس آن را درون آبکش ریخته و کامال آب آن را بگیرید و به قطعات کوچک تر تقسیم 
کرده و کنار بگذارید. دو تا سه قاشــق غذاخوری پنیر چدار رنده شده را برای پاشیدن 
روی تخم مرغ ها نیز کنار بگذارید.  در این میان، تخم مرغ ها و ســفیده ها را درون کاسه 
بزرگی با هم مخلوط کرده هم  بزنید سپس شــیر را به مخلوط اضافه کرده و به هم زدن 
ادامه دهید. پنیر موزارال،کلم بروکلی، نمک و فلفل را در انتهــا به مواد فوق بیفزایید و 
مخلوط کنید.  در فنجان های مورد نظر مقداری روغن اســپری کــرده و آنها را درون 
ســینی مخصوص فر قرار دهید.  مخلوط تهیه شده را به طور یکنواخت درون فنجان ها 
بریزید و روی آنها را پنیر چدار بریزید. مخلــوط را درون فر به مدت30تا40دقیقه یا تا 

زمانی که روی آنها قهوه ای - طالیی شود حرارت دهید .

امــروز مي خواهــم درباره رابطــه والدین و 
فرزندان بنویسم، البته من خودم فرزند ندارم 
اما به هرحال فرزند بوده ام و رابطه چندتایي از والدین با فرزندانشان 
را هم دیده ام.  یعني نخوردم نون گندم اما چندتایي  دیده ام دست 
مردم! به همین ســبب تصمیم گرفتم از مشــاهداتم درباره رابطه 
والدین و فرزندان بنویســم تا ببینیم که رفتارهاي والدین چقدر با 

متدهاي علمي منطبق هستند.
پنجم: تنبیه بدنی کنید!

همه جا می نویسند و می گویند که نباید بچه ها را کتک زد. بچه ای 
که کتک بخورد احتماال بعدا خودش کتک می زند و ممکن اســت 
دچار انواعی از بیماری های روانی شود. این دیگر از آن حرف هاست. 
همه می دانند که بعد از مدتی کبودی کتک خوب می شود و بچه هم 
بزرگ می شود و همه این چیزها یادش می رود. مثال یکی از همین 
دوستان ما تمام کتک های دوران کودکی اش را فراموش کرده و االن 
چند ماهی است که درگیر هیپنوتیزم و طب سوزنی و مشاوره است 
تا طعم شیرین آن کتک ها را به یاد بیاورد! واقعا چه چیزی گواراتر 
از طعم شیرین دمپایی مادر و کمربند پدر؟ واقعا حیف نیست آدم 
تمام آن لحظاتی را که مشغول ضجه زدن بوده و همسایه ها را برای 
کمک صدا می کرد فراموش کند؟ واقعا حیف نیست که آدم یادش 
برود فردا چطور با صورت کبود و ورم کرده سر کالس نشسته و برای 
آن همه آدم توضیح داده که چطور با تمام سلول های بدنش طعم 
شیرین تربیت بدنی! را چشــیده؟ واقعا حیف است! مثال فکر کنیم 
آدم یک روز صبح بیدار شــود و دیگر یادش نیاید که به علت شب 
ادراری کتک خورده و همان شب دوباره آن قدر در جایش ترسیده و 
لرزیده که تا چشم روی هم گذاشته همان اتفاق شب قبل تکرار شده! 
اینها لحظات تکرار نشدنی هستند. چه خوب است که در این لحظات 
به یاد ماندنی چند نفری هم شاهد این قضیه باشند تا بعدها اگر ما 

یادمان رفت، آنها یادآوری کنند کــه فالن روز برای 
کدام دلیل کتک مفصلی خوردیم 

و نزدیــک بــود جانمــان باال 
بیاید. این کتاب های تربیتی 
یک چیــزی برای خودشــان 
می گویند آدم همه کتک هایی 

که خــورده را فراموش می کند و 
فقط جایزه هایــی که گرفته یادش 

می ماند!

مو قرمز 

رژیم غذایی مونو چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟
  اضافه وزن و چاقی به یکی از مشکالت اساســی دنیای امروز مبدل شده و در همین 
 راســتا، بازار محصوالت و روش هــای کاهــش وزن از محبوبیت باالیــی برخوردار 

شده است. 
هر زمان که خبــری درباره یک رژیــم غذایی جدید می شــنوید کــه کاهش وزن 
ســریع را وعده می دهد، احتماال وسوســه می شــوید که آن را امتحــان کنید. به 
عنوان مثــال، رژیم غذایــی مونــو )Mono Diet( را مــد نظر قرار دهیــد که بنابر 
 گزارش گوگل یکــی از پــر جســت وجوترین رژیم هــای غذایی در ســال 2016 

بوده است.
 این رژیم غذایی شــامل خوردن تنها یک ماده غذایی )به عنوان مثال، سیب یا موز( یا 

یک نوع از مواد غذایی )به طور معمول میوه ها یا سبزیجات( می شود.
این رژیم غذایی اخیرا و به واســطه یکــی از کاربران یوتیوب از محبوبیت بیشــتری 

برخوردار شده است.
 این کاربر روزانه نزدیک به 30 موز مصرف می کند.

در سال گذشته پن ژیلت، شــعبده باز، تنها با خوردن ســیب زمینی 100 پوند )45 
کیلوگرم( از وزن خود را کم کرد، در شــرایطی که مت دیمون، هنرپیشه هالیوود، نیز 
یک بار این مســئله را تایید کرد که برای حضور در یکی از نقش های سینمایی خود و 

برای کاهش وزن تنها سینه مرغ مصرف می کرده است.
اما اینکه افراد سرشــناس، رژیم غذایی مونو را دنبال می کنند و به گونه ای دیوانه وار 
وزن کم می کنند، به معنای آن نیســت که وعده های تک غذایی مناســب شما نیز 

هستند.

نداشاه نوری

 در دنیای ما، موزه های بسیاری است که درباره 
آنها بسیار شنیده ایم، مثل موزه لوور در پاریس 
و یا موزه آثار مصر باستان و در مقابل موزه هایی 
هســتند که تا بــه حال دربــاره آنهــا چیزی 
نشــنیده ایم. دلیل آن هم روشــن است، چنین 
موزه هایی شــامل آثار و یا قطعات شگفت انگیز 
تاریخی نیســتند، بلکه موزه هایی برای مستند 
کــردن موضوعات نامتعــارف و عجیب و غریب 
هســتند و افراد زیادی تمایل ندارند تــا از آنها 
بازدید کنند. در این گزارش با چند موزه که برای 

اغلب مردم ناخوشایند است آشنا خواهید شد.
 موزه مرگ هالیوود؛پرکردن خأل مرگ 

در آموزش
 عجیب است که این موزه برای ورود افراد شرط 
سنی نگذاشته اســت. کودکان هم می توانند از 
موزه ترســناک مرگ در هالیــوود دیدن کنند. 
توجیه گردانندگان موزه این است »روزی همه 
ما خواهیم مرد.« مسئوالن موزه می گویند که ما 
می خواهیم مردم را با مرگ و طبیعت آن آشــنا 
کنیم و به نوعی جای خالــی آموزش مرگ را پر 

کنیم. 
 معموال افراد در هنگام ورود به موزه دچار ترس 
و تنگی نفس می شــوند. این مــوزه بزرگ ترین 
کلکســیون از ابزار ها و آالت قتاله ای اســت که 
 مجرمین با آنها اجســاد را کشــته و ســالخی

 کرده اند. 
آثار هنــری قاتــالن و تصاویر گرفته شــده از 

صحنه های جنایت از جمله آنها هستند.
 موزه زیرآب کانکون؛ مجسمه هایی 

در اعماق دریا
 این موزه بــا 470 مجســمه زیــر آب یکی از 

خاص ترین موزه های جهان است. 
مجســمه ها در میان مرجان هــای دریایی جا 
خوش کرده اند. نیازی نیســت که حتما غواص 
ماهری باشید تا بتوانید از این موزه دیدن کنید. 
قایق هایی با کف و ســطوح شیشــه ای به شما 
کمک می کنند تا بتوانید مجسمه ها را از نزدیک 
ببینید و یا می توانید روی ســطح آب شنا کنید 
و بــا عینک های غواصی مجســمه ها را از همان 

باالهم ببینید.
 موزه تاریخچه پزشکی فیالدلفیا؛ مغز 

آلبرت انیشتین
 موزه تاریخچه پزشــکی در ایاالت فیالدلفیای 
آمریکا، اطالعات غنی را درباره تاریخ پزشکی در 
اختیار شما قرار می دهد. فضای قرن نوزدهمی و 
چوب های تیره صیقل داده شده و دیوارهایی که 
با شــکوه و زرق و برق تزئین شده اند و قطعه ای 
از مغز نابغه بزرگ آلبرت انیشتین تصویر جالب 

و بدیعی را از این موزه به نمایش گذاشته است.
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امام رضا )علیه السالم(:
آنکه صاحب نعمت است باید بر هزینه خانواده اش وسعت بخشد.
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