
بالی رکود
پیشنهاد تعطیلی ذوب آهن اصفهان روی میز!

۵ هتل به ظرفیت های اقامتی 
اصفهان اضافه می شود

11

ذوب آهن ورشکست کرده است، در آستانه ورشکستگی قرار دارد یا هیچ کدام؟ اعالم خبر ورشکستگی ذوب آهن اصفهان با ضرر 
هزارو ٥٠٠ میلیاردی در سال گذشته، خبری بود که در لحظه اول، بسیار شوک آور بود. هرچند این خبر از سوی مراجع رسمی 
بیان نشد و کامال غیررسمی بود و به مرحله تایید نرسید، اما آنچه از این خبر بهت آور)درصورت صحت و تایید آن( فهمیده می شود، 
بالیی است که در شرایط رکودی و تعطیلی پروژه های عمرانی بر سر واحدهای تولیدی حتی واحدهای مادر صنعتی ایران آمده 
است. اکوتیتر در همین رابطه گزارشی نوشــت و در این گزارش در گفت و گو با بهادر احرامیان عضو کمیسیون صنایع و معادن 
اتاق بازرگانی، موضوع ورشکستگی قطب صنعتی ایران را مورد بررسی و کنکاش قرارداد. اکوتیتر نوشت: ذوب آهن اکنون ماهانه 

۱٠٠میلیارد تومان ضرر می دهد و با زیان ...

3

اصفهان
نه بهشت است نه جهنم

استاندار اصفهان:

11

صفحه 4

3اردیبهشت؛ ماه رونق اقتصادی هتلداران اصفهانی 4مستند »فروشنده« در دانشگاه اصفهان اکران می شود

فرماندار اصفهان:

مشکالت جامعه به 
مسئوالن باز می گردد

ادامه در صفحه 11

فرماندار اصفهان در جلسه مشترک کارگروه 
تخصصــی اجتماعــی، فرهنگــی و ســتاد 
ســاماندهی امور جوانان شهرستان اصفهان 
اظهارکرد: 3 انتخابات سنگین در شهر اصفهان 
پیش رو داریم که طی چند روز گذشته همه 
کارمندان فرمانــداری اصفهــان به صورت 
شــبانه روزی برای صالحیت حــدود 2 هزار 
نفر تالش کردند. احمد رضوانی با اشــاره به 
برگزاری جلسات هماهنگی برنامه های هفته 
جوانان افزود: حدود 3٠ ســال است که این 
جلسات را تشــکیل می دهیم اما به نظر بنده 
هنوز نتوانستیم جوانان را درک کنیم و برای 
آنها اقدامی انجام دهیم، بنابراین برای رفع این 
مشکالت باید راه  حل های ریشه ای ارائه شود.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه ما نتوانستیم به 
طور صحیح برای جوانان ...

جانشین فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

خودروهای مزاحم؛ زیر ذره بین 
پلیس اصفهان

صفحه 8

رییس هیئت هندبال اصفهان:

در ورزش اصفهان همکاری، 
همدلی و دوستی وجود دارد

صفحه 10
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نکوداشت اصفهان برای مردم اصفهان مثمرثمر نیست؛

اصفهان فراتر از هفته، فراتر از استان

ذوب آهن- العین امارات؛

تیر خالص در اصفهان

 برگزاری هفته گرافیک 
در دانشگاه هنر اصفهان

4 صادرات اصفهان  20 درصد 
کاهش یافت

3

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

بهبود شرایط ساخت 
قطارشهری

صفحه 11
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يادداشت
جمعه 8   اردیبهشت  اولین مناظره تلویزیونی

نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، روز جمعه )۸ اردیبهشت( از شبکه 
یک و خبر سیما پخش خواهد شد. مباحث اقتصادی و برنامه های نامزدها برای این حوزه 

محور این مناظره خواهد بود و در آن ۶ نامزد ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.

اخبار

بین الملل

 انتخــاب: روزنامه »جمهوری اســامی« نوشــت: زمانی گفته شــد
  امام زمان)عج( ســفارش یک آقایی را کرده، بعد هم که آن آقا مدعی

 شــد، گفتند ماک، حــال فعلی افراد اســت. یعنی نعــوذ باهلل امام 
 عصر )عــج( حــال او را نمی دانســتند که به شــما پیغــام حمایت 

دادند؟!
 مقصرین اصلی آنانی هستند که برای از صحنه به در کردن انقابیون 
بزرگ، او را آوردند و قدســی و الهی کردند. یکی گفت امام زمان)عج( 
سفارش او را کرده و دمیده شدن این نفخه الهی را مقدمه ظهور دانست، 
دیگری در خطبه های نماز جمعه تهران نامه او به رییس جمهور وقت 
آمریکا را از الهامات خداوندی قلمداد کرد و توصیه اش این بود که همه 
حتی کودکان آن را بخوانند و در مدارس و دانشــگاه ها و صداوســیما 

مکرر پخش شود!

فارس نوشت: آیت ا... ری شهری به مدت ۲۰ سال سرپرستی حجاج ایرانی 
و ریاست بعثه مقام معظم رهبری را بر عهده داشت. ایشان در خاطرات 
خود از حج سال ۸۰ درباره حضور فرزند رهبر انقاب این گونه می نویسند: 
در آن دیدار ]با مقام معظم رهبری[ مطرح شد که فرزند بزرگشان حاج آقا 
مصطفی در حج سال ۸۰ همراه بعثه باشند. مقام معظم رهبری فرمودند: 
»با توجه به اینکه ممکن است در بعثه کاری برای ایشان نباشد، بهتر است 
به عنوان معاون روحانی یک کاروان به حج مشرف شوند تا کار و وظیفه ای 
بر عهده داشته باشند.« گفتنی است؛ آن سال فرزند رهبری را در موقع 
حج دیدم که به دلیل همراهی مستمر با زائران در انجام مناسک و بازدید از 
اماکن، حسابی آفتاب سوخته شده بود. به هرحال آیت ا... خامنه ای تاکید 
داشتند در صورت همراهی فرزندشان با بعثه، همچون دیگر اعضای بعثه، 

کار و وظیفه ای بر عهده او قرار گیرد.

کره شمالی، یک تبعه آمریکا را 
بازداشت کرد

در بحبوحه افزایش تنش ها میان پیونگ یانگ و واشنگتن، 
کره شمالی یک شهروند آمریکایی را بازداشت کرد.

خبرگزاری رویترز در خبری فــوری به نقل از خبرگزاری 
یونهاپ کره جنوبی گزارش داد کره شمالی روز جمعه یک 

شهروند آمریکایی را بازداشت کرد. 
 با این بازداشــت، تعداد اتباع آمریکایی بازداشت شده در

 کره شمالی به سه نفر رسید.

برگزاری راهپیمایی سکوت در 
ونزوئال پس از کشته شدن ۲۰ نفر

مخالفان »نیکاس مادورو« رییس جمهوری ونزوئا، در 
ادامه ســه هفته ناآرامی در این کشور، راهپیمایی سکوت 
برگزار کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در حالی 
که لباس سفید بر تن داشــتند، در خیابان های کاراکاس، 
پایتخت ونزوئا، با هماهنگی نیروهای امنیتی، مسیری از 

پیش تعیین شده را طی کردند.
این وضعیت در حالی اســت که اعام شــد شمار کشته 
شدگان در اعتراضات اخیر ونزوئا به ۲۰ نفر رسیده است.

تظاهراتدر ونزوئا به واسطه دخالت های غربی و در اعتراض 
به سیاست های اقتصادی رییس جمهوری این کشور از سه 

هفته پیش آغاز شد.
رهبران گروه هــای مخالف، خواهان اســتعفای مادورو، 
برگزاری انتخابــات سراســری و آزادی مخالفان زندانی 
هســتند.دولت ونزوئا اعتراض ها را توطئه علیه انقاب و 
میراث »هوگو چاوز« رییس جمهوری پیشین و درگذشته 

این کشور خوانده است.

»حلفایا« در شمال استان حماه 
آزاد شد

عملیات ارتش سوریه در شمال استان حماه، واقع در جنوب 
استان ادلب و حلب در شمال سوریه، موفقیت های جدیدی 
به همراه آورد.طبق گزارش شبکه المیادین، ارتش سوریه 
و نیروهای مردمی »دفاع ملی« روز گذشته موفق شدند، 
شهرک بزرگ و مهم »حلفایا« در شمال حماه را آزاد کنند. 
ارتش نیمه فروردین ماه گذشته موفق شده بود خود را به 
حلفایا برساند و وارد آن بشود. شهرک »حلفایا« بزرگ ترین 

مرکز گروه های تروریستی در ریف حماه به شمار می رود.
نیروهای سوری پیش تر موفق شده بودند کنترل منطقه 

»بطیش« را در ورودی حلفایا  به دست گیرند.

نعوذباهلل امام زمان)عج( 
حال فعلی آن آقا را 

نمی دانست؟!

وقتی فرزند رهبرانقالب 
روحانی کاروان 

می شود

 وزیر دفاع در نشست امنیت
 بین الملل مسکو سخنرانی می کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای شرکت در نشست امنیت 
بین الملل مسکو طی هفته جاری به روسیه سفر خواهد کرد.

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دعوت 
رسمی »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه، طی هفته جاری به این 
کشور سفر و در ششمین نشست امنیت بین الملل مسکو در روزهای 

۵ و ۶ اردیبهشت، سخنرانی می کند.
سردار دهقان قبل از برگزاری این کنفرانس با همتای روسی خود 
دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره 

خواهد کرد.
گفتنی است؛ وزیر دفاع کشورمان همچنین در حاشیه این نشست با 

وزرای دفاع شرکت کننده دیدار و مذاکره خواهد کرد.

سوال محمود صادقی از وزیر علوم 
درباره احکام بورسیه ها

عضو هیئت رییسه مجلس، سوال نمایندگان مردم تهران و مرند از 
وزیر علوم و نیرو را اعام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، غامرضا کاتب 
عضو هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی دیروز قوه مقننه، سوال 
ملی محمود صادقی نماینده مردم تهران در پارلمان از وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری درباره مبانی قانونی صدور احکام بورسیه های 
تحصیلی که تعداد احکام بورسیه ها پس از انقاب و ایرادهای قانونی 

صدور بورسیه هاست را اعام وصول کرد.
وی همچنین سوال محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا از 
وزیر نیرو درباره علت اقدامات خاف منافع ملی و مغایر سیاست های 

کان اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه را اعام وصول کرد.
عضو هیئت رییسه مجلس همچنین طرح عادی افزایش حوزه های 

انتخابیه و نمایندگان مجلس شورای اسامی را اعام وصول کرد.

الوروف:

  روسیه، ایران و حزب ا...
 حامی سوریه علیه تروریسم هستند

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه با تاکید بر لزوم تغییر 
رویکرد کشورهای غربی به مبارزه واقعی با گروه های تروریستی در 
سوریه، گفت: مسکو، تهران و حزب ا... ،حامی دمشق برای مبارزه 

با تروریسم هستند.
 الوروف در جمع خبرنگاران گفت: وضعیت در سوریه بسیار پیچیده 
است و ادامه فعالیت تروریست ها وضع دشواری را در این کشور به 
وجود آورده است. پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه روز شنبه به 
نقل از سخنان الوروف نوشت که ارتش ســوریه با حمایت نیروی 
هوافضای روسیه، مستشاری نظامی ایران و اعضای جنبش حزب ا... 
لبنان بنا به درخواست دمشق به مبارزه با تروریسم ضدسوری کمک 
می کنند.  وی با بیان اینکه نیروهای برخی کشورهای غربی، ائتاف 
آمریکایی و ارتش ترکیه در سوریه حضور دارند، افزود: اگر توانمندی 
این نیروها برای مبارزه با تروریست های داعشی و جبهه النصره در 
سوریه متمرکز می شد، نتیجه مثبت و مطلوب بسیار زودتر به دست 
می آمد. الوروف گفت: اما در هر حال این هدف به دست نمی آید و 
اختاف های شدیدی نیز بین گروه های مسلح مخالف دولت سوریه 
وجود دارد. وزیر خارجه روســیه همچنین با اشاره به همکاری این 
کشور و آمریکا با گروه های کرد سوریه اظهار کرد که ترکیه این اقدام 

را درست نمی داند و با این گروه ها مقابله می کند.

کدخدايی: 

نتایج قطعی است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بعید می دانم جز این ۶ نفر معرفی 
شــده فرد دیگری مانند ســال ۸۴ با اســتفاده از حکم حکومتی 
تایید صاحیت شــود.به گزارش »انتخاب«، عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شــورای نگهبان در برنامه تلویزیونی جهان آرای شبکه 
افق اظهارداشت: ما اصا رد صاحیت نداریم؛ بلکه شورای نگهبان 
کسانی که واجد شرایط ریاست جمهوری هستند را معرفی می کند 
و نسبت به افراد دیگر اصا نظری نمی دهد.کدخدایی در پاسخ به 
این سوال که آیا در شورای نگهبان و در روند بررسی صاحیت ها 
مصلحت سنجی صورت می گیرد، اظهارداشت: طبیعتا ممکن است 
هر شخصی به عنوان یک عضو از شورای نگهبان و بر اساس برداشت 
خود از مصلحت رای مثبت و یا منفی خــود را که به عنوان ابزاری 
قانونی در اختیار اوست اعام کند.وی افزود: اعضای شورا با توجه به 
جمیع جهات نسبت به یک فرد رای موافق یا مخالف خود را اعام 
می کنند. بعید می دانم جز این ۶ نفر معرفی شده فرد دیگری مانند 
سال ۸۴ با استفاده از حکم حکومتی تایید صاحیت شود.سخنگوی 
شورای نگهبان با بیان اینکه در بررســی صاحیت های انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم برخی نسبت به عدم احراز صاحیتشان 
اعتراض داشتند، گفت: مدارک و مستنداتی نیز توسط برخی افراد 
به شورا پس از اعام صاحیت ها ارائه شد، اما در قانون مرحله ای 

برای پس از آن پیش بینی نشده و نتایج اعام شده قطعی است.

عکس روز

رای دادن کانديداها و سیاستمداران 
در انتخابات فرانسه

»پنلوپه فیون« همسر »فرانســوآ فیون« نامزد جمهوری خواه این 
دور از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، به دریافت 9 سال حقوق از 
همسرش به خاطر شغلی پارلمانی که ظاهرا وجود خارجی نداشته، 
متهم شد. وی روز گذشته با حضور در یکی از حوزه های رأی گیری، 

رأی خود را به صندوق انداخت.

انتخابات

محمد محمودی شاه نشین، رییس هیئت مرکزی نظارت 
بر انتخابات شوراها صبح دیروز در نشست خبری با اشاره 
به آخرین اقدامات این هیئت در آستانه انتخابات شوراها، 
گفت: از کل ۲۸9 هزار و 777 نفر داوطلب انتخابات شوراها 
پنج هزار و 7۴9 داوطلب انصراف دادند که از این تعداد ۵۵ 
هزار و ۲۰ نفر در شهرها اعام نامزدی کردند. وی افزود: تا 
امروز ۸۶.۵9 درصد در شهرها تایید صاحیت شدند که 
شامل ۴۶ هزار نفر از داوطلبان می شود و در روستاها نیز 
1۸۶ هزار و ۵۰۰ داوطلب تایید صاحیت شدند که حدود 

۸۰.73 درصد را شامل می شوند.
محمودی  شاه نشــین ادامه داد: در مجمــوع ۸۲ درصد 
شرکت کنندگان تایید صاحیت شدند که این رقم با کل 

افراد انصرافی محاسبه شده است.
رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها گفت: 
در شهرها حدود ۶.۸ درصد و در روستاها ۲.7۶ داوطلبان 
ردصاحیت شــدند که در مجموع در کل کشــور برای 
انتخابات شــوراهای اسامی شهر و روســتا 3/۵ درصد 
ردصاحیت شدند. محمودی شاه نشین افزود: ردصاحیت 
توسط هیئت های نظارت نسبت به هیئت های اجرایی یک 

درصد افزایش داشته است.

بهرام پارسایی عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسامی شــهر و روســتا دیروز در نشست 
خبری در پاسخ به ســوالی درباره نامه آیت ا... احمد 
جنتی، دبیر شورای نگهبان بر رد صاحیت داوطلبان 
اقلیت های دینی در انتخابات شــوراها افزود: در این 
زمینه رییس مجلس دستور داده است که طبق قانون 

اقدام شود.
وی ادامه داد: ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها در سال 
۸۶ تصویب شــده و انتخابات تا کنون براســاس این 

ماده برگزار شده است.
پارسایی اضافه کرد: این وضعیت اگر خاف قانون هم 
باشد عطف به ماسبق نمی شــود؛ البته با تعامل بین 
مجلس و شورای نگهبان این موضوع برطرف می شود 

تا دغدغه ای برای اقلیت ها وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: تاکنــون هیچ کــدام از اقلیت های 
دینی به واســطه اقلیت دینی بودنشان رد صاحیت 
نشــده اند.انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسامی 
شهر و روســتا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری  ۲9 اردیبهشــت امسال در سراسر 

کشور برگزار می شود.

ريیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

۸۲ درصد داوطلبان انتخابات 
شوراها تایید صالحیت شدند

پارسايی:

هیچ داوطلبی به دلیل اقلیت 
دینی بودن رد صالحیت نشد

عارف در نطق میان دستور:

از معرفی برجام به عنوان تنها 
گزینه شفابخش پرهیز شود

کواکبیان: 

رویکرد کلی  مردم ساالری 
حمایت از  روحانی است

در جلســه علنــی دیروز مجلس شــورای اســامی 
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید در نطق میان 
 دستور خود اظهار داشت: پیشنهاد می کنم هرچه زودتر
 گفت وگوی ملی در مجلس ساماندهی شود و در سطح 

کشور و نهادها گسترش یابد.
وی اظهار داشت: اقتصادی که در حال پیشرفت است 
از دولتمردان خود، امنیت، ثبات و دیپلماســی تعاملی 
با دنیا را دارد تا به دور از سیاســت هــای هیجانی و با 

سیاست های تنش زا، روابط خارجی را افزایش دهد.
عارف تصریح کرد: برجام موفقیــت بزرگ تمام ارکان 
نظام اســت. از تخریب آن و همچنیــن معرفی آن به 
عنوان تنها گزینه شفابخش باید پرهیز شود و با تدابیر 

خردمندانه، تحت مدیریت قرار گیرد.
وی ادامــه داد: نخبگان و فعاالن اقتصادی کشــور ما، 
خواستار توافق هســته ای بودند تا بتوانند در امنیت و 
آرامش به رشد و رونق اقتصادی دست یابند. اکنون در 
آستانه انتخابات ریاســت جمهوری، این مهم نباید به 
بهانه کشــمکش های انتخاباتی مورد خدشه و تهدید 

قرار گیرد.

مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم ســاالری در 
مراسم افتتاح دفتر حزب مردم ساالری در شهرستان 
رباط   کریم، با اشاره به عدم احراز صاحیت خود از سوی 
شورای نگهبان، گفت: مسئولیت، بار سنگینی است و 
من بسیار خرسندم که شورای نگهبان این بار را از دوش 
من برداشتند، چون نگاه حزب مردم ساالری به قدرت 
نگاه امانتداری است و نه کسب طعمه لذیذ، اما ناراحتم 
که پس از گذشت 3۸ ســال از انقاب اسامی هنوز با 
این حجم از مشــکات در زمینه ثبت نام و نحوه احراز 

صاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری مواجهیم.
نماینده مردم تهــران در مجلس همچنین اظهار کرد: 
چهره هایی مثــل احمدی نژاد کــه دارای پرونده های 
فراوان در کمیسیون اصل نود هستند، اساسا چرا نباید 
تعقیب قضایی شوند تا نیازی به عدم احراز صاحیت 

نباشد.
دبیرکل حزب مردم ساالری درباره نوع فعالیت این حزب 
در انتخابات آینده، گفــت: این حزب هیچگاه عرصه را 
ترک نمی کند و در این انتخابات هــم رویکرد کلی ما 

حمایت از حسن روحانی است.

چندی است که موضوع افزایش تعداد 
نمایندگان، دوباره در محافل سیاســی 
مطرح شده اســت. در این راستا برخی 
از چهره های سیاســی عدد ۲۰ و برخی دیگر عدد ۴۰ نفر را 
برای این افزایش مطرح می کنند و روز گذشته نیز طرح عادی 
افزایش تعداد حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس 

شورای اسامی در مجلس اعام وصول شد.
براساس ماده ۶۴ قانون اساسی کشور، تعداد نمایندگان مجلس 
باید افزایش پیدا کند که این اصل در همه پرســی سال ۶۸ 
اصاح شد. تعداد نمایندگان  پیش از اصاح  ۲7۰ نفر ذکر شده 
بود، اما از آن تاریخ به بعد هر ده  سال ، با در نظر گرفتن  عوامل  
انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی  و نظایر آنها می توانست حداکثر 

بیست  نفر به تعداد وکای ملت افزوده شود.

دولت اصاحات در پاییز ســال 7۸، الیحه ای را برای افزایش 
تعداد نمایندگان از ۲7۰ به ۲9۰ نفر بــه دور پنجم مجلس 
ارائه کرد که تصویب آن در آذر ماه سال 7۸ پایه ای شد برای 
برگزاری انتخابات مجالس ششــم، هفتم و هشتم با مبنای 
حضور ۲9۰ نفر از نماینــدگان مجلس، امــا در ادامه دولت 
احمدی نژاد که باید الیحه مشــابهی را بــرای افزایش تعداد 
نمایندگان از ۲9۰ به 31۰ نفر در ســال ۸۸ به مجلس ارائه 

می کرد با تاخیری دو ساله، این الیحه را عازم بهارستان کرد.
مجلسیان با الیحه اصاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس و 
افزایش تعداد نمایندگان با این عقیده که کار کارشناسی روی 
آن انجام نشده و عدالت در تقسیم حوزه های انتخابیه و تعداد 
نمایندگانی که قرار اســت در آنها افزایش یابد رعایت نشد، 
مخالفت کردند. به همین دلیل تعداد نمایندگان در دور دهم 

نیز افزایش نیافت.
حال حدود ۲۰ سال از آخرین اجرای اصل ۴۶ قانون اساسی 
می گذرد .  برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان 
را مطرح کرده اند. نمایندگانی مثل محمدحسین فرهنگی که 
پیش از این در گفت و گو با »انتخاب« گفته بود ۴۰ نفر باید به 

تعداد وکای ملت تاکنون افزوده می شد.
این پیشنهادی است که خانه ملت برای اجرایی شدن در سال 
99 به شورای نگهبان داده. پیشنهادی که  مورد موافقت وزارت 

کشور قرار گرفته است. 
این طرح البته مخالفانی هم دارد. ابوالفضل ابوترابی نماینده 
نجف آباد اعتقــاد دارد: با افزایش تعــداد نمایندگان مجلس 
شورای اسامی نمی توانیم مشکات کشور را حل کنیم بلکه 
باید به لحاظ ساختاری با تشکیل پارلمان های محلی قدرتمند، 

این مشکات را حل کرد.
با این وجود و جدای از موافقان و مخالفان این طرح به هر حال 
آنچه مشخص است افزایش تعداد نمایندگان مجلس در قانون 
اساسی پیش بینی شده است و این موضوع دیر یا زود باید به 
اجرا در آید، مگر اینکه مخالفان این طرح بتوانند این قانون را 

تغییر دهند که بسیار بعید است.
نکته جالب درباره این طرح شاید این باشد که چنانچه افزایش 
تعداد نمایندگان تنها حوزه های انتخابیه شهرستانی را شامل 
شــود، آنگاه اصولگرایان می تواننــد از رای آوری این طرح 
خوشحال باشند . اصولگرایانی که تجربه تلخ لیست 3۰ نفره 

امید در تهران در انتخابات سال 9۴ را دارند. 
اصول گرایان در انتخابات گذشــته نشان دادند که اگرچه در 
شــهرهای بزرگ نمی توانند امیدی به نتیجه داشته باشند 
اما در شهرهای کوچک و در شهرستان ها از مقبولیت نسبتا 
خوبی برخوردار هســتند و می توانند روی رای این شــهرها 

حساب باز کنند.
از همین رو، به نظر می رسد طرح افزایش نمایندگان مجلس 
با توجه به افزایش تعداد نمایندگان شهرستان ها، بتواند روزنه 

امیدی برای جریان اصولگرا باشد. 
البته شاید اصاح طلبان بتوانند در فرصتی که در اختیار دارند و 
مدعی هستند اکثریت مجلس را در اختیار دارند، استفاده کرده 
و بتوانند محبوبیت و به تبع آن میزان رای خود در شهرهای 

کوچک را نیز افزایش دهند. 

 چنانچه افزايش 
تعداد نمايندگان 

تنها حوزه های 
انتخابیه 

شهرستانی را 
شامل شود، آنگاه 

اصولگرايان 
می توانند از 

رای آوری اين طرح 
خوشحال باشند

به بهانه اعالم وصول طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس؛

اصولگرایان منتفع می شوند؟

یک منبع نزدیک به آیت ا... هاشمی شاهرودی 
شایعات منتشره مبنی بر درخواست ایشان برای 
صدور حکم حکومتی درباره احراز صاحیت 
محمود احمدی نژاد برای انتخابات پیش رو را 
تکذیب و آن را از اساس »جعلی« توصیف کرد.

در پی انتشــار شــایعاتی در برخــی گروه ها 
و کانال های شــبکه های اجتماعی مبنی بر 
اینکه »آیت ا... هاشمی شاهرودی برای احراز 
صاحیت محمود احمدی نــژاد در انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم درخواست حکم 

حکومتی کرده اســت«، یک منبع نزدیک به 
ایشان در گفت وگو با تســنیم این شایعه را از 

اساس »کذب« و »جعلی« دانست.
به گزارش تســنیم، محمود احمدی نژاد که 
۲۸ فروردین ســال جاری برای کاندیداتوری 
در انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم 
ثبت نام کرده بود، توسط شورای نگهبان احراز 
صاحیت نشد. در این انتخابات شورای نگهبان 
صاحیت ۶ تن از داوطلبان )حسن روحانی، 

محمد باقر قالیباف، ســیدابراهیم رییســی، 
سیدمصطفی هاشــمی طبا و سید مصطفی 

میرسلیم( را احراز کرده است.
همچنین پیــش از این شــایعاتی مبنی بر 
رای مثبت و دفاع آیت ا...شــاهرودی از احراز 
صاحیــت احمدی نژاد در شــورای نگهبان 
منتشر شده بود، که یک منبع نزدیک به شورای 
نگهبان نیز اعام کرد چنین خبری نیز از اساس 

باطل است.

دفتر آیت ا... شاهرودی درخواست حکم حکومتی 
برای احمدی نژاد را تکذیب کرد

سید رسول 
رضايی
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با توافــق برجام و پس از فــرو ریختن دیوار تحریــم هوانوردی 
کشــورمان، تفاهم نامه خرید 20 فروند به عــاوه حق گزینش 
 20 فروند هواپیمای ATR72 ســری 600 ، بین هما و شرکت

 ایتالیایی - فرانسوی ATR  به امضا رسید. 
در حال حاضر 4 فروند هواپیمای ATR72-600 آماده تحویل 
است و به زودی وارد کشورمان می شــود. نخستین هواپیمای 
ATR72-600 در سال 2010 به مشتری ارائه شد که منطبق 

با آخرین تکنولوژی و جدیدترین سیســتم های رفاهی و ایمنی 
در صنعــت هواپیمایی جهان اســت. این در حالی اســت که 
مدل سفارش شده توسط ایران قادر اســت 70 نفر را تا مسافت 
1528کیلومتری جابه جا کند و به خاطر استفاده از موتورهای 
ملخی بسیار کم مصرف، ایمن و پیشرفته، هزینه های عملیاتی آن 
به شدت پایین و مقرون به صرفه است و توانایی پرواز و فرود در 

سخت ترین شرایط آب و هوایی را نیز دارد.
این مدل و مدل های قبلی سالیان زیادی است که در کشورهای 
مختلف دنیا از آمریکا و قلــب اروپا تا خاور دور مورد اســتفاده 

شرکت های مختلف و پرآوازه است. کابین خلبان این هواپیما از 
نوع شیشه ای  )Glass Cockpit( است و از نظر فنی و امکانات 
نمایشگرها، سیستم های الکتریکی و... شباهت هایی با هواپیمای 
پیشرفته ایرباس A350 دارد که با توجه به سفارش 16 فروندی 
از این مدل توسط هواپیمایی جمهوری اسامی ایران، این مسئله 

یک مزیت محسوب شده و باعث راحتی خدمه پروازی می شود.
موتورهای ملخی که در این هواپیما به کار گرفته شده اند توسط 
 )Pratt and Whitney(شرکت پرآوازه کانادایی پرت اند ویتنی

ساخته شده و از نوع PW127M است.

»ای تی آر« در آسمان ایران 

سیزدهمیننمایشگاهقطعاتخودرودراصفهانبرگزارميشود
سیزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته از 6 اردیبهشت 
ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. این نمایشــگاه در چهار سالن نمایشگاهی و در 

واگذاری بخش رستوران قطارهای بیش از 9 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود .
مسافربری به شرکت اتریشی! 

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیــان اینکه صدها 
شرکت و رستوران بزرگ و زنجیره ای ایرانی با بهترین کیفیت غذا 
در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه با وجود تاکیدات مقام معظم 
رهبری به تولید ملی و اشتغال جوانان، وزارت راه و شهرسازی طی 
اقدامی تامل برانگیز، پخت و پز در قطارهــای ایران و کیترینگ 

راه آهن کشور را به یک شرکت اتریشی واگذار کرده است.
حجت االسام سید ناصر موســوی الرگانی گفت: با آمار بیکاری 
بسیار باالیی در کشورمان روبه رو هســتیم و در این شرایط یک 

شرکت اتریشی در قطارهای ایران غذای ما را طبخ می کند.
نماینده مردم فاورجان در مجلس ادامه داد: با بیان اینکه کاروان ها 
و تورهای مســافرتی که به اماکن زیارتی مشهد، کربا و سوریه 
می روند، سود و حتی دستمزد خدمه از طبخ غذا برای زائران تامین 
می شود، گفت: با این اقدام تامل برانگیز وزارت راه و شهرسازی، 
ســودهای هنگفت طبخ غذاها در قطارهای کشور آن هم از نوع 

ایرانی، به جیب شرکت اتریشی واریز می شود.
وی در پایان گفت: پیشرفت در صنعت ریلی به ورود سرمایه گذاری 
خارجی در بخش پخت غذا نیست؛ بلکه کیفیت خدمات در صنعت 
ریلی به این معناست که خدمات حمل خودرو که بیش از 30 سال 
جزو خدمات ساده در اروپا محسوب می شود، به مجموعه خدمات 
صنعت ریلی اضافه شود تا تصادفات جاده ای ما به کمتر از نصف 

کاهش یابد.

سوژه

قیمت انواع
دوربین عکاسی دیجیتال در بازار

بازار

اعام خبر ورشکســتگی ذوب آهن 
اصفهان با ضرر هزارو 500 میلیاردی 
در سال گذشته، خبری بود که در لحظه اول، بسیار شوک آور 
بود. هرچند این خبر از ســوی مراجع رســمی بیان نشد و 
کاما غیررسمی بود و به مرحله تایید نرسید، اما آنچه از این 

خبر بهت آور)درصورت صحت 
و تایید آن( فهمیده می شــود، 
بایی است که در شرایط رکودی 
و تعطیلی پروژه هــای عمرانی 
بر ســر واحدهای تولیدی حتی 
واحدهای مــادر صنعتی ایران 

آمده است.
اکوتیتر در همین رابطه گزارشی 
نوشت و در این گزارش در گفت 
و گو بــا بهــادر احرامیان عضو 
کمیسیون صنایع و معادن اتاق 

بازرگانی، موضوع ورشکستگی قطب صنعتی ایران را مورد 
بررسی و کنکاش قرارداد. اکوتیتر نوشت: ذوب آهن اکنون 
ماهانه 100میلیارد تومان ضرر می دهد و با زیان انباشــته 
هزارو 513 میلیاردی، تابلوی مجسم نابودی صنعت فوالد 
در کشور شده است. ذوب آهن اصفهان که نزدیک به 60 سال 
است در جنوب اصفهان به ساخت انواع محصوالت فوالدی 
مشغول است و شناسنامه فوالد کشور محسوب می شود، با 

مشکات بسیار عظیم مالی روبه روست.
در همین رابطه بهادر احرامیان، در گفــت و گو با اکو تیتر 
با بیان اینکه شــرکت ذوب آهن اصفهان بــا کوله باری از 
بدهی های انباشته شــده مواجه اســت، گفت: ذوب آهن 
اصفهان به مدت 20 سال است که با مداخله مدیران دولتی 
که بیرون از شرکت فعالیت می کنند، اداره می شود؛ به طوری 
که تعداد زیادی از نیروهای مازاد این شرکت ازسوی مدیران 

تحمیل می شوند.
احرامیان در این گفت و گو مدعی شده که ذوب آهن اصفهان 
توانایی تامین هزینه های نیروی انسانی مازاد را ندارد و گفته 
است: هم اکنون این شــرکت با هزینه های سرباری بسیار 
زیادی در بخش نیروی انســانی مواجه شده؛ به طوری که 
تعداد نیروهای مازاد آن بالغ بر 15هزار نفر است که مطابق با 

استانداردهای عقب مانده ترین شرکت ها نیست.
احرامیــان در ادامــه، با اشــاره بــه عــدم توجیه پذیری 

سرمایه گذاری های صورت گرفته در این شرکت تولیدی، 
مدیران گذشته ذوب آهن را مقصر وضعیت کنونی دانسته 
و تاکید کرده اســت که مدیران گذشــته باید پاسخگوی 
مشکات نقدینگی و عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در 

این شرکت تولیدی باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
اتاق بازرگانــی، از افزایش زیان 
انباشته شده ذوب آهن اصفهان 
طی ســه ســال اخیر نیــز خبر 
داده: »زیان انباشته این شرکت 
از ســرمایه ثبتی آن باالتر رفته 
است؛ از این رو برای پیشگیری از 
ورشکستگی ذوب آهن اصفهان 
در اواخر سال گذشــته از طریق 
تجدید ارزیابــی دارایی ها از نظر 
قانونی مشــکل حل شــد. عدم 
تکاپوی سود عملیاتی برای پوشــش هزینه های سرباری 
موجب خواهد شــد ذوب آهن اصفهان مجــددا به عرصه 
زیاندهی بازگردد. تــا زمانی که دخل و خــرج با یکدیگر 
همخوانی نداشــته باشد این شــرکت همچنان در معرض 

ورشکستگی خواهد بود.«
اما براساس چه شواهدی می توان ذوب آهن را یک شرکت 
ورشکسته یا بدهکار معرفی کرد؟ احرامیان می گوید: دالیل 
متعددی برای تبدیل شدن شــرکت ذوب آهن اصفهان به 
یک شــرکت بدهکار وجود دارد که مهم ترین آنها شــامل 
دخالت های دولت در رونــد اداره و مدیریــت آن، نیروی 
انسانی مازاد، سرمایه گذاری بدون توجیه اقتصادی و توجه 
به بازده سرمایه گذاری، قیمت گذاری های دولتی و اعمال 
سلیقه های دولتی اســت. این عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، در ادامه در پاسخ به این سوال که باتوجه به این شرایط 
برای آینده این شرکت چه باید کرد، گفته است: باتوجه به 
شرایط ویژه این شرکت، در مرحله اول باید بدهی های معوق 
و زیان های انباشته شده این شرکت از سوی دولت تعیین 
تکلیف، پرداخت و جبران شود و بعد که شرکت در وضعیت 
عادی قرار گرفت، سهام آن در یک رقابت کاما سالم به بخش 

خصوصی واقعی واگذار شود.
احرامیان بازهم ادعای سال گذشــته خود را تکرار و تاکید 
کرده است که با توجه به شرایط کنونی ذوب آهن اصفهان 

و بدهی حدود 60 هزار میلیارد ریالی، کسی مشتری خرید 
سهام این شرکت نیست. وی درباره شایعات و شنیده هایی 
که از تمایل چند شرکت خارجی برای خرید سهام ذوب آهن 
اصفهان خبر می دهد نیز گفته است: فکر نمی کنم چنین 
چیزی دقیق و درست باشد، زیرا اگر خبری در این باره بود و 
شرکتی این درخواست را اعام کرده بود بازتاب گسترده ای 
پیدا می کرد و حداقل از سوی شرکت هایی که درخواست 
مطرح شده بود به صورت رســمی اعام می شد؛ ولی من 
تاکنون چنین چیزی نشــنیده ام و در جریان درخواست 

خارجی برای خرید ذوب آهن اصفهان نیستم.
      

گزارش اکوتیتر و صحبت های احرامیان در حالی نشان از 
ورشکستگی ذوب آهن دارد که روز گذشته »اخبار فلزات« 
خبر داد »فوالد مبارکــه« و »ذوب آهن« معامله گران برتر 

حوزه صنعت و بورس کاال در ماه اول بوده اند.
این سایت خبری نوشــت: ذوب آهن اصفهان دیگر شرکت 
عرضه کننده محصــول فــوالدی در بــورس کاال بود که 
محصوالت طویل را عرضه کرد. آمارها حاکی از آن است که 
این شرکت 30 هزار تن تیرآهن و میلگرد را در بورس کاال 
عرضه کرد که در مقابل آن بیش از 45 هزار تن تقاضا وجود 
داشت. در عین حال ذوب آهن توانست همان میزان عرضه 

خود را معامله کند و به فروش برساند. 
      

اکوتیتر اما نوشته اســت که ذوب آهن اصفهان با سرمایه 
ثبت شــده 786 میلیارد و 800 میلیــون تومانی، یکی از 
واحدهای بزرگ صنعتی در کشــور شمرده می شود که در 
شرایط فعلی با زیان انباشته 1513 میلیاردی یعنی نزدیک 
به دو برابر ســرمایه ثبت شــده خود روبه روست. نمی توان 
انتظار داشت که زیان انباشته 1512میلیارد و 440میلیون 
و 100هزار تومانی این مجموعه در شــرایط کسادی بازار و 
شیب های کاهشــی نمودارهای تولید و فروش ذوب آهن 
جبران شود. به بیان دیگر، وقتی یک مجموعه ماهانه حدود 
100 میلیارد تومان ضرر می دهد، در حالی که تنها موجودی 
نقد ته کیسه ذوب آهن فقط 140 میلیارد تومان است، بهتر 
نیست با تعطیلی آن، هوای پاک را برای مردم، آب زاینده رود 
را برای اصفهان و جلوگیری از ضرر و زیان را برای اقتصاد ملی 

به ارمغان بیاوریم؟
      

صنعت فوالد کشــور طی ســال های اخیر به دلیل وجود 
رکود در دنیا و مازاد محصول، دچار رکود شــده بود. ضمن 
اینکه غیــر فعال شــدن پروژه های عمرانی و کند شــدن 
فرآیند ساخت وساز در کشور، موجب شده بود تا بسیاری از 
شرکت های فوالدی با مازاد محصول مواجه شوند و انبارهای 
آنها از محصول پر شــود. رکود بایی است که به هیچکس 
رحم نکرده؛ حتی به ذوب آهن تا حاال گزینه تعطیل کردن 

این قطب صنعتی کشور و خاورمیانه روی میز قرار گیرد.

پیشنهاد تعطیلی ذوب آهن اصفهان روی میز!

بالیرکود
ذوب آهن ورشکست کرده است، در آستانه ورشکستگی قرار دارد یا هیچ کدام؟ 

نگاه

بهره برداری از طرح های باقی مانده سفر 
ریاست جمهوری به اصفهان تا پایان مرداد ماه؛

سهم اصفهان از تدبیر و امید
با تاکید رییــس جمهور بر تکمیل 
طرح های نیمه تمام و اجرای کامل 
مصوبه های ســفر هیئت دولت در اســتان اصفهان، 
تاکنون حدود 11 طرح به طور کامل اجرایی شــده و 
سایر طرح ها نیز در حال اجراست.  این در حالی است 
که اســتاندار اصفهان اظهار امیدواری کرده است که 
طرح های باقی مانده ســفر ریاست جمهوری تا مرداد 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
رییس جمهوری و هیئت دولت یازدهم در سال 1393 
به استان اصفهان سفر کرده و در جریان این سفر 38 
طرح را با توجه به ظرفیت های داخلی و در بخش های 
مختلف از جملــه اقتصادی، آب، کشــاورزی، منابع 
طبیعی، حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری، فرهنگی، 
قضائی، عمران شــهری، آموزش و بهداشت و درمان 
تصویب کردند. هفت هزار میلیــارد ریال برای اجرای 
این طرح ها اعتباردر نظر گرفته شد که به گفته رسول 
زرگرپور، اســتاندار اصفهان، تاکنــون 94 درصد این 
اعتبارات اباغ شــده و 86 درصد آن تخصیص یافته 
است که اعتبارهای تخصیص یافته شامل 100 درصد 
اعتبارات عمرانی و 55 تا 100 درصد ســایر اعتبارات 
اســت. در مجمــوع از میان طرح های مصوب ســفر 
ریاســت جمهوری و هیئت دولت یازدهم به اســتان 
اصفهان، 27 طرح ملی، هشت طرح استانی ویژه و سه 

طرح از محل سایر منابع است.
 با توجه به طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری به 
استان، تاکید بیشتر هیئت دولت بر توسعه امور زیربنایی 
اصفهان بوده؛ به طوری که بخشی از این طرح ها، استانی 
بوده و بخــش دیگر برای مناطق کمتر توســعه یافته 
به منظور تحرک بخشــی بــه اقتصاد شهرســتان ها 
مصوب شده اســت. علم و فناوری و میراث فرهنگی و 
گردشــگری به طور حتم و یقین از محورهای اصلی 
 توسعه استان اصفهان در ســند آمایش این سرزمین

 تعیین شده اند.
در همین راستا استاندار اصفهان در مراسم افتتاح باغ 
بانوان شــهر درچه، به اقدام و خدمات دولت تدبیر و 
امید اشــاره کرد و گفت: با وجود همه محدودیت ها و 
مشکات و کمبود منابع مالی، در این دولت 12هزار و 
700 پروژه به بهره برداری رسید. این در حالی است که 
طی سه سال و نیم گذشته با مشارکت بخش خصوصی 
و خیران در 107 شهر استان طرح های خوبی اجرا شد. 

میزان محصو الت صادراتی اصفهان برای دو مین سال متوالی به کمتر 
از 20درصد کاهش داشته اســت. رییس کمیته توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: میزان صادرات محصو ل از این اســتان برای 
دومین سال متوالی به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.  حمید رضا 
مومن بابیان اینکه در این مدت میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه 
سال  94 حدود 2 درصد افزایش داشــته است، افزود: میزان صادرات 
سال قبل این اســتان 813 میلیون دالر بوده است. وی گفت: هزینه 
باالی حمل و نقل، باال بودن نرخ تسهیات، افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت، نداشتن دیپلماســی تجاری، تشکیل نشدن کنسرسیوم 
صادراتی، استفاده نکردن از سفر بیش از 100هیئت خارجی به منظور 
افزایش صادرات استان و وابستگی به دالرهای نفتی، از عوامل کاهش 

صادرات در استان بوده است.

رییس اتحادیه هتلداران استان اصفهان گفت: رزرو هتل های اصفهان در 
اردیبهشت،  سبب رونق اقتصادی بسیار خوبی برای اصفهانی ها می شود.  
مهدی نریمانی با بیان اینکه اصفهان از شهرهایی با جاذبه گردشگری 
فراوان است و آب و هوای مناسب آن در این فصل، گردشگران خارجی 
زیادی را به نصف جهان می آورد افزود: تکمیل ظرفیت هتل های اصفهان 
در حال حاضر به هیچ عنوان معضل نیست و فرصت بسیار خوبی برای 
کسب  درآمد همکاران ما محسوب می شود. وی یکی دیگر از جاذبه های 
مهم گردشگری فصل اردیبهشت را آیین گاب گیری در کاشان دانست 
و خاطر نشان کرد: اســتقبال خوب گردشگران خارجی از جاذبه های 
گردشــگری اصفهان در ماه های مهر و آبان نیز ظرفیت هتل های این 
شهر را تکمیل می کند. ارائه خدمات هتل های موجود در شهر اصفهان 

متناسب با قوانین و آداب و رسوم کشورمان است.

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان:

صادرات اصفهان  20 درصد 
کاهش یافت

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان مطرح کرد:

اردیبهشت؛ ماه رونق 
اقتصادی هتلداران اصفهانی 

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: استفاده از الگوی چینی برای 
پویا سازی محات، می تواند با تحقیق و برنامه ریزی و با ارائه مدل 

ایرانی اجرایی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش محات 
در اقتصاد شهری گفت: در گذشته شهرها با داشتن بازارچه های 
محلی نقش موثــری در اقتصاد محله داشــتند؛ امــا اکنون با 
تخصصی شــدن بازارچه ها، کارکردهای محات نیز تغییر پیدا 

کرده است.
حاجی دلیگانی افزود: اکنون محات در قالب اســتارت آپ ها و 
همچنین بازارچه های کوچک صنایع دستی می توانند نقش خود 
را در اقتصاد شهرها ایفا کنند وتحقیقات میدانی نشان می دهد 
همچنان بازارچه های محلی که می تواند با هدایت سرای محله ها، 
هدایت یافته و برنامه ریزی شده  تلقی  شوند، اقتصاد محات را 

درراستای اقتصاد شهری ساماندهی کنند.
نماینده شاهین شهر در مجلس خاطر نشان کرد: بازارچه های 
محلی با ایجاد بستری برای فروش کاالهای مورد نیاز شهروندان، 
همچنین  بازاری برای صنایع دستی مورد نیاز آنها فراهم می کنند 
که ضمن تحول اقتصادی، در بروز نشاط اجتماعی نیز جایگاهی 

ویژه دارد.
نماینده شاهین شهر در مجلس با اشاره به کارکرد محات در نظام 
اقتصادی چین گفت: کشور چین توانسته با استفاده از نیروی کار 

ارزان و فعال کردن قشر زنان و نوجوانان، قیمت تمام شده کاالهای 
خود را به شدت کاهش داده و در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال 

نیز نقش موثری ایفا کند.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد این کشور همه فعالیت های 
مونتاژ کاالهای خود را پس از برگزاری کاس های آموزشــی و 
تمهیدات امنیتی، به داخل خانه ها فرستاده و محات با جمع آوری 
کاالهای مصرف شــده، نقش خود را در اقتصــاد ایفا می کنند. 
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: استفاده از الگوی چینی برای 
پویا سازی محات، می تواند با تحقیق و برنامه ریزی و با ارائه مدل 

ایرانی اجرایی شود.

دبیر جشــنواره فن آفرینی شــیخ بهایی گفت:860 فرصت 
سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی شناسایی شد و پس 
از داوری های صورت گرفته، 90 فرصت برتر اقتصاد مقاومتی 
در این جشنواره رونمایی خواهد شــد که هرکدام می تواند 

تحول ساز باشد. 
کوروش خسروی در نشســت خبری سیزدهمین جشنواره 
فن آفرینی شــیخ بهایی، با اشــاره بااهمیــت کارآفرینی و 
فن آفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: از سال 1395، 
سیاست جشنواره به سمت این هدف ســوق پیدا کرد که با 
تاکید بر ایده های نو در حــوزه اقتصاد مقاومتی، فرصت های 

مناسب و پژوهش های برتر شناسایی شوند.
وی در ادامــه افــزود: بــر همیــن اســاس، 860 فرصت 
سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی شناسایی شد و پس 
از داوری های صورت گرفته، 90 فرصت برتر اقتصاد مقاومتی 
در این جشنواره رونمایی خواهد شــد که هرکدام می تواند 

تحول ساز باشد.
دبیر جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، با تشبیه فرصت های 
ســرمایه گذاری مطرح شــده به چاه نفت، گفت: هر یک از 
این ایده هــا در صورت جذب ســرمایه می تواند خلق ثروت 
قابل توجهی برای کشــور به همراه داشــته باشــد و فضای 

کسب وکار کشور را متحول کند.

وی با انتقاد از نابرابر بودن فرصت های خلق ثروت در کشور 
تصریح کرد: هدف جشنواره شیخ بهایی، رفع این مشکات 
است و سعی می شود در چنین جشنواره هایی، حلقه مفقوده 
ایده و سرمایه یافت شود و جوانان بتوانند از فرصت های برابر و 

عادالنه کارآفرینی استفاده کنند.
خســروی همچنین اذعان داشــت: یکی دیگــر از اهداف 
جشــنواره شــیخ بهایی، بهبود فضای کارآفرینی در استان 
اصفهان است که در طی دهه ها نشــان داده یکی از بهترین 
فضاهای کارآفرینی در کشور است و همیشه اولین جرقه های 

کارآفرینی کشور در این استان زده شده است.

دبیر جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی خبر داد:

ارائه 90 طرح اقتصاد مقاومتی در جشنواره امسال شیخ بهایی

خبرپارلمان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:

  الگوگیری از چینی ها در پویاسازی محالت

سکه تمام بهار آزادی
11.860.000 ریال)طرح جدید(

6.920.000 ریالنیم سکه

3.800.000 ریالربع سکه

2.520.000 ریالسکه یک گرمی

1.179.420 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

VR AFP 55-D5300 18 - نیکون

1،840،000
تومان

1،880،000
تومان

Powershot SX710 HS - کانن

920،000
تومان

1،020،000
تومان

D3300 - نیکون

1،470،000
تومان

1،539،000
تومان

زاینده رود

زاینده رود
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يادداشت
رادیو، هفتاد و هفت ساله شد

امروز همزمان با فرارسیدن 4 اردیبهشت، هفتاد و هفتمین سالروز تاسیس رادیو در ایران، 
شبکه های مختلف صدای جمهوری اسالمی ایران با تولید ویژه برنامه های متنوع این 

مناسبت را گرامی می دارند.

اينستا گردی

با هنر مندان 

اخبار فرهنگی

شــاید به خاطر همین ریشه ایرانی باشــد که خیلی ها تصور 
می کنند شیخ بهایی ایرانی بوده است . چون در آن زمان حاکم 
عثمانی شهر بعلبک با شیعیان خوش رفتاری نمی کرد، ناچار 
شیعیان منطقه جبل عامل به اتفاق تصمیم به مهاجرت گرفتند. 
عزالدین، پدر شیخ بهایی ناچار شد به اتفاق پسر سیزده ساله اش 
به ایران بیاید و در شــهر قزوین که در آن زمان پایتخت شــاه 
طهماسب صفوی بود، ســاکن شــود و چون در آن زمان شاه 
طهماسب صفوی شــیعیان را می پذیرفت، مقدم او را گرامی 
داشت و او را تحت حمایت خود قرار داد. شیخ مشهور اما اصالتی 
لبنانی دارد با این حال آنچنان بزرگ و منشأ خدمات سازنده در 
ایران و اصفهان خودمان بوده که خیابانی معروف و قدیمی در 
اصفهان را به نامش زده اند و حمام شیخ بهایی هنوز هم محل دید 
و بازدید بسیاری از گردشگرانی است که تمایل دارند هنر شیخ 

لبنانی در اصفهان را ببینند. 
 ***

اعضای شورای شهر اصفهان سال ۱۳۸4، شهرداری را مکلف 
کردند که یک روز را به عنوان روز اصفهان پیشنهاد و نام گذاری 
کنند. با بررسی که در شورای شهر و مخصوصا بخش فرهنگی 
شهرداری انجام شد، روز سوم اردیبهشــت ماه که مصادف با 

والدت شــیخ بهایی، دانشــمند و فقیه و معماربزرگ است به 
عنوان روز اصفهان انتخاب شد واین انتخاب به این دلیل است 
که قسمتی از آنچه ما در شهر داریم مرهون خدمات این فقیه 

برجسته و استاد توانمند است.
البته نکته جالبی که در مورد روز نکو داشت اصفهان وجود دارد 
این است که دو روز در سال به نام روز نکو داشت اصفهان وجود 
دارد، یکی روز اول آذر ماه و دیگری روز سوم اردیبهشت. اولی 
پیشنهاد استانداری بوده و دومی پیشــنهاد شهرداری. اخیرا 
هم استاندار پیشنهاد داد تا هیچ کدام از این تاریخ ها، به عنوان 
روز نکوداشت ثبت نشــود بلکه 25 آبان را که سالروز حماسه 
مردم اصفهان به شــمار می رود، به عنوان روز نکوداشــت و از 
این روز تا اول آذر به عنوان هفته نکوداشــت تعیین شود. اصل 
نام گذاری هم شاید به پیشنهاد شاهین سپنتا برمی گردد که در 
بهمن ماه سال ۱۳۸۳ پیشنهاد کرد که یک روز در سال به نام روز 
اصفهان انتخاب شود.یک سال پس از ارائه چنین پیشنهادی، 
پس از فراخوان هم اندیشــی برای نام گذاری روز نکوداشــت 
اصفهان و بررسی همه دیدگاه ها در نهایت روز یکم آذرماه هر 
سال از ســوی بیش از ۳۰ نفر از اصفهان شناسان به عنوان روز 
نکوداشت اصفهان گزینش و تصویب شد. به هر روی شهرداری 

اصفهان از روز ســوم تا نهم اردیبهشت با عنوان هفته اصفهان 
برنامه هایی برای گرامیداشت این روز برگزار می کند. در این راستا 
 امسال نیز همچون سال های قبل برنامه های متنوعی برگزار 
خواهد شد. مدیر ویژه برنامه های شــهری سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان در این باره گفت: مراسم افتتاحیه 
هفته نکوداشت اصفهان با حضور تعدادی از مدیران کشوری، 
استانی و شــهری و جمعی از چهره های برجســته مفاخر و 
هنرمندان اصفهان، امروز  از ساعت ۱7:۳۰ در سینما فلسطین 

برگزار می شود.
 ***

نصف جهان و یک دنیا شکوه و زیبایی این شهر را نمی توان  به 
زمان و مکان خاصی محدود کرد . به همین منظور انتظار می رود 
که مسئوالن شهری اصفهان ســعی در گسترش برنامه های 
خود در رابطه با گرامیداشــت اصفهان و معرفی اثرگذار هنرها 
و زیبایی های این شهر به دنیا داشته باشند. در این رابطه علی 
خیری، هنرمند هنر خوشنویسی اصفهان در گفت وگو با ایمنا 
گفت: اصفهان باتوجه به هنر و پیشینه ای که دارد نیازمند نگاهی 
ویژه است، اما اگر این نگاه فقط در خود شهر اصفهان اتفاق بیفتد 

و به عنوان مثال هفته اصفهان 
در سطح شــهر اصفهان برگزار 
شود شاید زیاد مثمر ثمر نباشد؛ 
درصورتی که اگر بتوانیم فراتر از 
اصفهان برنامه های مختلفی را 
در زمینه های هنری و فرهنگی 
پیش ببریم و حتی به جنبه بین 
المللی آن نیز توجه کنیم، نتایج 

قابل توجهی به دست می آید.
خیری معتقد است  هرچقدر هم 
در اصفهان هفته اصفهان برگزار 
کنیم، شاید به دلیل عادی شدن 
هنر و فرهنگ در این شهر، این 
موضوع برای اصفهانی های عزیز 
چندان اهمیت نداشته باشد و 
معرفی و شناساندن ویژگی های 
خاص شهر در روز و هفته های 
فرهنگی برای مــردم اصفهان 
بیان مکررات باشــد؛ بنابراین 
اگر بتوانیم به ساخت فیلم های 

مختلف در زمینه هنــر و فرهنگ اصفهــان روی بیاوریم و یا 
برنامه هایی را برگزار کنیم که جنبه بین المللی داشــته باشد، 
نقش موثرتری در معرفی اصفهان در سطح ملی و بین المللی 

خواهد داشت.
این هنرمند خوشــنویس گفت: اگر ســازمان های مختلف 
برنامه ریزی کرده و به صورت مــدون از هنرمندان و هنر آنها 
استفاده کرده و اصفهان را معرفی کنند مسلما هنرمندان نیز با 
طیب خاطر، هنرشان را در معرض دید قرار می دهند، منتهی باید 
در مقاطع مختلف زمانی ازجمله هفته اصفهان، بستری برای بروز 

هنرشان فراهم شود .

احمد مهرانفر عکسی از خود به همراه بهرام افشاری را در اینستاگرام 
منتشر کرد.

احمــد مهرانفر عکســی از 
خــود و بهرام افشــاری را در 
اینســتاگرامش منتشر کرد 
و از حضور او در نقش پســر 

شخصیت بهبود خبر داد.
او در توضیح عکس نوشــت: 
»یک بعداز ظهر بهاری با نوه 
خاله عزیزم بهنود فریبا، فرزند 

بهبودشون، »پایتخت 5«.«

افتتاح نمایشگاهی از عکس های 
هنرمند اصفهانی و اتریشی

نمایشــگاه عکس »فاصله های تســاوی« ویژه هفته 
نکوداشــت اصفهان در موزه هنرهــای معاصر افتتاح 

می شود.
همزمان با برپایی هفته نکوداشت اصفهان نمایشگاهی از 
آثار عکس »مجید کورنگ بهشتی« و »ژوزف پولروس« 
عکاس اتریشی با عنوان» فاصله های متساوی« امروز 
ســاعت۱7 در گالری شــماره 6 موزه هنرهای معاصر 
اصفهان گشــایش می یابد. در این نمایشگاه 25 اثر در 
ابعاد گوناگون از این دو هنرمند تا تاریخ 4 خرداد ماه به 

نمایش درخواهد آمد.
گفتنی است؛ هفته نکوداشــت اصفهان از ۳ لغایت 9 
اردیبهشت ماه به میزبانی شــهرداری اصفهان برگزار 

می شود.

برگزاری هفته گرافیک
در دانشگاه هنر اصفهان

دانشــگاه هنر اصفهان به مناســبت هفتــه گرافیک 
مجموعه ای از برنامه ها را برای این هفته تدارک دیده 
است.انجمن علمی گرافیک دانشــگاه هنر اصفهان به 
مناســبت هفته گرافیک، مجموعه ای از نشســت ها، 
کارگاه ها و ســخنرانی های پیرامون موضوع طراحی 

کتاب و نشر حرفه ای را برگزار می کند.
این برنامه که از دوم اردیبهشت آغاز شده تا چهارشنبه 

ششم اردیبهشت ماه ادامه دارد.
برنامه های دانشگاه هنر در این هفته بدین شرح است:

یکشنبه ۳ اردیبهشت: بررسی آثار طراحی جلد کتاب 
»ریحانه شیخ بهایی« و سخنرانی وی پیرامون موضوع 

طراحی جلد کتاب
دوشــنبه 4 اردیبهشت: ســخنرانی مجتبی مجلسی 
پیرامون انــواع و تکنیک های صفحــه آرایی کتاب و 

مجالت
 چهارشنبه 6 اردیبهشــت: کارگاه طراحی جلد کتاب 
رســول کمالی همراه با اهدای جوایز بــه برگزیدگان 
منتخب این آثار.گفتنی اســت؛ حضور در این برنامه ها 
برای همه دانشــجویان دانشــگاه هنر اصفهان با ارائه 
کارت دانشجویی آزاد است.عالقه مندان برای حضور در 
این برنامه ها می توانند تا روز چهارشــنبه هر روز رأس 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ برای ســخنرانی ها و  رأس ساعت ۱۰ 
تا ۱۸ برای کارگاه هایی که ثبت نام کرده اند به خیابان 
حکیم نظامی، چهار راه شکرچیان، مدرسه فرانسوی ها 
)دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی( مراجعه کنند.

عکس پسر بهبود و ارسطو
 در »پایتخت۵«

 نکته جالبی 
که در مورد روز 

نکوداشت اصفهان 
وجود دارد اين 
است که دو روز 

در سال به نام روز 
نکوداشت اصفهان 

وجود دارد، يکی 
اول آذر ماه و 

ديگری روز سوم 
ارديبهشت

سوم ارديبهشت ماه، روز بزرگداشت شیخ بهايی نام گرفته است . شیخ بهايی در بعلبك لبنان  زاينده رود
متولد شد .اجداد بهاء الدين از اهالی جیاع در ناحیه ای بین شام و سوريه زندگی می کردند 
که اصل و نسب آنها همدانی بوده و از شیعیان متعصب و به موالی متقیان و آل علی)ع( دلبستگی باطنی داشتند. 

خالق »یتیم خانه ایران« 
در بیمارستان بستری شد

ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم ســینمایی»یتیم خانه ایران« 
و »قالده های طال« به علت گرفتگی عروق بــرای دومین بار در 

بیمارستان بستری شد.
ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما به دلیل عارضه گرفتگی عروق 
از صبح پنجشنبه در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد. 
وی اسفندماه هم به دلیل بروز عارضه قلبی در بیمارستان بستری 
شد که با تشخیص پزشکان، بخشی از درمان صورت گرفت و بخش 

دیگری از مداوا باید بعد از مدتی انجام می شد.
کارگردان »قالده های طال« در سال های گذشته نیز به دلیل این 

عارضه، تحت جراحی عمل باز قلب قرار گرفته بود. 
طالبی به دلیل فشــار کار با تشخیص پزشــکان در بیمارستان 
بستری شده است. گفته می شــود که وی دچار عارضه گرفتگی 

5 رگ قلبی است.
ابوالقاسم طالبی ســاخت آثاری چون »قالده های طال«، »آقای 
رییس جمهور«، »یتیم خانه ایران« و... را در کارنامه کاری خود 
به ثبت رسانده و یکی از کارگردانان ارزشی و بنام سینمای ایران 
محسوب می شود. او به تازگی کار تحقیق و نگارش مجموعه ای 

برای شبکه خانگی را آغاز کرده بود.

 فیلم سینمایی مهران مدیری
 پروانه نمایش گرفت

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران، درباره فیلم »ساعت 
پنج عصر« گفت: فیلم »ســاعت پنج عصر« به کارگردانی مهران 
مدیری از وزارت ارشاد مجوز اکران دریافت کرد و تالش می کنیم تا 

شرایط الزم برای اکران فیلم در عید فطر را مهیا کنیم.
بنابر این گزارش،  فیلم سینمایی »ساعت پنج عصر«، به کارگردانی 
مهران مدیری به دلیل طوالنی شدن مراحل فنی به جشنواره سی 
و پنجم فیلم فجر نرسید. »ساعت پنج عصر« اولین فیلم سینمایی 
مهران مدیری است که در خیابان های پرجمعیت می گذرد و زندگی 
مردی را از 7 صبح تا 5 بعدازظهر در تهران روایت می کند که باید در 

این مدت کار دشواری را انجام دهد...
سیامک انصاری بازیگر اصلی فیلم اســت و آزاده صمدی، مهران 

مدیری و... نقش های دیگری را در این فیلم ایفا کرده اند.

پرویز پرستویی موضع گیری انتخاباتی 
منتسب به خود را تکذیب کرد

به تازگی عکسی از پرویز پرستویی بازیگر ســینما و تلویزیون در 
شبکه های مجازی دست به دست می شود که حکایت از حمایت 
او از یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دارد. این هنرمند در 

اینستاگرامش توضیحاتی در ارتباط با این عکس داد.
سالم و درود بر ملت شریف ایران

عزیزانم،این عکس و مطلب،مربوط به چهارسال پیش می باشد نه 
این دوره .

باصراحت تمام اعالم می دارم ،بنده کســی را تشویق به رای دادن 
ورای ندادن نمی کنم.

در هرجای دنیا مردم برای سرنوشت خود ومملکتشان در انتخابات 
شرکت می کنند .مثل انتخابات اخیر آمریکا ،ترکیه و فرانسه.  ولی 
اینکه در ایران خودمان باید شرکت کرد یا نه را بنده تعیین نمی کنم .

هرکسی مختار است در این خصوص تصمیم بگیرد.  متاسفانه در 
جامعه ما دیگران برای ما تصمیم می گیرند.مثل این عکس و خبر 
که بنده از آن بی خبرم. واقعا متاسفم ازاین بی اخالقی ،که مدام باید 

مراقب باشم کسی به جای من حرف نزند و تصمیم نگیرد.
بنابراین بنده نه در دسته و گروهی هستم ونه قرار است از کاندیدایی 
حمایت کنم و اینکه خودم هم رای خواهم داد یا به چه کسی، یک 

امر خصوصی است و به خودم مربوط است .
از االن تا آخر انتخابات هر خبری را در مورد خودم راتکذیب می کنم 
و امیدوارم رییس جمهور این دوره بداند که مســئولیت بزرگی بر 
دوشش می باشد وبتواند به خواسته های مردم جواب داده و برای 

پیشرفت مملکتش موثر باشد.

عزت ا... انتظامی:

  دیگر فیلمنامه خوب وجود ندارد 
که بازی کنم

عزت ا... انتظامی در خصوص اینکه چرا دیگــر در عرصه بازیگری 
فعالیت نمی کند گفت: دالیل این موضوع که مدت هاست در عرصه 
بازیگری کاری نمی کنم این اســت که بودجه چندانی برای عرصه 
بازیگری در نظر گرفته نمی شود؛ البته در گذشته گاهی اوقات من 
و دوستانم برای انجام دادن یکســری از کارهای سینمایی و تئاتر 
هزینه هایی را صرف می کردیم، اما االن شــرایط چندان مناســب 

نیست.
وی ادامه داد: از طرفی اصال کارهای خوب و فیلمنامه خوب نیست 
که پیشنهاد شــود تا بازی کنم، اکثر پیشــنهاد ها ضعیف است به 

همین خاطر ترجیح می دهم کار نکنم.
وی در خصوص وضعیت امروز هنرمندان پیشکســوت یادآور شد: 
هم اکنون بســیاری از هنرمندان ســالمند وضعیت خوبی ندارند 
و خیلی از آنها حتــی نمی توانند ازمنزل خارج شــوند. تعدادی از 
هنرمندان سالمند، حالشان بد اســت و توانایی حرکت ندارند و یا 

مورد استقبال سایر افراد قرار نمی گیرند.

مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور گفت: یک 
NGO به عنوان حامیان اســناد و میراث مکتوب اصفهان تاســیس 
شده اســت که مجمع عمومی آن از ۱2 تا ۱9 اردیبهشت تشکیل و 
افراد عالقه مند به فعالیت در این بخش می توانند در آن ثبت نام کنند.

مختار باقری اظهار کرد: مرکز اسناد و کتابخانه منطقه مرکزی کشور 
شــامل اســتان های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و 

بختیاری و اراک است که به مرکزیت اصفهان اداره می شود.
باقری بیان کرد: در حال حاضر قدیمی ترین سند موجود در کتابخانه 
ملی منطقه مرکزی اصفهان مربوط به 52۳ ســال پیش اســت، این 
در حالی اســت که مجموعا ۱۱ هزار برگ سند اهدایی در مخزن این 
سازمان  نگهداری می شود. قدیمی ترین سند موجود در سازمان اسناد 

ملی کشور مربوط به 72۳ قمری است. 

رییس کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان گفت: به مناسبت هفته 
نکوداشــت اصفهان، نمایشــگاه »دوباره اصفهان« در طبقه همکف 

کتابخانه مرکزی دایر است.
سید حمیدرضا میرپویا اظهار کرد: به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
بر آن شدیم تا نمایشگاهی از آثار و مستنداتی که در کتابخانه مرکزی 
به صورت مکتوب و یا نقاشی هایی که در این کتابخانه است را تحت 

عنوان »دوباره اصفهان« به معرض نمایش بگذاریم.
وی افزود: در این نمایشــگاه از منابع خود، آلبوم هایی از دوران قاجار 
داشتیم که استفاده شــد؛ همچنین در بین کتب نفیس کتاب هایی 
در این رابطه وجود داشــت، از طرفی صنایع دســتی قدیم و عناوین 
کتاب هایی که در مورد اصفهان از قدیم االیام نشر پیدا کرده در رابطه 

با اصفهان مطرح کرده اند را به نمایش گذاشتیم.

تشکیل NGO حامی میراث 
مکتوب استان اصفهان

دوباره به اصفهان
 بنگریم

حضور ۵ نمایش 
صحنه ای و خیابانی از 
اصفهان در جشنواره 
»تئاتر ماه«

مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان گفت: از استان اصفهان ۳ کار صحنه ای و 2 نمایش خیابانی در جشنواره تئاتر ماه به مرحله بازبینی رسیده و نیمه خرداد ماه نتایج آن 
مشخص می شود. رسول هنرمند در گفت وگو با  خبرنگار تسنیم با اشاره به برنامه های تئاتر حوزه هنری اظهار داشت: حوزه هنری در تداوم اهداف و سیاست های خود و با 
هدف احیای تئاتر بچه  های مسجد که پیش از این بود، آن را احیا می کند. وی افزود: تئاتر بچه  های مسجد قبال در مساجد برگزار می شد، اما بعد فراموش شد حوزه هنری با 

برنامه های آموزش و تولید سعی دارد افرادی که به تئاتر عالقه دارند را حمایت و تشویق کند تا نمایش های پر محتوا در قلب مساجد تولید کرد.
هنرمند بیان کرد: پاتوق یکشنبه های تئاتر از اردیبهشت ماه هر دو هفته یک بار برگزار می شود و همچنان به قوت خود باقی است. وی با اشاره به جشنواره ماه گفت: از 
اصفهان ۳ کار صحنه ای و 2 نمایش خیابانی در جشنواره تئاتر ماه به مرحله بازبینی رسیده  و نیمه خرداد ماه نتایج آن مشخص می شود.هنرمند خاطرنشان کرد: قرار است 
سالن سوره حوزه هنری هر ماه یک سهمیه برای اجرا داشته باشد و در کنار آن عمارت سعدی تا یک ماه دیگر تکمیل می شود تا اجرا در آن سالن نیز داشت باشیم.مسئول 
تئاتر حوزه هنری اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه کتاب و نمایشنامه نیز قرار است دو کتاب به چاپ برسد که یکی از آنها از مجموعه نمایش مرحوم ابراهیم کریمی است.

مستند

دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان از اکران 
مستند فروشنده در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مستند 
روایتی جدید و ناگفته ای از پشــت پرده توافق هسته ای، 
چگونگی رسیدن به این توافق و همچنین نقش افراد موثر در 
آن است. علیرضا رستمی اظهار داشت: مستند »فروشنده« 
ناگفته هایی از پشــت صحنه آخرین تحوالت سیاســی و 

اقتصادی در آستانه انتخابات را  به نمایش می گذارد.
وی با اشاره به ضرورت اکران این مستند در آستانه انتخابات 
افزود: این مســتند روایتی جدید و ناگفته ای از پشت پرده 
توافق هسته ای، چگونگی رسیدن به این توافق و همچنین 

نقش افرادی که در آن موثر بودند را به خوبی بازگو می کند.
دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان ادامه داد: 
مدارک و منابعی که در این مستند به کار گرفته شده کامال 
موثق بوده  و به طور صریح و روشن به اتفاقات سیاست خارجه 
ایران پرداخته است. در این مستند شاهد آرایش انتخاباتی 
دولت و پشت صحنه آخرین تحوالت سیاسی و اقتصادی در 

آستانه انتخابات 96 خواهیم  بود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که این مستند به طور ویژه به آن 
پرداخته و به طور دقیق بررســی می کند، دوگانگی جنگ 
و برجام است. رســتمی با بیان اینکه مستند »فروشنده« 

روز یکشنبه ساعت ۱۳:۳۰ در تاالر شریعتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به روی پرده می رود، گفت: در کنار اکران 
مستند »فروشنده« برنامه  پرســش و پاسخ دانشجویی را 
خواهیم داشت. به گزارش تسنیم، مراسم رونمایی از مستند 
»فروشنده« در تاالر اندیشه حوزه هنری در روز 27 فروردین 
همراه با حضور عوامل سازنده  و با سخنرانی حسن عباسی و 
نادر طالب  زاده برگزار شد، در پایان رونمایی، ادامه برنامه به 
پرسش و پاســخ پیرامون این مستند با حضور بیژن پیروز، 
حسین روزبه، مصطفی خوش چشــم، شهریار زرشناس و 

ناصر نوبری اختصاص یافت.

دبیر جامعه اسالمی دانشجويان دانشگاه اصفهان:

مستند »فروشنده« در دانشگاه اصفهان اکران می شود

سینما

امیــد نیــاز کارگــردان اصفهانی، با اشــاره بــه فیلم 
 محصــول مشــترک ایــران و ایتالیــا اظهار داشــت: 
فیلم سینمایی محصول مشــترک ایران و ایتالیا مهرماه 
کلید می خورد که لوکیشــن اصلی این فیلم در اصفهان 

است.
وی افــزود: کارگردانی ایــن کار با من بوده که توســط 
 کمپانــی خــان فیلــم ســپاهان و کمپانی درســو از
 ایتالیاســت، بخش هایی از این فیلم در بولونیای ایتالیا 
و بخش هــای دیگر در اصفهان و کرمــان تصویربرداری 

می شود.
نیازگفت: ایــن فیلم قصــه عجیبــی دارد، 6 ماه روی 
فیلمنامــه، تولیــد و ترغیــب ایتالیایی هــا و اینکه در 
 سینمای ایران اقدام کنند کار شده؛ در حال حاضر اسم

 آن ناکجا آباد است ولی ممکن است تغییر کند.  
وی همچنین به تولید فیلم دیگرش اشــاره کرد و گفت: 
فیلم عزیز میلیون دالری، آخرین مراحل فنی را سپری 
می کند این فیلم از ترکیب هنرمندان تهرانی و اصفهانی 

بوده و به نوشته و کارگردانی خودم است.
کارگردان اصفهانی خاطرنشــان کرد: داستان در رابطه 
 با مردی اســت به نام اردشــیر مشــکین که ۸ بار مرده 

 و زنده شــده، او یکی از افراد متمول و پولدار دنیاســت،
 اما برای به جای گذاشــتن ارث، وارثی نــدارد؛ یک نوه 
داشته که گم شــده و قصه حول و حوش این مردم رقم 

می خورد.
وی اظهار داشــت: در ایــن فیلــم هنرمندانی همچون 
هوشــنگ حریرچیان، علی صادقی، رضا شــفیعی جم، 
امیر غفارمنــش و افســانه ناصری و ســایر هنرمندان 
اصفهانی به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم  در مرحله 
 صداگذاری و آخرین مراحل را طی می کند تا وارد رسانه 

شود.

کارگردان اصفهانی:

اثر سینمایی محصول مشترک ایران و ایتالیا کلید می خورد

نکوداشت اصفهان برای مردم اصفهان مثمرثمر نیست؛

اصفهان فراتر از هفته، فراتر از استان
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روبات ایرانی »سورنا مینی« رونمایی می شود
در آستانه دومین سالگرد رونمایی از روبات انسان نمای سورنا۳، روبات انسان نمای 
سورنا مینی در نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ســاخت ایران رونمایی 
 رونمایی از خودروی پرنده می شود. پنجمین دوره این نمایشگاه از امروز تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می شود.

یک میلیون دالری
شــرکت اســلواکیایی که چندی قبــل طرحی از یــک خودروی 
پرنده را رونمایی کــرده بود، اکنــون در نمایشــگاه موناکو آن را 
برای فروش عرضه کرده اســت. این شــرکت اســلواکیایی اکنون 
مشــغول دریافت ســفارش ســاخت خودروی پرنده بوده و قرار 
اســت این خودروها تا ســال ۲۰۲۰ بــه مشــتریان تحویل داده 
 شــوند. خودروی پرنده که AeroMobil نام گرفته، در نمایشگاه

Top Marques Monaco به نمایش درآمده است. 
AeroMobil فقط در ســه دقیقه برای پرواز، آماده و برای حرکت 
در جاده ها بال های آن جمع می شود. این شرکت قصد دارد ۵۰۰ 

خودروی پرنده را به قیمت ۱.۲۹ تا ۱.۶۱ میلیون دالر بفروشد.

آیفون از مواد بازیافتی ساخته 
می شود!

شرکت اپل اعالم کرده  اســت که برای حفظ محیط زیست از مواد 
۱۰۰ درصد بازیافتی در آیفون، مک بوک  و تمام محصوالت دیگرش 
استفاده می کند. تحقیق ها نشان داده  ۱۶۵ پوند ماده خام اولیه در 
هر تلفن هوشمند وجود دارد و این درحالی است که منابع این مواد 
اولیه در حال زوال هســتند. درهمین راستا شرکت اپل اعالم کرده 
که برای حفظ منابع اولیه زمین و جلوگیری از خالی کردن معادن 
فلزات، محصوالت خود را به طور کامل از مواد ۱۰۰ درصد بازیافتی 
تهیه می کند. این بیانیه در آخرین گزارش پیشرفت های این شرکت 
اعالم شده است. بیشتر دستگاه های موبایل از ترکیب موادی مانند 

تانتالوم، روی، مس، تنگستین و کبالت ساخته می شود.
همچنین  در این گزارش آمده اســت که ۹۶ درصد الکتریســیته 
مصرفی در تجهیزات جهانی این شرکت، از منابع تجدیدپذیر تامین 
می شــوند. به این ترتیب ۵۸۵هزار متر یک تن از انتشــار گازهای 

گلخانه ای کاسته شده است.

موجودی گلکسی اس 8 و اس 8 
پالس پاسخگوی تقاضاها نخواهد بود

به نظر می رسد برخالف اطمینان خاطری که سامسونگ به کاربران 
در خصوص کافی بودن موجودی گلکسی اس ۸ می دهد، خریداران 
این گوشی در کره جنوبی با دریافت سفارش خود با مشکل مواجه 
شــده اند. ظاهرا، سامســونگ در تخمین تعداد تقاضا و موجودی 
خود کمی اشتباه کرده اســت، چرا که موجودی گلکسی اس ۸ با 
فرا رفتن تعداد پیش خرید ثبت شده از یک میلیون به پایان رسید. 
 بنابراین، سامسونگ بازه زمانی امکان پیش خرید گلکسی اس ۸ و 
اس۸ پالس را تا ۳۰ آوریل یعنی شش روز بیشــتر از آنچه در ابتدا 

تعیین شده بود تمدید کرده است.
سامسونگ دلیل تاخیر در ارسال ســفارش ها را »عدم توازن بین 
موجودی بر اســاس رنگ یا مدل در خرده فروشی ها« اعالم کرده 
است؛ چرا که فروشندگان اسمارت فون از کمبود مدل های مشکی 
و خاکستری خبر داده اند. هنوز مشخص نیست که آیا این کمبود 
موجودی فقط مختص کره جنوبی است یا سایر خریداران در سایر 

نقاط دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ساخت تلویزیون هوشمند چوبی 
توسط سامسونگ

از دیرباز تولیدات شرکت سامسونگ با نوآوری همراه بوده و گواه آن، 
محصوالت این شــرکت اعم از تلویزیون، گوشی، یخچال، تبلت و... 
است که در هر کدام از آنها شــاهد نوآوری هایی بوده ایم. در همین 
راستا، کمپانی سامســونگ به تازگی از یک تلویزیون با فریم چوبی 
رونمایی کرده است. این تلویزیون می تواند مانند یک تلویزیون عادی 
برای تماشای فیلم و سریال باشد، اما سامسونگ می گوید طراحی 
آن به گونه ای است که با نصب روی دیوار، همچون یک قاب عکس با 
فریم چوبی به نظر می رسد که می تواند عکس ها و مناظر دلخواه تان را 
نمایش دهد. سامسونگ مدل های متفاوتی از این قاب چوبی را برای 
خریداران عرضه کرده تا با توجه به دکوراسیون منزل و در نظر گرفتن 
ترکیب رنگ این وسایل، بهترین و متناســب ترین رنگ را انتخاب 
کنند. این تلویزیون که سامسونگ، نام The Frame را برایش در 

نظر گرفته است، به زودی به بازار عرضه خواهد شد.
تا کنون اطالعات دقیقی در ارتباط با قیمت و سایر ویژگی های این 
تلویزیون اعالم نشده است، اما با خرید The Frame عالوه بر یک 
تلویزیون، یک تابلوی هوشــمند برای نمایش تصاویر و عکس های 

خود نیز خواهید داشت.

آلوده شدن میلیون ها سیستم عامل 
اندروید به نرم افزار جاسوسی

در روزهای اخیر در پلی اســتور به روز رسانی به عنوان به روز رسان 
اندروید عرضه شده است که در آن نوعی بدافزار گنجانده شده است 
و میلیون ها کاربر، این برنامه به روز رســانی را دانلــود کرده اند. به 
گزارش کلیک، در یکی از به روز رسانی های نرم افزاری در پلی استور، 
بدافزاری مشاهده شده است که در حال حاضر توسط میلیون ها کاربر 
اندروید، استفاده و سیستم آنها آلوده به بد افزار جاسوسی شده است.

براساس گزارش SMSVova این نرم افزار جاسوسی قادر است به 
لوکیشن کاربران دسترســی پیدا کند. براساس گزارش تیم آی تی 
Zscaler کاربرانی در گوگل پلی، به روز رسانی نرم افزاری را مورد 
جست وجو قرار داده و با دانلود کردن این برنامه، سیستم خود را به 

این نرم افزار جاسوسی آلوده کرده اند.
کاربران عبارتی شبیه به System Update را در گوگل پلی استور 
سرچ کرده اند و اولین برنامه پیشنهاد شده با سرچ کردن این عبارت، 
این نرم افزار جاسوسی است که نه تنها به روز رسانی انجام نمی دهد 
بلکه به باتری و میزان مصرف آن نیز آســیب می رساند. اگر چه در 
پایین این برنامه در قسم نظرها در پلی استور هشدارهایی نوشته شده 
است ولی هم اکنون بسیاری از کاربران بی توجه به این هشدارها، به 
دانلود این برنامه اقدام می کنند. این نرم افزار جاسوسی مسیج های 
شما را زیر نظر خواهد داشت و حتی توسط آنتی ویروس ها نیز قابل 
شناســایی نخواهد بود. هنوز هم مشخص نیســت که این نرم افزار 
جاسوســی به چه محلی متصل است و چرا مســتقیم به سرویس 
لوکیشن متصل می شــود. در هر صورت با وجود قدیمی بودن این 
بدافزار هنوز هم میلیون ها کاربر این نرم افزار جاسوســی را دانلود 
می کنند که درنتیجه سیستم عامل های آنها مورد سوء استفاده قرار 
می گیرد. در حال حاضر گوگل این برنامه را از پلی استور پاک کرده 
است ولی باید بسیار هوشــیار بود که این برنامه در قالب های دیگر 
عرضه نشود و کاربر اندرویدی باید بسیار مراقب این قبیل برنامه های 

مشکوک باشد.

پس از آنکه اپل مجوزهــای الزم را برای آزمایش خودروهای 
مجهز به تکنولوژی های خودران از دپارتمان وســایل نقلیه 
موتوری کالیفرنیا دریافت کرد، حاال به فکر طراحی همه جانبه 
برای آزمایش هر چه بهتر این خودروهاســت. این در حالی 
است که مسئوالن این شرکت تاکنون هیچ توضیح مشخصی 
در خصــوص برنامه هــای در دســت اقدام بــرای آزمایش 

تکنولوژی های خودران ارائه نکرده اند.
از طرف دیگر، رویترز موفق شده است به سندی ۴۱صفحه ای 
دسترســی پیدا کند که روی برنامه اپــل در جهت آزمایش 
خودروهای بدون راننده تمرکز دارد. این مستندات، سرنخ های 

تازه ای از این پروژه آشکار کرده  اند.

با انجام آزمایــش روی تکنولوژی های خــودران، اپل هم به 
مجموعه شرکت های خودروساز، استارت آپ ها و دیگر رقبای 
مطرح نظیر ویمو، زیرمجموعه آلفابت می پیوندد که سرگرم 
آزمایش این تکنولوژی در جاده های ایالتی آمریکا هســتند. 
اپل همواره به دنبال عرضه محصوالت جدید به بازار بوده است 
و انتظار می رود تکنولوژی خودروهای بدون راننده هم بتواند 

تحول عظیمی در صنعت تولید خودرو ایجاد کند.
در قالب مستندات مربوط به برنامه اپل، طرحی ۱۰ صفحه ای 
به چشــم می خورد که به نکاتی ویژه بــرای آموزش نفرات 
عهده دار کنترل دستی خودرو در آزمایش های خودران اشاره 
کرده است. به عنوان نمونه، در این مجموعه بخشی با عنوان 

»سیستم خودران: خالصه آموزش تخصصی توسعه پلتفورم« 
تدارک دیده شده است که هدف آن، آموختن شرایط خاص 
حاکم بر رانندگی خودکار به راننده  هایی اســت که با هدف 

کنترل دستی در موارد نیاز، در خودرو حضور دارند.
در این مجموعه آموزشی عنوان شــده است که این پلتفورم 
در دست توسعه، توسط ابزارهای الکترونیکی )به عنوان مثال 
طریق جوی استیک( کنترل و مدیریت  می شود و راننده  حاضر 
در خودرو باید آماده باشــد تا در صورت لزوم، کنترل خودرو 
را به دست گیرد. در این مجموعه مستندات، به سناریوهای 
مختلف آزمایش خودروهای خودران، از رانندگی با سرعت باال 
تا بررسی عملکرد در دوربرگردان  یا در زمان تغییر الین حرکت 

در جاده، اشاره شده است.
در مکاتباتی که از طرف اپل با دپارتمان خودروهای موتوری 
انجام گرفته، به این نکته نیز اشاره شده است که پلتفورم در 

دست توسعه کوپرتینویی ها، 
امــکان ثبــت و ذخیــره 
اطالعــات پیــش از وقوع 

تصادف را خواهد داشت. 
متاسفانه در این مستندات 
به جزئیات عملکرد پلتفورم 
خودروهای بــدون راننده 
اپل یا مشخصات فنی آن و 
همچنین به نوع سنسورهای 
استفاده شده در سه خودروی 
دارای مجــوز اپــل یعنی 
RX450h مــدل ۲۰۱۵ 
شرکت لکســوس اشاره ای 

نشده است.
البته این مجــوز به آن معنا 
نخواهد بود کــه اپل به طور 
مســتقل دســت به تولید 
خــودروی بــدون راننده 

خواهد زد. 
به بیان دیگــر، این احتمال 

وجود دارد که متخصصان این شــرکت، پلتفــورم خودرانی 
را برای اســتفاده در خودروهای تولیدی شــرکت های دیگر 

توسعه دهند.

محققان دانشکده معماری دانشگاه کانزاس موفق به طراحی 
خانه هوشمندی شده اند که از قابلیت ردگیری وضعیت سالمت 
افراد برخوردار اســت و می تواند در عمل به پرستار خانوادگی 
مبدل شود. با توجه به افزایش قابل توجه سرعت دسترسی به 
اینترنت، می توان از قابلیت انتقال حجم عظیمی از اطالعات 
برای جمع آوری داده های مربوط به ســالمت انسان استفاده 
کرد. این داده ها که از محیط اطراف جمع آوری می شوند فرآیند 

رسیدگی به بیماران را تســهیل کرده و از آنها می توان برای 
پیش بینی احتمال ابتالی افراد به امراض خطرناک استفاده کرد. 
حسگرهای یاد شده عالوه بر اطالعات افراد می توانند اطالعاتی 
در مورد تعداد موارد خروج افراد از آپارتمان، تعداد موارد رفتن 
به حمام، مدت زمان خواب شبانه و... را نیز جمع آوری کنند. این 
حسگرها همچنین قادر به ترسیم الگوریتم های پیش گویانه 
نیز بوده و به عنوان مثال اگر یکی از ســاکنان خانه روی زمین 

بیفتد زنگ هشدار را به صدا در می آورند. عالوه بر این اگر یکی 
از افراد با لکنت صحبت کند، این امر را نشانه اولیه آلزایمر تلقی 
کرده و باز هم پیام هشدار ارسال می کنند.آینه های هوشمند 
این خانه ها در مورد هرگونه ضایعات یا تغییر ناگهانی و مشکوک 
در بدن یا چهره افراد نیز هشدار می دهند. با نصب حسگرهایی 
در سرویس های بهداشتی منازل می توان اقداماتی به منظور 
بررســی ادرار و مدفوع انســان که فعال در آزمایشگاه ها انجام 
می شود نیز صورت داد. انتظار می رود طراحی نمونه اولیه این 
خانه تا پایان سال ۲۰۱۷ انجام شود و در آینده نه چندان دور 

شاهد ساخت این خانه ها در مقیاس تجاری باشیم.

انتشار جزئیات تازه از برنامه آزمایش خودروهای خودران اپل؛

سیب باالخره راننده می شود!

اپل همواره به دنبال 
عرضه محصوالت 

جدید به بازار 
بوده است و انتظار 
می رود تکنولوژی 
خودروهای بدون 
راننده هم بتواند 

تحول عظیمی 
در صنعت تولید 

خودرو ایجاد کند

اپل طرحی برای اجرایی کردن برنامه آزمایش خودروهای بدون راننده به رگوالتوری های کالیفرنیا ارائه داده 
است.

علم پژوهی

 رویای ایالن ماسک؛

بارگذاری و آپلود اطالعات 
روی مغز انسان!

کارآفرین مشــهور، ایالن ماســک، با تاســیس یک 
اســتارت آپ دیگر با نــام »Neuralink Corp« به 
دنبال اتصال مغز انســان ها به رایانه از طریق توسعه 

دستگاه های میکروسکوپی است.
طبق یک برنامه چهار ساله، استارت آپ مذکور خواهد 
توانســت امکان اتصال مورد بحث را فراهم آورده و از 
این طریق به بازآفرینی تــوان ذهنی افرادی که دچار 
آسیب های شدید مغزی ناشــی از تصادف یا بیماری 

شده اند، کمک کند.
ماسک، سال گذشته و در خالل یک سخنرانی گفته 
بود که فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین، 
رایانه های آینده را چنان قدرتمند و هوشمند می سازد 
که انســان برای آن که بتواند با آنها برابری کند، نیاز 
به آپدیت مغــز خود از طریــق ایمپلنت های عصبی 

خواهد داشت.
»ایده های زیادی در ذهــن ما وجود دارد که مغزمان 
می بایســت آنها را از طریق روش های بسیار کندی 
چون کالم یا نوشتن منتقل کند. اگر شما از دو رابط 
کاربری مغزی برخوردار باشید، در واقع می توانید از 
طریق یک روش بصری بی نیاز از خالصه ســازی، با 

انسانی دیگر مراوده کنید.«
تصور می شــود که حدود ۱۰ ســال یا بیشتر زمان 
ببرد تا این تکنولوژی بتواند توسط انسان های سالم 
مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله به شرطی محقق 
می شود که فناوری مذکور قابلیت ها و کارایی خود را 

در افراد معلول مغذی به اثبات برساند.
الزم به ذکر اســت که ماســک حدود یک سال قبل، 
کمپانی »Neuralink« را به عنوان یک »موسســه 
تحقیقات پزشکی« در کالیفرنیا به ثبت رسانده و قرار 
است بخش عمده هزینه های تحقیقاتی آن را نیز به 

تنهایی تامین کند.

فناورانه

شرکت Insta360 دوربینی با رزولوشن فیلم برداری ویدئویی 8K و دقت 
۶۰مگاپیکسل عرضه کرده که برای تهیه تصاویر ۳۶۰ درجه از محیط اطراف 

قابل استفاده است.
به گزارش دیجیتــال ترندز، دوربین یاد شــده مجهز به شــش لنز بوده 
 و پیش فــروش آن از روز گذشــته آغاز شــده اســت. ایــن دوربین که 
Insta360 Pro نــام دارد، ۳۴۹۹ دالر قیمــت دارد و نمونه اولیه آن در 

ابتدای ماه ژانویه در نمایشگاه سی ای اس به نمایش گذاشته شده بود.
تصاویر ۳۶۰ درجه تهیه شده توسط این دوربین در هدست های واقعیت 
 f / 2.4 مجازی مورد اســتفاده قرار می گیرد و هر لنز دارای یک دیافراگم

برای تصویربرداری از محیط های کم نور است.
قابلیت تهیه تصاویری برای پخش زنده، از جمله دیگر مزایای این دوربین 
است که بدین منظور می توان از برنامه اندرویدی یا iOS هم استفاده کرد. 

دوربین یاد شده قابلیت اتصال به شبکه های وای-فای و 4G را نیز دارد.

فیلم برداری 360 درجه، با دقتی 
باالتر از دوربین های فوق دقیق

لباس هایتان را با امواج صوتی 
خشک کنید!

محققان یک ماشین اولتراسونیک ساخته اند که به جای گرما، با استفاده از 
امواج صوتی لباس های خیس را خشک می کند!

استفاده از امواج صوتی برای خشک کردن لباس ها عالوه بر صرفه جویی 
انرژی، احتمال آب رفتن لباس های پشمی را نیز از بین می برد.

این دستگاه با شیوه ای ارزان تر، کم ســروصداتر و سریع تر از روش های 
کنونی لباس ها را خشک می کند. این ماشین خشک کن نتیجه همکاری 
دانشمندان آزمایشــگاه ملی »ا وک ریج« در ایالت تنسی و وزارت انرژی  
آمریکاست که با کمک مبدل های پیزو الکتریک، امواج صوتی با تن باال می 
سازد. این امواج چنان قدرتمند هستند که لباس های خیس را خشک می 
کنند.  جالب آنکه امواجی که این دستگاه می سازد، آنقدر باال هستند که 

حتی سگ ها نیز قادر به شنیدن آن خواهند بود.
پیش بینی می شــود این فناوری، ۵ برابر کارآمدتر از  خشــک کن های 
معمولی باشد. مهندسان تخمین می زنند که تا ۵ سال دیگر این دستگاه به 

بازار عرضه شود. در حال حاضر نیز آنها دو نمونه از آن را ساخته اند.

در شرایط اضطراری، وقتی زیرساخت ها دچار مشکل شده باشند، چطور به 
اینترنت دسترسی پیدا کنیم؟ شرکت فیسبوک به دنبال راه حلی می گردد 

تا بتواند از طریق آن در شرایط خاص هم ارتباط با اینترنت را حفظ کند.
براساس آنچه فیسبوک اعالم کرده است، در هنگام وقوع بالیای طبیعی، 
وقتی زیرساخت ها آسیب دیده یا نابود شده اما هنوز برخی از خطوط فیبری 
قابل استفاده باشــند، این شرکت با اســتفاده از نوعی هلیکوپتر می تواند 
اتصال به اینترنت را میسر کند. در حقیقت اگر فیبرها قابل استفاده باشند، 
این هلیکوپتر که Tether-tenna نــام دارد می تواند از زمین ده ها متر 
فاصله بگیرد و در نقش نوعی برج مجازی ظاهر شود. در شرایط اضطراری 
این وسیله می تواند به سرعت پرواز کرده، امکان اتصال به اینترنت را فراهم 

کند و تا زمان بازسازی زیرساخت ها، برای ماه ها در آسمان باقی بماند.
البته نباید به این زودی ها منتظر آماده شــدن این هلیکوپتر باشیم چون 

فیسبوک اعالم کرده هنوز در مراحل ابتدایی کار روی این دستگاه است.

با این پهپاد کوچک، در شرایط 
اضطراری اینترنت داشته باشید

هوش سنج

یک مســابقه دو با مانع برگزار شــد. ۵ دونده در آن 
شــرکت کرده و همه بدون خطا از خــط پایان عبور 
کردند. حمید جلوتر از بهشاد و پشت سر محسن بوده 
است. بیژن زودتر از کیوان از خط پایان عبور کرده اما 
پشت سر بهشاد بوده است. رتبه بندی این ۵ دونده را 

مشخص کنید.

معمای شماره 2120

احتماال بارها برایتان پیش آمــده که حوصله هیچ کدام از 
برنامه های موبایلتان را نداشته باشید و تنها بخواهید وقت 
خود را با عنوانی ســاده از دیدگاه مکانیزم های گیم پلی 
بگذرانید؛ یکی از ساخته های مینیمال تلفن های هوشمند 
که برای موفقیــت در آن احتیاجی به دغدغه های ذهنی 
ندارید و فقط به کمک واکنش هایی می توانید به پیروزی 
برسید. به واسطه همین مسئله، همیشه پیشنهاد می کنیم 
تا یکی از بازی هایی که گفتیم را روی تلفن های هوشمند 
خود نصب داشته باشید و برای مطلب پیش رو هم تصمیم 
گرفتیم روی یکی از همین عناوین دست بگذاریم. Orph از 
ساده ترین بازی های اسمارت فون ها بوده و همان لحظه که 
از تمام اپلیکیشن هایتان خسته شده اید می تواند بهترین 
دوست شما باشد. شنیده اید می گویند کبوتر با کبوتر باز با 
باز؟ خوب مکانیزم های گیم پلی Orph هم پیرامون همین 
 Prismalogic جمله می چرخند. ساخته اســتودیوی

به شما تنها یک وظیفه می دهد: گلوله ها را به خانه های 
هم رنگ برسانید. برای رسیدن به این هدف هم کار سختی 
پیش رو ندارید؛ گلوله ها خودشان حرکت کرده و تنها باید 
خط را جا به جا کنید. بنابراین کافی اســت بخش خالی 
خطوط را در امتداد حرکت گلوله قرار دهید تا به هدف خود 
)که رساندن اجسام به منطقه های هم رنگ است( برسید. 
با کلیک روی آیکن سمت راست - باال می توانید سرعت 
حرکت توپ را افزایش دهید. از دیدگاه مکانیزم های گیم پلی 
شــاید با عنوانی ســاده یا حتی محدود رو به رو باشیم اما 
توسعه دهنده به کمک طراحی مرحله های مختلف به خوبی 

توانسته از ایده ساخته خود استفاده کند.
همان گونه که گفتیم، Orph از آن قبیل عناوینی است که 
برای انجام آن احتیاج به چالــش ذهن خود ندارید و برای 
موفقیت در آن تنها باید واکنش های سریع از خود نشان 
دهید. بنابراین به کســانی که خواهان این گونه بازی ها 
هستند پیشنهاد می کنیم ساخته Prismalogic با حجم 
پایینش را از دست نداده و هم اکنون آن را با وارد کردن این 

آدرس در مرورگرتان   goo.gl/35L6GD  دانلود کنند.

معرفی بازی Orph؛

آقای خط

برای گرفتن این نرم افزار، 
کد  باال را اسکن کنید

کافه آپ

ردیابی سالمت افراد؛

خانه های هوشمند، پرستار شخصی می شوند
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ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970354300767 دادنامــه:  شــماره   1 /173
9409980354300030 شماره بایگانی شعبه: 940747 خواهان: آقای حمیدرضا 
مهدیه فرزند رضا به نشانی: اصفهان خ حکیم روبروی پارکینگ حکیم پ 5 خوانده: 
آقای منصور الیاســی فرزند محمدعلی به نشــانی: خ حکیم روبــروی پارکینگ 
کوچه کازرونی تاالر فرش ط دوم فرش الیاســی خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- اعســار از پرداخت هزینه دادرســی 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: درخصوص دعوی 
آقای حمیدرضا مهدیه فرزنــد رضا به طرفیت آقای منصور الیاســی فرزند علی 
محمد بخواسته مطالبه مبلغ سیصد و نود و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 12/406035- 94/3/1 عهده بانک سپه با احتساب خسارات وارده بشرح 
دادخواست تقدیمی و ضمائم در مورد واصل خواسته و مطالبه مبلغ چک موصوف 
با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه خواهان بیان داشته با محکومیت خوانده 
در پرونده کیفری وی پس از دستگیری اصل وجه چک را طی سه فقره چک به من 
پرداخت نموده اســت و دراین خصوص ادعایی ندارم لذا مستنداً به بند الف ماده 
107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می گردد اما 
در مورد خسارات وارده با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات خواهان در 
مقام طرح دعوی محکومیت خوانده در پرونده کیفری کالسه 940473 این شعبه، 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به عدم حضور خوانده و 
عدم اعالم ایراد و اعتراض و دفاع موجهی از ناحیه وی در مقابل دعوی مطروحه 
دادگاه دعوی خواهان را وارد تشــخیص مســتنداً به مــواد 15 و 17 قانون آیین 
دادرسی کیفری و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و از باب 
تسبیب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک تا یوم الوصول براساس تغییرات شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و متذکر می شود اجرای احکام مکلفند مابه 
التفاوت هزینه دادرسی را براساس خسارت تاخیر تادیه محاسبه و قبل از اجرای 
حکم وصول نمایند رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 965 شعبه 117 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )117 جزایی سابق( )402 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/178 کالسه پرونده: 960/95 شماره دادنامه: 1268- 95/12/25  مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت مواد غذایی صفاپخش به 
مدیریت آقایان علی اکبر ســتاری و ســعید مجید تبریزی و محمدتقی شکروی با 
وکالت نورالدین پیغان فرزند علی جان به نشانی: خ بزرگمهر انتهای خ هشت بهشت 
شرقی نبش چهارراه سعدی پالک 3829، خوانده: آرزو توکلی فرزند غالمحسین 
به نشــانی خ رکن الدوله خ نیرو کوی شــهید عباســی پالک 23، خواسته: حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/750/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
804690 عهده بانک سپه شعبه نیرو اصفهان به عالوه هزینه دادرسی، حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید چک لغایت اجرای حکم،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی شــرکت مواد غذایی صفاپخش با مدیریت آقایان علی اکبر ستاری - سعید 
مجیدی- محمدتقی شــکروی با وکالــت نورالدین پیغان به طرفیــت آرزو توکلی 
فرزند غالمحسین  به خواسته مطالبه مبلغ 80/750/000 ریال وجه چک  به شماره 
804690 عهده بانک سپه مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و صدورگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مســتندا به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون آ.د .م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  80/750/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/888/750 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه 
های نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/2/25  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 991 شعبه 51 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)373 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/179 کالسه پرونده: 95-862 شماره دادنامه: 1209-95/11/30 تاریخ رسیدگی: 
95/11/11 مرجع رسیدگی: شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقای احمدرضا اطمینان فر به نشــانی: خ زینبیه، ایستگاه ســلمان نبش تعمیرگاه 
پارسه. خوانده: حسن استکی اورگانی به نشــانی مجهول المکان. خواسته: الزام 
خوانده درخصوص انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 7247 
اصفهان 76 به انضمام مطلق خسارات. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای احمدرضا اطمینان فر به طرفیت آقای 
حسن استکی اورگانی به خواسته الزام به انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت به 
شماره انتظامی 7247 اصفهان 76 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده و استعالم از راهور در خصوص آخرین مالک خودرو و قولنامه 
عادی در ید خواهان و عدم حضور خوانده باتوجه به نشر اگهی و عدم ارائه الیحه 
از سوی خوانده شورا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و به استناد ماده 
198 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 
225 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
350/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 1004 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()281 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/186 کالسه پرونده:95- 59 شــماره دادنامه: 397 – 95/5/6 مرجع رسیدگی: 
شعبه 4 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه تقی زاده وکیل: سید رضا 
پورموسوی به نشانی: چهارباغ عباسی ابتدای خیابان سید علیخان طبقه فوقانی 
کتاب فروشی مرکزی دفتر وکالت خوانده: آرش اسالمی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه نفقه معوقه خواهان از فروردین سال 91 )91/1/15( تا صدور حکم 
قطعی و نفقه فرزند مشترک از زمان دادخواست تا صدور حکم قطعی با جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستری و کلیه خسارات دادرسی جمعًا مقوم به 5/000/000 
ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی فاطمه تقی زاده با وکالت سید رضا پور موسوی به طرفیت آرش اسالمی به 
خواسته ی مطالبه نفقه معوقه خواهان از فروردین سال 91 )91/1/15( تا صدور 
حکم قطعی و نفقه فرزند مشــترک از زمان دادخواســت تا صدور حکم قطعی با 

جلب نظر کارشــناس رسمی دادگســتری و کلیه خسارات دادرســی جمعًا مقوم 
به 5/000/000 ریال نظر بــه محتویات پرونده و اظهــارات و لوایح ثبتی ضمیمه 
پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر 
نگردیده و دفاع مســتندی ارائه ننموده و از آن جا که نظریه کارشناسی در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است لذا مســتندا به 1106 و 1107 و 1199 ق.م و 
515، 519 ق.آ.د.م خوانده را بابت نفقه زوجــه از مورخه 91/1/15 لغایت صدور 
حکم 95/5/31 به پرداخت مبلغ هجده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد 
تومان و بابت نفقه فرزند مشترک از تقدیم دادخواست 95/1/26 به پرداخت ماهیانه 
مبلغ سیصدهزار تومان به طور مستمر و بابت خســارات و هزینه های دادرسی 
مبلغ 276/332 تومان بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم و صادر  
اعالم می دارد رای صادره غیابی و پس از ابالغ به طر فین ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این مرجع و بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم خانواده 
اصفهان می باشد.م الف:1019 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره یک()350 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/187 کالسه پرونده اصلی :1146/95 شــماره دادنامه:1335- 95/12/9 مرجع 
رسیدگی کننده : شــعبه هفدهم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی 
احمدی به نشانی اصفهان خیابان محتشم کاشانی بین کوچه 31 و 32 مجتمع امین 
3 واحد 6 خوانده: سید نادر هاشمی نســب به نشانی مجهول المکان گردشکار: به 
تاریخ 95/12/7 شعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه 1146/95و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی مرتضی احمدی به طرفیت سید نادر هاشمی نسب به خواسته مطالبه مبلغ 
72/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 401783 - 91/7/1 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه چک را دارد و از اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مــدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده ، شــورا دعوی خواهان 
را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314  قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/740/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان 
وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد.رای صادره غیابی محســوب و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضــای مهلت مذکور، ظــرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 
 1021 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 2(

 )299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970353001747 دادنامــه:  شــماره   1 /188
9409980363301380 شماره بایگانی شعبه: 951035 شاکی: آقای سید رسول 
احمد دیباجی فرزند سید ناصر به نشــانی اصفهان اصفهان میدان احمدآباد جنب 
کتابفروشی سنگین فروشگاه دیباج متهم: آقای محســن نجفی به نشانی مجهول 
المکان. اتهام ها: 1- نشــر اکاذیب 2- ممانعت از حق. گردشکار: دادگاه باتوجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقا محسن نجفی دائر بر نشر اکاذیب از طریق 
نصب بنر با این مضمون که آقای دیباجی )شاکی( مستاجر این مغازه به علت بدهی 
فراری می باشد موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود ازجمله شکایت 
شاکی، اظهارات شهود، عکسهای ارائه شده، صورتجلســه بازبینی فیلم دوربین 
مداربسته و سایر قرائن و امارات منعکســه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و 
مسلم دانسته مســتنداً به ماده 698 قانون تعزیرات وی را به تحمل پنج ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده 
دائر بر ممانعت از حق از طریق قفل نمودن درب مغازه شــاکی به علت بدهی وی 
با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و نحوه اظهارات شــاکی 
نظر به اینکه اقدام متهم در راستای اختالف حســاب طرفین و جهت وصول طلب 
خویش بوده لذا ســوء نیت وی باتوجه به قاعده فقهی احراز نمی گردد و از سویی 
صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضائی و برهان قاطع دال بر بزهکاری 
می باشــد و براســاس ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و 
در معرض مجازات قرار داد فلــذا باتوجه به مراتب فوق و ســایر قرائن وامارات 
منعکســه در پرونده و همچنین حاکمیت اصل برائــت دادگاه بزهکاری نامبره را 
محرز ندانسته مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرســی کیفری رای بر برائت متهم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 
1026 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( مجتمع شهید 

بهشتی)368 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/189 کالســه پرونده: 902/95 مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 16 شورای حل 
اختالف اصفهان، شــماره دادنامــه: 930- 95/11/24 خواهــان: محمود زارع به 
نشانی: سه راه آتشگاه بلوار امیرکبیر نبش کوچه 52 مبل مهستان )رجبی(، خوانده: 
ابراهیم کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه سه فقره چک جمعاً به مبلغ 
55/000/000 ریال. گردشکار: به تاریخ 95/11/24 باتوجه به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 16 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوی محمود زارع به طرفیت ابراهیم کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال بابت سه فقره چک به شماره های 931/07780611- 95/2/20  
)20/000/000 ریــال( و 931/07780615- 95/4/15 )20/000/000 ریــال( و 
931/07780614- 95/3/28 )15/000/000 ریال( به انضمام کلیه خسارات قانونی، 
با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و با 
عنایت به عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و اینکه مشــارالیه ها در قبال 
دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل و مدرک موثر قانونی مبنی 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی 
و مستندات خواهان از هرگونه خدشــه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
و حکم وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به 
محکومیت خوانده به عنوان صادرکننده سه فقره چک به پرداخت مبلغ 55/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/285/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک )95/2/20 و 95/4/15 و 95/3/28( تا زمان 
وصول براســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
 1036 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)346 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
1/190 کالسه پرونده:889/95 شماره دادنامه:988-95/11/27 مرجع رسیدگی  
شعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمود زارع به نشانی سه راه 
آتشــگاه بلوار امیرکبیر کوچه 52 مبل مهتاب آقای رجبی خوانده: اردشیر مقدم 
به نشــانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا دعوی محمــود زارع به طرفیت اردشــیر مقدم به خواســته 
مطالبه مبلغ 57/500/000 ریال وجه چک به شماره 1002/575621 – 95/3/19 
عهده بانک آینده بــه انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه بــه بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عــدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی )م 73( در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحــه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده بر شــورا ثابت 
اســت لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 57/500/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/407/500 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تــا تاریخ وصول که محاســبه آن 
بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر واعالم مــی نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد. م الف: 1037 شــعبه 
 16 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)254 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/191 کالسه پرونده:900/95 شماره دادنامه:925- 95/11/24 خواهان: محمود 
زارع به نشانی خ جهاد کوچه شکرشاد شــماره 1 چلوکبابی گلدر خوانده: محمد 
حبیبی طوقچی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 979048- 95/3/29 بانک سپه گردشکار: به تاریخ 95/11/24  
با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 16 ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی محمود زارع به طرفیت محمد 
حبیبی طوقچی به خواسته مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شــماره 979048 ب 57 به انضمام کلیه خســارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و وصف تجریــدی بودن چک و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن را دارد و از آنجائیکه 
خوانده بلحاظ عدم حضور در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی 
مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی مبنی 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی 
و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515  522 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
و رای وحدت رویه 536 مورخ 1396/7/10 هیات عمومی دیوان عال کشور، حکم 
به محکومیت خوانده صادر کننده چک به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک )95/3/29( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 1038 شعبه 16 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()322 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1 شــماره دادنامــه: 9609970352900030 شــماره پرونــده:  /192

9409980365700967 شماره بایگانی شــعبه: 941045 شکات: 1- آقای حمید 
ســخائی فرزند علی 2- خانم مریم صلواتی فرزند حســین 3- آقای علی قربان 
رئیســیان فرزند اســمعیل 4- آقای صفرعلی جعفری خیرآبادی فرزند اسداله 
با وکالت آقــای علیرضا طبیبی جبلی فرزند محمد به نشــانی اصفهان ســه راه 
حکیم نظامی ابتدای میدان ارتش روبروی بانک رفاه نبش کوچه سجادیه 3 دفتر 
وکالت آقای عباس هادی. متهمین: 1- آقای مانده علی طفالن آب فرزند حســین 
به نشانی: شاهین شــهر- بلوار امام خمینی- پاســاژ ملت- مغازه فاز 2-پالک 
43- سیســمونی طاها 2- خانم بهجت پور ابراهیم فرزند علــی محمد با وکالت 
آقای جهان شــاه ایرجی زاده فرزند اصغر به نشــانی اصفهــان – اصفهان- خ 
میر پل هوایی شیخ صدوق نبش شیخ صدوق ســاختمان 99 طبقه فوقانی اتهام: 
معرفی مال غیر به عوض مال خــود و انتقال منافع مال غیر. گردشــکار: دادگاه 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهــام 1- بهجت پورابراهیم فرزند علــی محمد و 2- مانده 
علی طفالن آب فرزند حســین هردو دائر بر معرفی مال غیر به عوض مال غیر به 
عوض مال خود و انتقال مال غیر، حسب شــکایت خانم مریم صلواتی و آقایان 
حمید سخائی و علی قربان رئیســیان و صفرعلی جعفری که وکیل شاکیان آقای 
علیرضا طبیبی و وکیل متهم ردیف اول پرونده، آقای جهانشــاه ایرجی زاده می 
باشــند، باتوجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت و 
مفاد لوایح تقدیمی و اظهارات وکالی مربوطه و عدم حضور متهمان به اســتناد 
ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشــدید مجازات 
مرتکبین کالهبرداری، هریــک از متهمان موصوف را به تحمل دوســال حبس 
تعزیری و به رد مال در حق شاکیان فوق الذکر و نیز به پرداخت مبلغ ده میلیارد 
ریال جزای نقدی محکوم می نماید. و رای صــادره باتوجه به مراتب فوق الذکر 
در خصوص متهم ردیف دوم، غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می 
باشد و در خصوص ســایر طرفین پرونده، حضوری بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
 باشد. م الف: 940 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق(

)371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

1/193 کالسه پرونده: 362/95 شماره دادنامه: 129 – 95/12/25 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان،  خواهان: محمد مرادی فرزند رضا 
به نشــانی: نجف آباد- امیرآباد خ مطهری شمالی بلوار جمهوری کوی انصاری 
پ 14خوانده: امان ا... قهرمان نیا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
طبق رســید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال، به شرح 
آتی مبادرت به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص دعوای 
آقای محمد مرادی به طرفیت امان ا... قهرمان نیا به خواســته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون ریال طبق رســید عادی به انضمام مطلق خســارات قانونــی، با عنایت 
به محتویات پرونده  قابــل تجدیدنظرخواهی و عدم حضور خوانده در جلســه 
رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا شورا به اســتناد مواد 198و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 648 و 650 قانون مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریــال بابت اصل خواســته و 1/360/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشــر آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/4/8 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا وظرف بیســت روز پــس از انقضای 

مهلت واخواهی اظهــارات خواهان در دادگاه های عمومــی حقوقی اصفهان می 
 باشد.  م الف: 942 شــعبه 23 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/194 کالسه پرونده اصلی: 71/95 شماره دادنامه: 605-95/6/8 مرجع رسیدگی 
کننده: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رســول رستمیان به 
نشــانی: اصفهان- خ مولوی- ک 15 شــهید قنبری کوچه شــهید آقاجانی پالک 
79، خوانده: ابوالفضل ریاحی زاده به نشانی: خ مدرس سرچشمه ک بهداری ک 
مردانی، خواســته: مطالبه وجه به مبلغ هفده میلیون و یکصد هزار ریال باستناد 
یک فقره چک بانک سپه شــعبه مدرس و پرداخت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه. 
به تاریخ   شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضــا کننده زیر 
تشکیل، پرونده کالسه 71/95  مفتوح اســت. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دعوی رسول رســتمیان به طرفیت ابوالفضل ریاحی زاده 
به خواســته مبلغ 17/100/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 561075 
ژ 58  به انضمام هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان که داللت بر 
اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
)نشر آگهی در نشریه نصف جهان مورخ 95/1/30( در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیــل و مدرک و دفاع موجهی در خصــوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شــورا دعــوی خواهان را محرز 
و ثابت تشــخیص داده و مســتنداً به مــواد 198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/100/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 94/2/20( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می 
 باشد. م الف: 1043 شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()320 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/225 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 19/1135 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد محمد 
شریفی فرزند علی و شــرکاء در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 96/02/26 
ساعت 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 حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 2287  حیدری رئیس 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/231 آقای رضا باقری دارای شــماره شناســنامه 165 به شــرح دادخواست 
به کالسه 81/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان جــواد باقری فرزند رضا به شــماره شناســنامه 
18587 در تاریــخ 95/11/24 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضا باقری فرزند علی ش.ش  165 صادره از 
خوانسار )پدر متوفی( 2-نســوح رضائی پور فرزند داود ش.م  4160702651 
صادره از الیگودرز متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به 
شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 
 صادر خواهد شــد. م الف: 20 شــعبه 1 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار 

)139 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه افراز

1/233 شماره صادره: 1396/14/355691 – 1396/1/29 آقای اسماعیل آقامیری 
طی دادخواست وارده به شــماره 96/1/19 تقاضای افراز سهم خود را از پالک 
16/24 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار را نموده است که از نشانی و اقامتگاه دیگر 
مالکین مشاعی اطالعی ندارد لذا با توجه به پرونده ثبتی و صاحبان حقوق اخطار 
میشود که در تاریخ 96/2/31 راس ساعت 9 صبح در محل رقبه مزبور حاضر تا 
نسبت به عملیات افراز اقدام گردد بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از انجام 
عملیات افرازی نبوده این اداره مطابق مقررات قانونی عمل خواهد کرد و متعاقبًا 
نتیجه افراز در روزنامه منتشر خواهد شد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری نمی 

گردد. م الف: 22 )111 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/240 شــماره صادره: 1396/43/354640 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره: 4483 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در 
ذیل ثبــت 33775 در صفحه 563 دفتــر 309 امالک به نام آقای عباس شــیرانی 
بیدآبادی تحت شماره چاپی مسلسل 0670074 ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
ذیل شماره های 84276- 88/3/16 دفترخانه 94 اصفهان و 88376 – 89/3/25 
دفتر 94 اصفهــان و 212830 – 806/9 دفتر 77 اصفهان نزد بانک مســکن رهن 
است و قیم وی خانم توران بگلری امنیه طبق قیم نامه شماره 910292- 91/7/1 
دادســرای اصفهان با ارائــه دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن 
ذیل شــماره: 9087- 96/1/23 به گواهی دفتر خانه 434 اصفهان رســیده است 
مدعی شد که ســند مالکیت آن مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2417 حیدری رئیس اداره ثبت غرب اصفهان

 )252 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/243 -96/2565- 96/1/30 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 
شــماره 3401 فرعی از 25/446 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام حســین اکبری جونی فرزند یداله در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 96/2/26 ساعت 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 ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امــالک مطابق ماده 
20  ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت 
معترض ظرف یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوست را اخذ و به این 
 اداره تسلیم نماید.م الف: 2456 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

)173 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ اجراییه
1/247 شــماره پرونده: 139304002131000043/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9300044 شــماره آگهی ابالغیــه: 139503802131000002 بــه موجب  پرونده 
اجرائی کالســه 13930400213100043 بدین وســیله به وراث مرحوم براتعلی 
عاشقی به اســامی خانم ها زهرا  و خدیجه و فاطمه و ســکینه و مروارید و آقایان 
حمید و باقر و محمد و حبیب اله و ولی اله  همگی عاشــقی بدهکاران پرونده اجرایی 
که برابر گزارش مامور آدرس نامبردگان شناســایی نگردیده ابــالغ می گردد که 
در خصوص پرونده اجرایی کالســه فوق له بانک تجارت شعبه نایین علیه مرحوم 
براتعلی عاشقی بعنوان راهن و باقر و ولی اله عاشقی به عنوان بدهکار طبق گزارش 
شــماره 95/1071 مورخ 95/9/12 کارشناس رسمی دادگســتری ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره 74 فرعی از 19737/2 اصلی واقع در بخش 2 ثبــت نایین مورد وثیقه 
اسناد رهنی شماره 59222-87/12/26 دفترخانه اسناد رسمی 2 نایین و سند رهنی 
شماره 54750 – 86/9/1 دفترخانه اسناد رسمی 2 نایین به مبلغ 2/667/770/000 
ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ نشر آگهی این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال به اجرای ثبت اسناد و امالک 
نایین تسلیم نمایند ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف:32  اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/17 در خصــوص پرونــده کالســه 335/95 خواهــان آقــای عبدالحمید کالنی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- مریم ناظری فرزند حسینعلی 2- مجید 
پابرجا تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/3/17  ساعت 
17 عصر 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 خیابان کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:2134 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/25 در خصــوص پرونده کالســه 95-1059ش 51 ح خواهــان علیرضا غالمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر اکبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 96/3/10  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 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:2154 
شعبه 101 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351200589 ابالغنامــه:  شــماره   2 /38
9509980351200756 شماره بایگانی شعبه: 950907  ابالغ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم تجدیدنظر خواهی به آقــای نعمت اله حیدری، آقــای محمدرضا کاظمی 
دادخواستی به خواســته تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9509970351202071 
پرونده 950907 ح 12 تقدیم این شعبه نموده که به شماره 130-95 شده در راستای 

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به شما اخطار میگردد ظرف مهلت 10 روز جهت 
اخذ نســخه ثانی و ضمایم و پاســخ تجدیدنظر خواهی اقدام نماییــد واال پرونده با 
همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شــد. ضمنًا نسبت به ثبت نام خود 
در سیستم ثنا اقدام نمایید. م الف: 2179 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/39 در خصوص پرونده کالسه 960040 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رضا صادقی هســنیجه  2- عاطفه خیری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/16  ساعت 16/15 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 خ شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 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:2183 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

شــماره   9610100353800383 ابالغنامــه: شــماره   2 /42
پرونده:9509980360200924 شماره بایگانی شعبه:960048 ابالغ شونده حقیقی: 
اسماعیل خلیفه کیوی به نشانی )مجهول المکان( ، تاریخ حضور:1396/03/16 سه 
شنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق 310 علت حضور: در خصوص شکایت 
محمدتقی حکمت پویا علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:2191 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی 

سابق(  )69 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9510100352415055 ابالغنامــه: شــماره   2 /56
پرونده:9509980352400944 شماره بایگانی شعبه:951133 خواهان محمدعلی 
سلمانی دادخواســتی به طرفیت خوانده رشــید فالحی و علی زمین پرداز و رضا 
جمشیدی پوده و شرکت توسعه صنعت یاســین و محمد سیرجانی زاده و شرکت 
توســعه خدماتی بازرگانی آریتا به خواســته مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه 
اجرت المثل اموال و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع امــور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان کنارگذر 
اتوبان شهید خرازی حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 9509980352400944 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/3/10 و ســاعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده علی زمین پرداز و درخواست خواهان 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده مذکور پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف: 2245 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی

)208 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420351000016 اجراییــه: شــماره   2 /116
پرونده:9509980351000581 شماره بایگانی شعبه:950718 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090351000179 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351001624 محکوم علیه رضا قاسمی به نشانی مجهول المکان محکوم 

است به پرداخت مبلغ 399500000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 13298500 ریال 
بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها )334242 – 
1394/9/15 و 334243 – 1394/10/15( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم 
اعالمی از  سوی بانک مرکزی در حق خواهان رضا ندیمی شهرکی فرزند منوچهر 
به نشانی اصفهان خیابان ملک شمالی بن بست شاهین پ 250 و پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت.) رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد( 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 2195 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)415 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420351000022 اجراییــه: شــماره   2 /117
پرونده:9409980351001093 شماره بایگانی شعبه:941232 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090351000056 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351001141 محکوم علیه ســمیرا نبی زاده حبیب آبــادی فرزند حمید 
به نشــانی اصفهان خ 22 بهمن مرکز مخابرات شــهید ردانی پور محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/875/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک )1394/06/23( لغایت 
اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان: 
حسن طباطبائی فرزند محمدعلی به نشــانی: اصفهان خ جی شهرک اریسون کوچه 
یاس پالک 8 و همراه 09011992241 و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق 
دولت )رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی می باشد(. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 

نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 2196 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)428 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

شــماره    9510426825300436 اجراییــه: شــماره   2 /118
پرونده:9509986825300331 شماره بایگانی شعبه:950427 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825301230 
محکوم علیه فخرالدین پاساالر فرزند جهان به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ دویست و شصت و نه میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و شــصت و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه های 
دادرسی در حق محکوم له محمدرضا خورشیدی فرزند محسن به نشانی: اصفهان 
دشتستان خیابان عسگریه خرم دین بن بست زارع پالک 10 تلفن 09135454501، 
پرداخت مبلغ 13495000 ریال بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشــد. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 2199 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)436 کلمه، 5 کادر(

اجراییه
شــماره    9610420350800023 اجراییــه: شــماره   2 /127
پرونــده:9109980350801140 شــماره بایگانی شــعبه:911197 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و دادنامه غیابی شماره 9209970350800337 
این شــعبه، محکوم علیهم: 1- محمدصادق فالح گر مجانــی فرزند آقاجان به 
نشانی: اصفهان بهارستان خ ایثار شمالی پیمان هفتم پالک 155 ، 2- فرزاد خرم 
زاده فرزند حسین 3- حمید کاروان پور فرزند حسین هر دو به نشانی مجهول 
المکان 4- زهرا هادی به نشانی: اصفهان خ ابن ســینا کوچه آیت اله محقق بن 
بســت مطهری پالک 34 متضامنًا محکوممند به پرداخت مبلغ 168/000/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/10/16 
لغایت زمان وصول محکوم به و همچنین مبلغ 13/170/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی )هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل( همگی در حق محکوم له: بانک 
مهر اقتصاد شعبه تختی اصفهان به نشانی: اصفهان چهارباغ پایین بین میدان 
امام حسین تختی با وکالت: هاجر زرمهر فرزند احمد به نشانی: اصفهان خیابان 
ســعادت آباد جنب آژانس پرســتیژ مجتمع پورپونه بلوک دوم طبقه دو دفتر 
وکالت اقای محمد حسین نوری و ژیال شهریاری فرزند علی به نشانی اصفهان 
چهارراه توحید طبقــه فوقانی بانک ملت موسســه جــم، و پرداخت 5 درصد 
محکوم به به عنوان حق االجرا دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
 به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواه
محکومیــت  اجــرای  نحــوه  قانــون   3 مــاده   1 )تبصــره  بــود  د 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   8 شــعبه   2232 م الــف:   .)1394 مالــی 
اصفهــان شهرســتان  بازرگانــی  و  تجــاری  امــور   مجتمــع 

)502 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420350900029 اجراییــه: شــماره   2 /121
 921158 9209980350901051 شــماره بایگانــی شــعبه: پرونــده:
بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطه بــه شــماره دادنامــه غیابی 
9309970350901467 محکوم علیه رضا میرزاخانی فرزند حســن به نشانی 
اصفهان خ جی کوی فردوس پ 5 محکوم است به حضور در میادین میوه و تره 
بار شهرداری و انتقال میزان یک و نیم دانگ از شش دانگ غرفه شماره 15 واقع 
در تاالر 21 میدان مرکزی میوه و تره بار و پرداخت مبلغ 1/023/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
رضا علیدادی فرزند یاور به نشــانی اصفهان خ معراج ک ش ملکوتی بن بست 
اول دست راست  انتقال مذکور پس از پرداخت حقوق قانونی شهرداری انجام 
خواهد شــد پرداخت 2/500/000 ریال حق االجرا به عهده محکوم علیه است. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 2202 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)432 

کلمه، 5 کادر(

اجراییه
شــماره    9610420350900016 اجراییــه: شــماره   2 /122
پرونــده:9509980350900639 شــماره بایگانی شــعبه:950741 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9509970350901755 
محکوم علیهم: 1- حسین مشفقی فرزند اسماعیل به نشانی: اصفهان خ چهارباغ 
پایین جنب بازارچه حــاج محمدعلــی کدپســتی 8136663384 ، 2- محمود 
مشفقی فرزند اسماعیل به نشانی: اصفهان خ چهارباغ پایین جنب بازارچه حاج 
محمدعلی کدپستی  8136663384، 3- طیبه مشفقی فرزند اسماعیل به نشانی: 
اصفهان خ چهارباغ پایین جنب بازارچه حاج محمدعلی کدپستی 8136663384 
، 4- ناهید مشفقی فرزند اسماعیل به نشــانی: اصفهان خ چهارباغ پایین جنب 
بازارچه حاج محمدعلی کدپســتی 8136663384 ، 5- ناصر مشــفقی فرزند 
اســماعیل به نشــانی: اصفهان خ چهارباغ پایین جنب بازارچه حاج محمدعلی 
کدپستی 8136663384 ، 6- طاهره مشفقی فرزند اسماعیل به نشانی: اصفهان 
خ چهارباغ پایین جنب بازارچه حاج محمدعلی کدپستی 8136663384 ، 7- زهرا 
مشــفقی به نشــانی: اصفهان خ چهارباغ پایین جنب بازارچــه حاج محمدعلی 
کدپســتی 8136663384  محکوم اند به تخلیه عین مســتاجره یک باب مغازه 
تحت پالک ثبتی شماره 2802 واقع در چهارباغ پایین جنب بازارچه محمدعلی 
در حق خواهان ها: 1- سهیل ســلطانی فرزند منوچهر به نشــانی: اصفهان خ 
دشتستان جنوبی کوچه شیروان )شــماره 26( پالک 3 همراه 09132247339 
، 2- سمیرا ســلطانی فرزند منوچهر به نشــانی: اصفهان خ دشتستان جنوبی 
کوچه شیروان )شماره 26( پالک 3 همراه 09132247339 ، 3- سپهر سلطانی 
فرزند منوچهر به نشانی: اصفهان خ دشتستان جنوبی کوچه شیروان )شماره 

26( پالک 3 همراه 09132247339 ، 4- پوراندخت شــمس فرزند محمدتقی به 
نشانی: اصفهان خ دشتستان جنوبی کوچه شیروان )شماره 26( پالک 3 همراه 
09132247339 ، 5- رامیــن ســلطانی فرزند منوچهر به نشــانی: اصفهان خ 
دشتستان جنوبی کوچه شیروان )شــماره 26( پالک 3 همراه 09132247339 
، و یک میلیون ریال حق االجرای دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییــر دیگر در اموال مذکــور از زمان 
یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
 نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت

 دیــون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی 
معادل نصــف محکوم بــه یا هــر دو مجــازات می شــود )مــاده 21 قانون 
نحوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صورت امــوال پس از 
مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیــه از زندان منوط بــه موافقت 
محکوم لــه یا تودیــع وثیقه یــا معرفــی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد 
بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
 م الــف: 2205 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

)582 کلمه، 6 کادر(

اجراییه
شــماره    9610420350900027 اجراییــه: شــماره   2 /125
پرونــده:9309980350900768 شــماره بایگانی شــعبه:930841 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9309970350901906 
محکوم علیهم: 1- محســن ابوطالبی فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان 
2- امیر ابوطالبی فرزند حسین به نشــانی: شهرستان اصفهان مسجد سید ک 
گلســتان پ 104 ، 3- حســین احمدی فرزند عبدالخالق به نشانی: شهرستان 
اصفهان چهارراه رزمندگان ابتدای خ جابر پ 268، 4- ایمان عکاف زاده فرزند 
مهدی به نشانی: شهرستان اصفهان بهارستان خ ولیعصر کوهسار دوم پ 11، 
محکوم اند متضامنًا به پرداخت مبلغ دویســت و هفت میلیون و ششصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/528/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نشانی: 
خ توحید شمالی تاالر فرشــچیان بانک مهر اقتصاد با وکالت سپیده لطفی فتح 
آبادی فرزند  عبدالحسین به نشــانی اصفهان خیابان توحید میانی باالی بانک 
ملت موسسه حقوقی جم، وحید سمیعی فرزند ناصر به نشانی: اصفهان خ شیخ 
مفید نرسیده به 4 راه دهش ســاختمان پندار  واحد 4 ، و خسارات تاخیر تادیه 
وفق قرارداد 23 درصد سالیانه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/15 در زمان 
اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 

اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات

 می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهــد بود )تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الــف: 2208 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان

)497 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/171 شــماره درخواســت: 9610463637100001 شــماره پرونــده: 
9609983637100014 شماره بایگانی شــعبه: 960017 خواهان خانم زهرا 
یاسینی فرزند مصطفی دادخواستی به طرفیت حامد خجسته فرزند نورالدین و 
به خواسته صدور حکم طالق به علت عسر و حرج تسلیم این دادگاه نموده که به 
کالسه 960017 ح ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 1395/3/7 ساعت 9 صبح وقت 
رسیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 14 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار)134 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجراییه
1/246 شــماره پرونــده: 139604002131000007/1 شــماره بایگانــی 
پرونــده: 9600010 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802131000002 
بدینوسیله به آقای داود افشــاری فرزند خســرو نادر بدهکار پرونده کالسه  
139604002131000007/1 که برابر گزارش مامور پســت شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که برابرچک شــماره 199718 عهده بانک سپه شعبه نائین 
شــما مبلغ 2/000/000/000 ریال به خانم زهرا االملجی بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:31  اداره 

ثبت اسناد و امالک نایین)156 کلمه، 2 کادر(
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يادداشت
استقرارپرونده الکترونیک تا پایان تابستان

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه تا پایان شــهریور کلیه شعب ما 
زیربار اجرای طرح پرونده الکترونیک می روند عنوان کرد: بر این اساس از نیمه دوم 

سال پرونده الکترونیک در تمام شعب تشکیل خواهد شد.

اخبارکوتاه

نگاه

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون در 
۲۱ناحیه از ۴۱ ناحیه آموزشی استان کالس دو نوبته تشکیل 
می شــود، گفت: نواحی ۴و ۵ اصفهان و نجف آباد بیشــترین 
مدارس دونوبته را دارد. محمد حســین سجاد در گفت وگو با 
 خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضــر ۷۸۲ هزار و ۷۴۵ 
دانش آموز در مدارس استان اصفهان مشغول تحصیل هستند، 
اظهار داشت: ۸۴ درصد از این دانش آموزان در مدارس دولتی و 

۱۶ درصد نیز در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشــترین دانش آموزان استان اصفهان 
در نواحی3، ۴ و ۵ شهر اصفهان تحصیل می کنند، اضافه کرد: 
زواره، جرقویه علیا و نطنز نیز کمترین جمعیت دانش آموزی 

را دارند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به میانگین 
تراکم دانش آموزان در هر کالس در مدارس دولتی اســتان 
اصفهان ابراز داشت: میانگین دانش آموزان در مدارس ابتدایی 
۲۵ نفر، در دوره متوسطه اول ۲۶ نفر و در دوره متوسطه دوم 

نیز ۲3 نفر برآورد شده است.
به ازای هر ۱۵۶ دانش آموز دولتــی يک دانش آموز 

استثنايی وجود دارد
وی با اشــاره به تحصیل چهــار هزار و ۲3۷ دانــش آموز در 
مدارس اســتثنایی اســتان اصفهان اضافه کرد: به ازای هر 
 ۱۵۶ دانش آموز دولتی یــک دانش آموز اســتثنایی وجود

 دارد.
سجاد با اشاره به اینکه ۷۹ درصد از فضاهای آموزشی استان 
اصفهان در شهرها و ۲۱ درصد نیز در روســتاها وجود دارد، 
تصریح کرد: در حال حاضر با توجه بــه تخریبی بودن حدود 
۱۵ درصد و نیاز به مقاوم سازی ۱۹ درصد از کالس های درس 
استان اصفهان و همچنین وجود مدارس دو نوبته و اجاره ای به 
۱۴ هزار و ۴۶۸ باب کالس جدید در استان اصفهان نیازمندیم. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۲۱ ناحیه از ۴۱ ناحیه 
آموزشی استان اصفهان کالس دو نوبته تشکیل می شود، ادامه 
داد: در این بین نواحی۴ و ۵ آموزشی شهر اصفهان و همچنین 
شهرستان نجف آباد بیشترین مدارس دونوبته استان اصفهان 

را دارد.
هر دانش آموز اصفهانی تنها ۲ سانتی متر فضای ورزشی 

سرپوشیده دارد
مدیرکل نوسازی مدارس اســتان اصفهان در ادامه استاندارد 
سرانه ورزشی سرپوشیده برای هر دانش آموز را یک متر مربع 
اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در استان اصفهان به 
ازای هر دانش آموز دو ســانتی متر فضای ورزشی سرپوشیده 
وجود دارد.وی  در خصوص ســرانه ورزشــی روباز برای هر 
دانش آموز در اســتان اصفهان نیز ابراز داشت: استاندارد این 
نوع فضای ورزشی نیز به ازای هر نفر سه متر مربع است و این 
در حالی است که به ازای هر دانش آموز اصفهانی کمتر از هفت 

سانتی متر فضای ورزشی روباز داریم.
سجاد در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر 3۸ مدرسه دایر 
در استان اصفهان با توجه به قدمت باالی ساختمان و امکان 
ریزش سقف دستور تخلیه فوری دارند، بیان داشت: همچنین 
۹ مدرسه نیز به دلیل فرســوده و قدیمی بودن تنها تا پایان 

تحصیلی جاری قابل استفاده خواهد بود.

مديرکل نوسازی مدارس استان اصفهان:

۲۱ ناحیه آموزشی اصفهان مدارس دو نوبته دارد
والدین الگوی فرزندان  

در دنیای مجازی 
زهرا جــان نثاری، فعــال فرهنگی فضــای مجازی 
 در رابطه با شــرایط اســتفاده کودکان و نوجوانان از 
گوشی های هوشــمند موبایل و تبلت ها، اظهار کرد: 
به گفته محققان اســتفاده کودکان زیر 3 سال از این 
وسایل ممنوع بوده چرا که رشــد مغزی کودکان در 
این سنین بسیار زیاد بوده و بنابراین استفاده کودک 
از چنین وســایلی تا او از نظر مغزی رشد قابل قبولی 
 نکند، ذهن و جسم او را در معرض آسیب جدی قرار 

می دهد.
 وی افزود: تاخیر در ســخن گفتن کودکان، افزایش 
بی تحرکی، کاهــش قدرت بینایــی، کاهش حس 
شــنیداری، کاهش توجه به احساســات و عواطف، 
جدایی والدین از کودک، مضرات استفاده کودکان از 

تبلت و گوشی های هوشمند موبایل است.
این فعال فرهنگــی در فضای مجــازی تاکید کرد: 
کودکان پس از 3 ســالگی می توانند تنها نیم ساعت 
در روز با بازی های های موبایل سرگرم شده اما بیش 
از این مدت توصیه نمی شود چرا که خالقیت و اجازه 
فکر کردن از آن ها گرفته می شــود، بنابراین والدین 
باید کودک را به اســتفاده از اسباب بازی هایی که به 
دنیای واقعی او نزدیک بوده و برای او ملموس است، 

تشویق کنند.
وی اضافــه کرد: یکــی دیگر از مضــرات بازی های 
موبایلی، شکست خوردن های دائمی کودک در آن ها 
بوده که حس اعتماد به نفس را از او می گیرد، بنابراین 
کودک باید با وسایلی بازی کند که در آن بازی پیروز 

شده و نیز زندگی واقعی را تمرین کند.
 جــان نثــاری ابــراز کــرد: بســیاری از والدیــن 
گمان می کنند که با بازی های موبایلی و فکری برای 
کودکان مفید است در حالی که باید توجه کنند انجام 
حرکات جسمی و داشتن تحرک بسیار مهم تر بوده 
و توصیه می شود بیشــتر کودک خود را برای بازی 
 با خاک، آب و ماسه تشــویق کنند تا ذهن آن ها باز 

شود.
جان نثاری خاطر نشان کرد: یادمان باشد که فرزندان 
ما از مــا الگوگیری کرده و اگر ما خود اهل اســتفاده 
خارج از قاعده از موبایل و تبلت باشیم نمی توانیم مانع 
 استفاده فرزندمان از این وســایل بشویم؛ لذا توصیه 
می شــود والدین الگوی خوبی برای فرزندانشان در 

دنیای مجازی باشند.

جانشین فرمانده انتظامی اصفهان خبرداد:  

خودروهای مزاحم؛ زیر 
ذره بین پلیس اصفهان

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: طرح برخورد با 
خودروهای مزاحم در اصفهان همچنان با جدیت در حال اجراســت 
و هم اکنون ۱۰ تا ۲۵ خــودرو در هفته در این زمینه توقیف و جریمه 
می شوند.  سرهنگ حسین حســین زاده با بیان اینکه طرح انتظامی 
برخورد با خودروهای مزاحم از ۲ ســال پیش در اصفهان آغاز شده و 
تاکنون بدون توقف در حال اجراست، اظهار داشت: در آغاز این طرح با 
تعداد قابل توجهی خودروی مزاحم مدل باال روبه رو شدیم که بعضی 
از آنها به صورت قاچاق وارد شده بود و دارای پالک های جعلی بودند اما 
در حال حاضر مشکلی جدی در این زمینه نداریم. وی افزود: با وجود 
اینکه در دو روز آخر هر هفته شــاهد وقوع بیشترین میزان تخلف در 
خیابان ها هستیم اما پنجشنبه و جمعه گذشته مشکلی جدی در زمینه 
تردد خودروهای مزاحم در شهر نداشتیم. سرهنگ حسین زاده با بیان 
اینکه دور دور سواران در مرحله نخست برای اهالی و کسبه مزاحمت 
ایجاد می کنند و دارای شاکی خصوصی هســتند، تصریح کرد: این 
رانندگان با شکایت مردم به مقامات قضایی معرفی می شوند تا با آنان 
براساس قانون مجازات اسالمی برخورد شود که شامل صدور قرار تامین 
مناسب، حبس، شالق و جزای نقدی است.جانشین فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: در مرحله بعدی اگر رانندگان دور دور سوار از 
نظر قوانین راهنمایی و رانندگی همچون سرعت غیرمجاز، استفاده از 
تلفن همراه هنگام رانندگی، توقف در محل های غیرمجاز و یا تخلفات 
همزمان شناسایی شوند، خودروی آنان برای مدت طوالنی توقیف و 
راننده متخلف براساس کدبندی اخذ جرائم در دفترچه های پلیس، از 

۵۰۰ هزار تا ۴ میلیون ریال جریمه می شوند.

فرمانده ناجا تاکید کرد:

آمادگی ناجا برای حفاظت 
از صندوق های رای

فرمانده ناجا گفت: برای حفاظــت از صندوق های رای همکاران من 
آمادگی کامل را دارند. سردار حسین اشتری در دومین روز از همایش 
سراسری فرماندهان، روسا و مدیران ناجا با اشاره به آمادگی پلیس برای 
تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، گفت: نیروی 
انتظامی در این زمینه آمادگــی الزم را دارد و از مدت ها قبل اقدامات 
خود برای تامین امنیت انتخابات و افزایش مشارکت و برگزاری با شکوه 
انتخابات را انجام داده است. وی با تاکید بر اینکه آمادگی ماموران در 
روز انتخابات و پس از آن ادامه خواهد داشت، گفت: برای حفاظت از 
صندوق های رای همکاران من آمادگی کامل را دارند.سردار اشتری در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه 
با قاچاق، اضافه کرد: در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش کشفیات کاالی 
قاچاق نسبت به سال ۹۴ را داشتیم اما این را کافی نمی دانیم و بنا داریم 
که در عمل به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حضور  در 
مبادی رسمی و گمرک ها و ...  با همکاری قوه قضاییه در مبادی رسمی 

حضور داشته باشیم.

رییس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان اصفهان گفت: به طور 
کلی، ۲۴3 هزار و 3۷۱ نفر دانش آموز در شهرستان اصفهان در 
مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند که در نظر داریم تا میزان 
جذب دانش آموزان به فعالیت های اوقات فراغت را در سال ۹۶ 
افزایش حداکثری دهیم. حسین زیبایی اظهارکرد:۱3 محور را 
در حوزه جوانان داریم که باید به آن ها توجه کنیم که در 3 سال 
گذشته در امور جوانان اداره ورزش شاخص هایی برای این محورها 
برنامه ریزی شد و نخستین اولویت کاری، بحث هویت مطرح شد.

زیبایی با بیان اینکه در بین رشته های ورزشی در رشته های توپی 
رزمی جذب بسیاری را در حوزه جوانان داشتیم، ادامه داد: اولویت 
برنامه های اوقات فراغت به ترتیب به روی ورزش، صنایع دستی، 
رایانه و روباتیک، خیاطی، طراحی و نقاشــی، آموزش و توسعه 
مهارت های کودک، آموزش آشــپزی، آمــوزش مهارت های 

اجتماعی و آموزش موسیقی هستند.
وی اضافه کرد: نخستین جلسه کمیته اوقات فراغت در روز ۲۱ 
فروردین سال جاری با حضور ارگان های مختلف و مربوطه برگزار 

شد و آیین نامه اجرایی در زمینه اوقات فراغت تشکیل شد که در 
جلسه مصوباتی هم داشت.

وی با بیان اینکه از ۱۶ الی ۲۲ اردیبهشت ماه هرساله هفته ای با 
عنوان هفته جوانان گرامی داشته می شود، اضافه کرد: شرایط باید 
فراهم شود که طی این چند روز، واقعا هفته جوانان در بین جوانان 
کشور احساس شود. ضمن اینکه بحث شهریه یکی از مشکالت 
عمده در حوزه کالس های جوانان است چرا که آیین نامه ثابتی 

در این زمینه وجود ندارد.
زیبایی همچنین گفت که شعارهایی برای روزهای هفته جوان 
در نظر گرفته شده اســت و روز ۱۶ اردیبهشت با »شعار جوان، 

مشارکت، ورزش، سالمت« آغاز این هفته است. 

ريیس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان اصفهان خبر داد 

افزایش جذب فعالیت های اوقات فراغت برای دانش آموزان اصفهانی

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان
 شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون 

در هیئت های حل اختالف قانونکار

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد

بدينوسیله از کلیه کارفرمايان واجد شرايط کارگاه های مشــمول قانونکار جمهوری اسالمی ايران مستقر در 
شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون که مايلند در اجرای ماده ۱۶4 قانونکار و آئین نامه مصوب 87/9/۲ وزارت 
کار و امور اجتماعی، داوطلب عضويت بعنوان نمايندگان کارفرما در هیئت های حل اختالف شوند درخواست 
می گردد مدارک ذيل را حداکثر لغايت پايان وقت اداری مورخ 9۶/۲/3۱ بــه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان نجف آباد تحويل و يا با پست سفارشی ارسال فرمايند. مدارک ارسالی ناقص و يا خارج از فرجه تعیین 

شده فاقد اعتبار می باشد.
شرايط داوطلبی:

۱- تابعیت جمهوری اسالمی ايران ۲- حداقل 30 سال سن، 3- متأهل، 4- دارای مدرک کارشناسی و چهار سال 
سابقه کار تحت شمول قانونکار، ۵- آشنائی با مقررات قانونکار و مقررات مرتبط، ۶- شمول قانونکار جمهوری 

اسالمی ايران نسبت به کارگاه محل کار داوطلب.
۲- نمايندگان کارفرما- داوطلبانی که فاقد مدرک کارشناسی باشند بشرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه 
پايان دوره متوسطه و دو دوره )چهار سال( عضويت در مراجع حل اختالف می توانند داوطلب عضويت در هیئت 

حل اختالف شوند.
3- کلیه کارفرمايان کارگاههای مشمول قانونکار مستقر در منطقه به شرط احراز شرايط مندرج در آئین نامه 

می توانند داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیئت حل اختالف همان منطقه گردند.
4- در مورد اشخاص حقوقی، مدير عامل يا مدير مسئول و يا يکی از اعضاء هیئت مديره با معرفی مديرعامل يا 

مديرمسئول به عنوان داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیئت حل اختالف پذيرفته می شود.
۵- مؤسسات دولتی، مؤسسات يا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانونکار 
هستند چنانچه خود راســًا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمايند. 
می توانند يک نفر داوطلب از بین مديران يا کارکنان غیرمشمول قانونکار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مديرعامل 

يا باالترين مقام دستگاه معرفی نمايند.
۶- در مورد کارفرمايان حقیقی، با رعايت مفاد ماده )۶( آئین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمايندگی 
کارفرمايان در هیئت حل اختالف شود و چنانچه کارفرمايان متعدد بوده و بیش از يک نفر از يک کارگاه داوطلب 
گردد صرفاً يک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضويت در مراجع حل اختالف يا سن ، تعیین شده 

و به عنوان داوطلب پذيرفته می شود.
مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی)آدرس محل اشتغال، سمت و شماره تلفن ثابت و تلفن همراه در ذيل درخواست نوشته شود(. 
فتوکپی مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، فتوکپی مدارک حاکی از آشنائی با مقررات 
قانونکار و حداقل 4 سال سابقه کار تحت شمول قانونکار، معرفینامه کتبی از باالترين مقام کارگاه و ارائه تصوير 

مدارک مستند از پروانه تأسیس يا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی يا حقوقی.
م الف : 3۶8۶9

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با اعالم آن که کمیته امداد متقاضی 
خرید مسکن های مهر فاقد متقاضی است، گفت: در حال حاضر ۶۰۰۰ واحد مسکن مهر شرایط واگذاری 
 به مجموعه کمیته امداد را دارند، لذا به وزارت مسکن اعالم کرده ایم می توانیم این واحدها را خریداری 

کنیم.
به گزارش ایســنا، ابراهیم بازیان در نشســت خبری خود که روز گذشــته در محل ساختمان مرکزی 
کمیته امداد برگزار شد، از تامین مســکن ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و گفت: 
رویکرد کمیته امداد از خرید مسکن به اســکان تغییر کرده، به همین دلیل ودیعه قرض الحسنه معوض 
 را به ارزش ۱۵ میلیون تومان در روســتاها و ۲۰ میلیون تومان در محیط های شهری به نیازمندان ارائه 

خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان آنکه در حوزه تامین مسکن نگاه برنامه محور مبتنی بر سیاست هایی که در هیات امنا 
پیگیری می شود را دنبال می کنیم افزود: در سال ۹۵ موظف شــدیم برنامه جامع تامین مسکن را تهیه 

کنیم که این برنامه به زودی ابالغ خواهد شد.

خرید 6000 واحد مسکن 
مهر در سال جدید توسط 

کمیته امداد

معاونت فرهنگی دانشــجویی وزارت بهداشــت گفت: آمار خودکشــی 
دانشــجویان در محیط های دانشــگاهی به صفر رسیده است و متاسفانه 
فقط یک دانشجو ســال گذشــته در خارج از محیط دانشگاه خودکشی 

موفق داشت.
محمد رضا داودآبادی فراهانی، معاون فرهنگی و 
دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره به وضعیت 
سالمت روانی دانشجویان گفت: آمار سال ۹3 از 
۸ خودکشی موفق و حدود ۶۰ خودکشی ناموفق 
حکایت داشــت و در آن موقعیت زمانی وضعیت 
بسیار نگران کننده بود. پس از آن با اقداماتی نظیر 
آموزش ۲ هزار نفر از دانشــجویان تحت عنوان 
همیاران ســالمت و کمک گرفتــن از آنها برای 

نظارت بر وضعیت روانی دانشجویان به نتایج خوبی دست یافتیم.
وی ادامه داد: برای شــناخت و نزدیک شــدن به وضعیت روحی و روانی 
دانشجویان از تست های جدیدی استفاده کردیم تا قبل از ورود به دانشگاه 
با گرفتن این تست ها وضعیت روانی  آنها برای ما مشخص شود. باتوجه به 
انجام این تست ها متوجه شدیم که ۲۰ درصد دانشجویان قبل از ورود به 

دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی مشکالت روحی و روانی دارند، ولی باید 
به این نکته هم اشاره کنیم که اگر این تست ها به صورت رو در رو انجام شود، 

می توانیم شاهد کاهش این آمار باشیم.
معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در 
مورد کاهش یا افزایش افسردگی و همچنین آمار 
خودکشــی ها در خوابگاه های دانشجویی گفت: 
متاسفانه در خصوص افســردگی شاهد کاهش 
نبودیم، زیرا ۷۰ درصد از دانشجویان کشور برای 
ادامه تحصیــل از محل زندگی خــود مهاجرت 
می کنند و عواملی چون دوری از خانواده، فشــار 
تحصیل )به خصوص در دانشــجویان پزشکی(، 
وضعیت اقتصــادی و فضای دانشــگاه موجب 

افسردگی در دانشجویان می شود.
فراهانی به آمار خودکشــی ها در سال گذشته اشــاره و خاطرنشان کرد: 
در سه سال ۹3،  ۸ مورد خودکشی موفق داشــتیم، ولی خوشبختانه در 
سال گذشته این آمار به صفر رسید است، البته در سال گذشته متاسفانه 
 یک دانشــجو خودکشــی موفق داشــت که در خارج از محیط دانشگاه 

بود.

معاونت فرهنگی دانشجويی وزارت بهداشت:

آمار خودکشی دانشجویان به »صفر« رسیده است

آمار

پاکسازی طبیعت
 در پارک ملی 
کاله قاضی اصفهان

به مناسبت روز زمین پاک با حضور سازمان های مردم نهاد زیست محیطی 
در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان آیین پاکسازی 
طبیعت برگزارشد. دراین مراسم که با حضور ســازمان های مردم نهاد 
زیست محیطی همچون طبیعت یاران، صلح با طبیعت، جمعیت زنان 
مبارزه با آلودگی محیط زیســت، رفتگران طبیعت اســتان ، گروه های 
مردمی و برخی از کارکنان حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار 

شد، ورودی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان پاکسازی شد. سواد محیط زیستی 
و اقلیم دستور کار برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۱۷ است که از دوم اردیبهشت روز جهانی 
زمین پاک امسال تا پایان سال بایستی در توســعه آگاهی ها و سواد محیط زیستی و اقلیمی در سطح 

کشورها انجام گیرد. 
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بازدید حدود 20 میلیون گردشگر خارجی از ایران
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از ورود 19 میلیون و 900 هزار گردشگر 
خارجی طی سال های 92 تا 95 خبر داد. مرتضی رحمانی موحد گفت: گردشگری 

یک حوزه سیاسی نیست و این حوزه باید در راستای تقویت معیشت مردم باشد.

گنجینه تاریخ

سیمرغ: اصفهان یا اسپهان، شهری باستانی در مرکز ایران 
است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان 
اصفهان است. اصفهان، سومین شهر پهناور و پرجمعیت 

ایران پس از تهران و مشهد به شمار می رود.
این شهر در میان ســال های 1050 تا 1۷22 میالدی به 
ویژه در قرن شانزدهم میالدی در میان حکومت صفویان 
هنگامی که برای دومین بار )پس از دوران ســلجوقیان( 
پایتخت ایران شــد، رونق فراوانی گرفت و تا به امروز هم 
مقدار زیادی از شــکوه گذشــته خود را حفظ کرده است. 
بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از 
آنها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده اند. 
اصفهان در ســال 200۶ بــه عنوان پایتخــت فرهنگی 
جهان اسالم و در ســال 1۳۸۸ به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اســالمی انتخاب شــد. این شهر به داشتن 
معماری زیبای اسالمی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پل های 
 سرپوشیده، کاخ ها، مســجدها و مناره های خاص معروف

 است.
 این امر باعث شده اســت که در فرهنگ ایرانی اصفهان، 
نصف جهان لقــب بگیرد. میــدان نقش جهــان یکی از 
بزرگ ترین میدان های دنیاســت و نمونه برجســته ای از 
معماری اسالمی بوده که توسط یونسکو به عنوان میراث 

جهانی ثبت شده است.

آب و هوا
این شــهر در منطقه ای نیمه بیابانی در مرکــز ایران و در 
کنار زاینده رود قرار گرفته که از کوه هــای مرکزی ایران 
سرچشــمه می گیرد و به باتالق گاوخونــی می ریزد و از 
مراکز گردشــگری، فرهنگی و اقتصادی ایران محسوب 
می شود. زاینده رود بزرگ ترین رود فالت مرکزی ایران از 
کوه های مرکزی ایران سرچشمه گرفته و از میان اصفهان 
می گذرد؛ همچنین جنگل نــاژوان از مناطق خوش آب و 
هوای حاشیه زاینده رود می باشد. از دیگرمناطق طبیعی 
قابل گشــت و گذار اصفهان می توان به کوه کاله قاضی و 
کوه صفه اشــاره کرد. منطقه کاله قاضی، یک پارک ملی 
است با نام پارک ملی کاله قاضی که محل زیست جانوران 

زیادی مانند کل، پازن، بز، آهو و عقاب است.
اقلیم شــهر اصفهان در شمال و شــرق از منطقه کویری 
تاثیر گرفته و در جنوب به جهت وجود کوه صفه از هوای 

خنک تری بهره مند اســت. آب و هــوای اصفهان به طور 
کلی معتدل و خشک اســت و مقدار بارش باران و برف به 
نســبت کمی دارد. حداکثر درجه حرارت در تابستان ۴0 
 درجه سانتی گراد است که تابستان هایی گرم و خشک را 

رقم می زند.

پارک و فضای سبز
اصفهان دارای سه هزار و هفتصد هکتار )۳۷ میلیون متر 
مربع( فضای سبز شهری است که با داشتن سرانه فضای 
سبز 2۴ متر مربع باالترین رتبه را در سطح کالن شهرهای 
ایران دارد؛ همچنین مقدار این ســرانه تا سال 1۳95 به 
۳2 متر مربع خواهد رســید که با توجه بــه آالینده های 
زیست محیطی اصفهان این ســرانه باید به ۴0 متر مربع 
افزایش یابد. بوستان های کنار و مشرف بر زاینده رود که 
به بوستان های ساحلی نیز مشهور هســتند از مهم ترین 
فضاهای ســبز اصفهان به شــمار می رونــد. زیباترین و 
خاص ترین فضای سبز اصفهان بوســتان جنگلی ناژوان 
اســت که در غرب اصفهان و در کنار زاینده رود قرار دارد. 
نام برخی از بوستان های ساحلی و غیر ساحلی از این قرار 

است:
بوستان های ساحلی: ناژوان، سعدی، زاینده رود، کودک، 
ملت، آیینه خانه، آبشار، مشــتاق و باغ گلها. بوستان های 
غیر ساحلی: قلمستان، نقش جهان، استقالل، باغ فدک و 

باغ غدیر و پارک امام رضا.

جاذبه های تاریخی
اصفهان سرشــار از آثار هنری و تاریخی است که میدان 
نقش جهان، مسجد امام، سی و ســه پل، پل خواجو، پل 
مارنان، مسجد جامع، مسجد سید، مسجد شیخ لطف ا...، 
منار جنبان، برج کبوترخانه، گذر چهارباغ عباسی، سبزه 
میدان، کاخ چهلستون، آتشــگاه اصفهان، کاخ عالی قاپو، 
کاخ هشت بهشــت، کلیســای وانک، حمام علیقلی آقا، 
مدرسه چهارباغ و هتل عباســی خانه خان )خوراسگان(، 

امامزاده ابو العباس )خوراسگان( از بارزترین آنها هستند.

پل ها
 پل چوبی، پل شهرســتان، پل مارنان، ســی و سه پل یا 

پل ا... وردیخان و پل خواجو.

بازارها
بازار اصفهان، بازار قیصریه اصفهــان یا بازار صفویه یا بازار 
سلطانی، بازار شــاهی یا بازارچه بلند بازار دردشت، بازار 

بیدآباد، بازار ریسمان، بازار غاز.
 بازارهای معروف اطراف میدان نقش جهان: بازار مسگرها، 
بازار هنر، بازار ترکش دوزها، بازار کالهدوزها، بازار لواف ها 

و بازار آهنگرها.

غذاهای سنتی
در اصفهان غذاهای سنتی بسیاری مورد استفاده هستند 
که برخی از آنها مربوط به شهرهای دیگر اصفهان بوده اند 
و یا در شــهرهای دیگر ایران نیز رواج داشــته و دارند. در 
این میان کباب، بریان و خورش ماست معروف ترین غذای 
اصفهان است؛ همچنین ســایر غذاهای این شهر عبارتند 
از: باقالی ذرت )خوراســگان(، آش سماق، کله جوش که 
ازغذاهای ایالت اصفهان اســت، سرگنجشــکی، کوکو 
قندی، قیمه ریزه، آش ماش و قمــری، یخنه ترش، ماش 

و زردک، اوماج سرکه و چغندر، نخود و آب.

 نماد اصفهان
در بهمن ماه ســال 1۳۸۳ پس از پیشــنهاد گزینش روز 
اصفهان از سوی دکتر شاهین ســپنتا و استقبال برخی از 
ســازمان های غیردولتی اصفهان از این پیشنهاد، تالشی 
برای گزینش روز اصفهان آغاز شــد. در اردیبهشــت ماه 
سال 1۳۸۴ پس از فراخوان »هم اندیشی برای نام گذاری 
روز نکوداشــت اصفهان« روز »یکم آذرماه« هر ســال از 
سوی بیش از ۳0 نفر از اصفهان شناســان به عنوان »روز 
نکوداشــت اصفهان« گزینش و تصویب شــد و بر اساس 
پیشــنهاد دکتر لطف ا... هنرفر )در کتاب آشنایی با شهر 
تاریخی اصفهان، نشــر گلها، اصفهان، 1۳۷۶، ص 1۶۴( 
نگاره تاریخی منقوش بر کاشــیکاری های سردر قیصریه 
اصفهــان را که با اقتبــاس از صورت فلکــی برج قوس 
)آذر ماه( طراحی شده اســت، به عنوان نماد اصفهان 
برگزیدند. دلیل انتخــاب آنها این بود که بر اســاس 
مســتندات تاریخی زایچه شــهر اصفهان در ماه آذر 

)قوس( است.

اصفهان، شهر گنبد های فیروزه ای

قدم زدن در کوچه پس کوچه های محله های قدیمی تبریز، تماشای 
جاذبه های گردشگری و دیدنی های شــهر، از خاطره های خوش و 
فراموش نشدنی  است. در همین محله های قدیمی، خانه  زیبایی در 
سکوتی آرامش بخش به سر می برد. خانه ای که یادگار دوره  قاجار 
بوده و در روزگاری پرهیاهو و پرجنب و جوش محل تجمع عاشقان 

امام حسین)ع( در ماه محرم بوده است. 
خانه  شربت اوغلی در محله قدیمی ســرخاب و معبری که به درب 
سرخاب معروف است، قرارگرفته و یکی از دیدنی های تبریز محسوب 
می شود. حاج مجید شربت اوغلی فرزند نایب هاشم خان از تجار فرش 

تبریز و از خدمتگزاران زائران خانه  خدا بوده و دسته های عزاداری در 
روزهای محرم و ایام تاسوعا و عاشورا از سمت بازار به حیاط بیرونی 
بنا وارد شــده و ضمن عزاداری و زنجیر زنــی در محوطه، پذیرایی 
می شدند. این ساختمان مسکونی در سال 1۳۶9 توسط شهرداری 
تبریز خریداری شده و بعد از مرمت توسط سازمان میراث فرهنگی 
به فرهنگسرای تبریز تغییر کاربری داده و هم اکنون به عنوان »مرکز 
ایرانشناسی« فعالیت خود را  در این خانه  تاریخی زیبا آغاز کرده است. 
این عمارت زیبا در تاریخ 1۳۷9/12/۶ به شماره ۳222 در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.

عمارت زیبای خاندان شربت اوغلی در زمینی به وسعت 1۶00 متر در 
محله قدیمی کوی سرخاب در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی 
در 2 طبقه مسکونی و زیرزمین در بخش های اندرونی و بیرونی در 
ضلع غربی حیاط بیرونی احداث شده؛ سر در زیبای ورودی ساختمان 
با تزیینات گچبری و آجرکاری است،  اما متاسفانه به خوبی مرمت 

نشده و قسمت هایی از آن آسیب دیده است. 
به طور قطع از طراحی دو ســکوی ســنگی در اطراف درب ورودی 
عمارت اوغلی که امکان استراحت برای کسانی که از راه دور رسیده اند 

فراهم آورده، لذت خواهید برد.

خانه زیبای خاندان شربت اوغلی

غار کروبرا- ورونیا در Abkhazia و نزدیک دریای ســیاه واقع شده و یکی از 
شگفت انگیزترین پدیده های کره  زمین به شمار می رود. طول گذرگاه این غار 
بیش از 1۳ کیلومتر بوده و عمق آن به گونه ای است که بیش از 2 کیلومتر در 
زمین فرو می رود. با توجه به آنچه گفته شد باور اغلب مردم این است که ورونیا 
عمیق ترین غار شناخته شده دنیا باشــد. امروز این غار به یکی از جاذبه های 
گردشگری تبدیل شده که توجه تعداد بســیاری از گردشگران، غارنوردان و 

دانشمندان را به خود جلب کرده است.
سال 2001 وقتی غارشناســان اوکراینی به همراه همکاران خارجی خود به 
عمق 1۷10 متری که ۸0 متر پایین تر از عمیق تریــن غار دنیا در آن زمان 
)Lamprechtsofen در اتریش( بود رســیدند، غار کروبرا رکوردشکنی 
کرد. هرچند اوکراینی ها به کار خود ادامه داده و توانستند عمق فعلی غار را 
کشــف کنند. بدین ترتیب غار کروبرا دارای رکوردی می باشد که تا به امروز 
شکسته نشده است. از سال 2000، اعزام های متعددی به نام »ندای اعماق« 
The call of Abyss در توده  اربیــکا Abkhazia صورت گرفته تا برخی 
از عمیق ترین غارهای این منطقه و جهان کشف شوند. این هیئت ها دارای 
حدود 50 غارنورد از سراسر جهان بوده اند. 201۳ به عنوان سال اکتشاف غار 
ورونیا شناخته شده و انجمن غارشناسان اوکراینی از هر غارنورد مشتاقی برای 
این پروژه دعوت کردند، اما فرآیندهای اکتشافی همواره انقدر هیجان انگیز و 

شگفت انگیز نیستند! 

عمیق ترین غار شناخته شده  جهان 

میهمانان هتل معتبــر و نامدار ترمه میلپینــی   )Terme Millepini(   در 
پادوای ایتالیا ، بیش از یک هتل چهارستاره لذت خواهند برد؛  چرا که در این 

هتل عمیق ترین استخر شنای جهان وجود دارد.      
 Y-40  Deep Joy،یــک اســتخربه عمق ۴2 متر اســت کــه در کتاب 
رکوردهای گینس به عنوان عمیق ترین استخر جهان ثبت شده است.  این 
استخر ۳۶5 روز سال، باز است و به اندازه یک ساختمان 1۳ طبقه عمق دارد.

 این استخر دارای آب گرم می باشد که درجه آن  بین ۳2 تا ۳۴ درجه ثابت 
است و این امکان را به شناگرها می دهد با آرامش بیشتری در این آب شنا 

کنند. 
این اســتخر با توجه به عمق زیادی  که دارد ،  مخصوص شیرجه زدن است. 
 حتی یک محیط امــن برای تمرین کــردن افرادی به شــمار می رود که

 می خواهند این کار را  با مهارت بیشتری انجام دهند.    
یک تونل شیشه ای نیز در اعماق این استخر ساخته شده که این امکان را به 
میهمانان هتل می دهد تا به این تونل آمده و  دنیای زیر آب را تماشا کنند. 
در نقاطی از این اســتخر عمیق نیز چند حفره یا غار وجــود دارد که برای 

تکنسین ها ساخته شده است.  
این استخر به تنهایی یک جاذبه در این شهر به حســاب می آید و از زمان 
 افتتاحش در ســال 201۴ عالقه مندان زیادی پیدا کرده  و در همان سال

 صد هزار بازدیدکننده داشت.        

عمیق ترین استخر جهان 

یکی از جذاب ترین موزه های ایران که بازدیدش را بــه هیچ وجه نباید از 
دست بدهید، موزه جواهرات ملی است که در بانک مرکزی شهر تهران قرار 
دارد. در این موزه با طیف وسیع و بی نظیری از جواهرات و اشیای فوق العاده 
ارزشمند رو به رو می شوید که برخی از روزگاران بسیار دور باقی مانده اند و 

قدمت تعدادی از آنها به همین 50 سال پیش بر می گردد.
 کره جواهرنشــان، مجموعه تاج ها و جواهرات فرح پهلوی، لوازم سلطنتی 
و... از جمله دیدنی های این موزه هســتند.  آفتابه و لگن سلطنتی پیش رو 
نیز یکی از دیگر اقالم موجود در موزه جواهرات ملی است. قدمت این آفتابه 
و لگن ارزشــمند به دوره قاجار بر می گردد و استفاده از آن به هنگام صرف 

ناهار و شام بوده است. 
خدمتکاری لگن و خدمتکار دیگری نیز آفتابه را بــرای میهمان می آورد، 
ســپس خدمتکار اول آب گرم و معطر به گالب را به آرامی روی دست های 
میهمان می ریخت تا دستانش را پیش از صرف غذا بشوید. خدمتکار دیگر 

نیز لگن را زیر دستان می گرفت تا آب ها را در ظرف جمع کند.
 این آفتابه و لگن سلطنتی که جزو اموال شاه محســوب می شد به همراه 
وسایل دیگری چون عصا، شمشیر، دمپایی و... در دست مالزمان شاه قرار 

داشت.
 برای بازدید از آفتابه و لگن ســلطنتی و جواهرنشان باید به موزه جواهرات 

ملی واقع در خیابان فردوسی بروید.

آفتابه و لگن سلطنتی 

آنچه که در ظاهر شبیه به النه  خرگوش در مزرعه  کشاورزان به نظر می رسد، 
در واقع ورودی یک غار زیرزمینی است که اصل و مبدأ آن با راز و رمز فراوانی 
 Caynton Hall گره خورده است. غارهای اسرارآمیز کینتون در زمین های
نزدیک شروپ شایر انگلستان واقع شده اند و اینگونه تصور می شود که در 
اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم حفر شده باشند. از طرفی افسانه های 
عامه پسند، این مجموعه غارها را با شــوالیه های معبد )یک گروه نظامی 
کاتولیک که در قرن دوازدهم پایه گذاری شد( که در اصل برای حفاظت از 

زائران در راه اورشلیم می جنگیدند، مرتبط می دانند. 
در قرون وسطی این گروه به ســرعت رشد کرده و قدرت آن فزونی یافت به 
شــکلی که به یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین ها در عالم مسیحیت 
تبدیل شدند. این گروه در قرن چهاردهم منحل شد، اما داستان آنها و سقوط 
سریعشان منجر به شکل گیری تئوری ها و افسانه های زیادی با محوریت 

رازها و افسانه ها شده است. 
غارهای کینتون یکی از این داستان های اســرارآمیز هستند.هرچند مبدأ 
شکل گیری این غارها ناشناخته است، اما به احتمال زیاد قدمت آنها 200 
سال یعنی حدود نیم هزاره پس از انحالل گروه شوالیه های معبد می باشد. 
یکی از توضیحات محتمل این اســت که غارهای کینتــون احتماال نتیجه  
اســتخراج معدن ســنگ در طول قرن نوزدهم بوده اند و پس از آن توسط 

زمین داران، به غار تبدیل شده اند. 

غارهای اسرارآمیز کینتون
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مایدا در ایران ماندنی می شود 
با اینکه گفته می شود سرمربی اسلونیایی تیم ملی بانوان والیبال به همکاری خود 
پایان خواهد داد، اما او قصد دارد به کار خود ادامه دهد. پیش نویس قرارداد جدید 

چیچیچ تنظیم شده و مدت زمان آن هم 2 ساله است.

درحاشیه

سبزپوشــان اصفهانی در هفته ماقبل آخر دور گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، امشب در مسابقه ای حساس و سرنوشت ساز 
در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف العین می روند. این بازی به 
این دلیل برای ذوب آهن حکم مرگ و زندگی دارد که نتیجه 
آن تا حدود زیادی تعیین کننده صعود یا عدم صعود این تیم 
به دور حذفی است.  سبزپوشان اصفهانی در این دیدار خانگی 
محکوم به پیروزی برابر میهمان اماراتی هستند زیرا اگرچه در 
حال حاضر یک امتیاز بیشتر از حریف دارند و حتی تک امتیاز 
این بازی هم آنها را همچنان باالتر از رقیب مستقیم در مکان 
دوم جدول باقی نگه می دارد، اما شاگردان مجتبی حسینی 
خوب می دانند که اگر زمین مسابقه را با دستان کامال پر، ترک 
نکنند احتمال زیادی وجود دارد که فعل و انفعاالت روز آخر 

به ضرر آنها رقم بخورد.
در هفته پایانی دور گروهی، ذوب آهــن در دوحه به مصاف 
االهلی صدرنشــین مــی رود و العین در خانــه پذیرای تیم 
قعرنشین بنیادکار است. با این تفاسیر، کامال روشن است که 
ذوب آهن باید حداکثر استفاده ممکن را از شرایط میزبانی در 

این مسابقه بکند تا به جای آنکه سرنوشتش را به اما و اگرهای 
خطرناک روز آخر گره بزند با کسب هر سه امتیاز بازی صعود 

خود را به دور بعد قطعی کند.
سبزپوشان اصفهانی در دیدار رفت حریف اماراتی را در خانه 
این تیم متوقــف کردند. با این حال، آنها خاطره خوشــی از 
آخرین تقابل خانگی با العین ندارند. پنجم خردادماه ســال 
گذشــته بود که ذوب آهن از مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف العین رفت و 
در حالی که برای صعود به جمع هشت تیم پایانی آن رقابت ها 
تنها به یک تســاوی بدون گل نیاز داشت قافیه را با 2 گل در 
 خانه، به میهمان خود واگذار کرد تا رویاهای آســیایی اش را

 بر باد رفته ببیند.
11 ماه پــس از آن رویارویی، ذوب آهن و العیــن باز هم در 
ورزشــگاه فوالدشهر به یکدیگر می رســند. اگرچه برخالف 
مرتبه پیش این دو تیم نه در مرحله حذفی که در دور گروهی 
به مصاف هم می روند، اما باز هم تقابل آنها رنگ و بوی حذف 
و صعود دارد زیرا طرف برنده به احتمال زیاد به جمع 16 تیم 

پایانی دوره جاری لیگ قهرمانان می رســد و تیم بازنده در 
آستانه حذف قرار می گیرد. تقســیم امتیاز هم همانطور که 
گفته شد به سود تیم اصفهانی نیست و دقیقا به همین خاطر 

شاگردان حسینی باید از وقوعش ممانعت کنند.
نباید در بازی غافلگیر شویم

سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پیش از دیدار با العین 
امارات اظهار داشــت: ما یک بازی مهم را داریم و در صورت 
پیروزی می توانیم از این گروه صعود کنیم. این نشان می دهد 
که حساسیت بیشــتر از هر زمان دیگری اســت. امیدوارم 
بازیکنان ما بتوانند با توجه به تجربیات گذشــته خود برنده 
این بازی شوند. مجتبی حسینی افزود: ما شناخت خوبی از 
 العین داریم. این تیم برایش داخل خانه و خارج از خانه فرقی

 نمی کند. تجربه بازی های 
قبلی باید اســتفاده شــود. 
العیــن در زمیــن حریف 
هم خیلی خطرناک اســت. 
سرمربی ذوب آهن تصریح 
کرد: من فکر می کنم ما در 
بازی های آســیایی اخطار 
نگرفتیم. در لیــگ، داوران 
کمی ســختگیر هستند و 
بازی قبلی هم اتفاقاتی افتاد. 
با این حال سعی می کنیم 
بازیکنان را توجیه کنیم که 
در جو قرار نگیرند. حسینی 
درباره ســتاره هــای تیم 
حریف گفت: همــه تیم ها 
به هم شناخت دارند. از تمام 
بازیکنان حریف شــناخت 
داریم و اطالعــات کافی به 
بازیکنان خــودی داده ایم. 
امیدوارم بتوانند که وظایف 
خود را در زمین پیاده کنند. 

وی افزود: این تیم خطرناک اســت و در زمیــن حریف نیز 
همین طور اســت. بازیکنان ما توجیه شدند که نباید جلوی 
العین غافلگیر شوند. این تیم به دلیل کیفیت بازیکنان خط 
جلو، ممکن اســت هر تیمی را غافلگیر کند. در واقع ما باید 
عالوه بر اینکه به فکر گل زدن باشیم، به فکر گل نخوردن نیز 
باشیم. سرمربی ذوب آهن گفت: دوست داریم همان ثانیه اول 
گل بزنیم. بازی سختی است و آنها اصول دفاعی را به بهترین 
شکل انجام می دهند. برخالف بازی در زمین حریف پرس از 
زمین حریف را آغاز می کنند. العین فوتبال روز دنیا را بازی 
می کند و از این بابت خوشحالیم. ســعی می کنیم فوتبال 
باکیفیتی را به نمایش بگذاریم و حاال اگر توانستیم گل بزنیم 

و ببریم که چه بهتر. 
حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت حدادی فر 
گفت: درباره تیم سوال کنید. همه بازیکنان ما آماده هستند. 

ذوب آهن- العین امارات؛

تیر خالص در اصفهان

مسعود حسن زاده با زدن هفتمین گل خود برای سپاهان در عنوان بهترین 
گلزن فصل جاری تیم اصفهانی با جالل الدین علی محمدی شریک شد.

  مسعود حسن زاده با گلزنی از روی نقطه پنالتی در چهلمین دقیقه دیدار 
با صبا از هفته بیست و هشتم لیگ برتر، تعداد گل های خود برای سپاهان 
را به عدد هفت رساند و در عنوان بهترین گلزن فصل جاری تیم اصفهانی با 
جالل الدین علی محمدی شریک شد که پیش از این پنج گل در لیگ برتر 
و 2 گل در جام حذفی به ثمر رسانده بود. جالب آنکه حسن زاده در حالی 
عنوان بهترین گلزن فصل سپاهان را پس از حضور در تنها 12 مسابقه از 
آن خود کرد که تازه در نیم فصل به جمع طالیی پوشان اضافه شد و اولین 

مسابقه خود با پیراهن این تیم را در هفته هفدهم انجام داد.
با احتساب تک گلی که این مهاجم 26 ساله در دور رفت برای سایپا زده بود 

تعداد گل های او در لیگ شانزدهم به عدد هشت رسید.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص شــرایط تیمش در 
آستانه بازی با العین امارات گفت: وضعیت خوبی داریم و از لحاظ روحی 
و فنی آماده این بازی می شویم. بازی با العین بسیار سخت و مهم است 
و خیلی چیزها مشخص می شود؛ البته اگر بازی مساوی شود همه چیز 
به روز آخر کشــیده می شــود، ولی تالش می کنیم که العین را ببریم و 
صعودمان را در اصفهان قطعی کنیم. مهدی رجــب زاده ادامه داد: آنها 
پارسال نایب قهرمان آسیا شدند و امسال هم بازیکنان باکیفیتی دارند. 
ما سال گذشته هم در مرحله حذفی مقابل این تیم در اصفهان شکست 
خوردیم و حذف شدیم. العین تیمی نیســت که مقابل آنها بی حساب و 
کتاب بازی کنیم. ما باید باهوش بازی کنیم تا با کســب ســه امتیاز در 
اصفهان صعودمان را قطعی کنیم. امیدوارم که ورزشــگاه پر شود و جو 

روانی محل برگزاری بازی، به سود ما باشد تا آنها نتوانند امتیاز بگیرند.

از پرتاب ترقه تا تماشاچی غیرمجاز؛

پرونده بازی ایران - چین 
در کمیته انضباطی فیفا 

میزبانی ایران در بازی مقابل چین در مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2018 روســیه با گزارش ناظر بازی مورد 
رســیدگی کمیته انضباطی فیفا قرار خواهد گرفت. 
میزبانی ایران در این مسابقه دو تخلف مشهود دارد؛ ابتدا 
حضور بیش از اندازه هواداران و نشستن روی سکوها و 
راه پله ها )که برخالف قوانین فیفاست( و دوم، پرتاب 
ترقه به سمت کمک داور، اتفاقی که حتی می توانست 
باعث نیمه کاره ماندن بازی شود. این موضوع به عنوان 
یک جرم آشکار و یک تخلف مشهود مورد بحث مقامات 
انضباطی و امنیتی فیفا قــرار گرفته و حتی داور بازی 
مورد پرســش قرار گرفته که چرا بازی را حداقل برای 

دقایقی قطع نکرده است. 
کمیته انضباطی فیفا در جلســه خود که به رسیدگی 
این موضوع بستگی خواهد داشت در نهایت جریمه را 
به فدراسیون فوتبال ایران ابالغ خواهد کرد که جریمه 
احتمالی ممکن است شامل جریمه نقدی سنگین یا 
حتی برگزاری بازی بعدی بدون حضور تماشاگر باشد. 
اتفاقی که به هیچ وجه برای فدراســیون فوتبال ایران 
خوشایند نیست و مهدی تاج تالش می کند این جریمه 
را به حداقل برساند؛ چرا که ایران رد بازی بعدی مقابل 
ازبکستان روی صعود به جام جهانی برنامه ریزی کرده و 
امیدوار است این اتفاق با مشارکت حداکثری طرفداران 
همیشــگی رقم بخورد. موضوع پرتاب ترقه، انداختن 
لیزر و سایر رفتارهای مشابه،  به شدت زیر ذره بین فیفا 
و کنفدراسیون های مربوطه اســت و هواداران فوتبال 
در ایران باید خود را با قوانین ســختگیرانه انضباطی 
هماهنگ کنند واال ایران به عنوان یکی از جذاب ترین 
کشورهای جهان در میزبانی مسابقات بین المللی مورد 

تنبیه بیشتری قرار خواهد گرفت. 
فوتبال ایران در هفته جاری نیز دو میزبانی آسیایی را 
در برنامه دارد و حاضران در ورزشگاه آزادی باید از تکرار 

جرائم قبلی خودداری کنند.

خرید زمستانی، بهترین 
گلزن فصل سپاهان شد

رجب زاده:

 امیدوارم صعودمان
 در اصفهان قطعی شود

اگرچه برخالف 
مرتبه پیش این 

دو تیم نه در 
مرحله حذفی که 

در دور گروهی 
به مصاف هم 

می روند، اما باز 
هم تقابل آنها 

رنگ و بوی
 حذف و صعود 

دارد ذوب آهن با برتری خانگی برابر العین می تواند هم انتقام شکست فصل پیش به این حریف اماراتی را بگیرد 
و هم صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان قطعی کند.

لوســیانو ادینیو قبــل از دیــدار تیمــش مقابل صبای قــم دچار 
آسیب دیدگی شد و 3 بازی اخیر تراکتورسازی را از دست داد. مجید 
صادقی، فیزیوتراپ تراکتورسازی درباره وضعیت ادینیو به »ورزش 
ســه« می گوید: »مصدومیت ادینیو دقیقا از همان ناحیه ای اســت 
که قبال آســیب دیده بود.  از این رو امروزاز ادینیو تست می گیرم تا 
وضعیتش مشخص شود. اگر دردش کم شده باشد، می تواند مقابل 

سپاهان بازی کند و اگرنه که این بازی را نیز استراحت می کند.«

رامیــن رضاییــان در یک اقــدام قابل توجه، پســت تبریک 77ادینیو به بازی با سپاهان نمی رسد
اینستاگرامی خود در مورد قهرمانی پرسپولیس را حذف کرد و 
همبازیانش را هم آنفالو کرد تا خبر استقاللی شدنش بیشتر به 
واقعیت نزدیک شود. برخی عنوان کرده اند رضایت نامه رضاییان 
طوری صادر شده است که نمی تواند برای فصل بعد آبی پوش 
شود، اما یکی از مســئوالن نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس 

این موضوع را رد کرد.  

رضاییان به استقالل می رود؟
مسئوالن باشگاه گســترش فوالدگفته اندکه 
نیازی به سعید آقایی ندارند و او می تواند در هر 
تیمی که می خواهد، بازی کند. آنها اعالم کردند 
که اگر چکی که آقایی به باشگاه گسترش فوالد 
داده، خللی در روند حضور او در تیم های دیگر 
ایجاد کند، آمادگی دارند با مذاکره با این بازیکن 

این مشکل را حل کنند. از این رو حضور آقایی در پرسپولیس  به واقعیت نزدیک شد.

آقایی درپرسپولیس 

فدراســیون کشــتی ایران در نظر دارد با رسمیت بخشیدن به 
تورنمنت هــای بین المللی بتوانــد نقش مهــم و اثرگذاری در 

سیدبندی اتحادیه جهانی به دست آورد.
ابراهیم جوادی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه قطعا اتحادیه 
جهانی در سال آینده، رقابت های دیگری را در سیدبندی خود 
قرار می دهد، گفت: فدراسیون کشتی ایران می تواند با رایزنی و 
تعامل مطلوب، مسابقات جام جهانی و حتی جام تختی را در این 
سیدبندی قرار دهد. هر چند چون جام جهانی مسابقات تیمی 
است، نه انفرادی، قرار گرفتن آن در سیدبندی کار بسیار سختی 
است. وی ادامه داد: البته تنها شانس ما برای میزبانی رقابت های 
مهم بین المللی، همین جام جهانی است؛ چراکه ما نمی توانیم 
به دلیل همزمانی مسابقات مردان و زنان در رقابت های جهانی و 
قاره ای، میزبان این پیکارها باشیم و تنها شانس ما میزبانی جام 
جهانی اســت.دارنده چهار مدال طالی قهرمانی جهان افزود: 
برگزاری رقابت های جام جهانی در ایــران عالوه بر اینکه باعث 
رشد و توسعه این ورزش در کشور می شود، به حفظ جایگاه ایران 
در اتحادیه جهانی نیز کمک می کند. ضمن اینکه از نظر مالی نیز 
برای فدراسیون نفع دارد؛ البته وظیفه متولیان ورزش ملی نیز این 
است که به ایجاد شور و نشاط و امید در سطح کشور کمک کنند.

دارنده مدال برنــز المپیک تصریح کرد: آمریکایی ها هرســاله 
به دنبال میزبانی جام جهانی کشــتی آزاد هســتند و در سال 
2018 نیز به عنوان میزبان این رقابت ها معرفی شدند. از سوی 

دیگر روس ها هم امسال میزبانی مســابقات جام جهانی زنان را 
 برعهده گرفتند و اینکه گفته شود هیچ کشوری دنبال میزبانی 

جام جهانی نیست، ناشی از عدم آگاهی است.
وی با اشاره به برخی انتقادات گفت: در گذشته تعدادی از افراد 
می گفتند چرا کسی را در بدنه مدیریتی و اجرایی اتحادیه کشتی 
نداریم و حاال می گویند حضور خادم تاثیری ندارد)!( مطمئنا با 
شناختی که من از رسول خادم دارم، او راضی به حضور نمایشی 
در جایی نیست. ضمن اینکه نفوذ در شرایط مافیاگونه کشتی دنیا 

نیز یک شبه حاصل نمی شود.
جوادی خاطر نشــان کرد: قطعا اگر ما در این شــرایط میزبان 
جام جهانی نباشیم، تاثیرگذاری خود را در کشتی دنیا از دست 
می دهیم و بهتر است در جریان دنیای کشتی به درستی حرکت 
کنیم. جالب است عده ای هم می گویند پیروزی ما مقابل آمریکا 
در جام جهانی دستاوردی نداشته، غافل از اینکه همین چند سال 

پیش به دنبال یک قهرمانی در این مسابقات بودند.
وی در پایان گفت: با تمام این شــرایط از خادم انتظار می رود 
همانگونه که با اعالم اعتراض خود به اتحادیه جهانی در زمینه 
قوانین و سیستم رنکینگ نشان داد به دنبال حضور نمایشی در 
اتحادیه نیست، با فراهم کردن تمامی شرایط الزم، امکان تطبیق 
تیم های ملی با این قوانیــن و ... را با کمک همکاران خود فراهم 
کند. چون نباید هدف اصلی خود یعنــی موفقیت در المپیک 

2020 توکیو را فراموش کنیم.

خارج ازگود

دورخیز فدراسیون کشتی برای نقش آفرینی در سیدبندی جهانی
قاب روز

افتتاح ورزشگاه برای شهری که دیگر فوتبال هم ندارد

شــانزدهمین قهرمانی تیم پرسپولیس در 
لیگ برتر فوتبال با حواشــی بسیاری 
همراه بود. تنها چند روز از جشــن 
قهرمانــی این تیم مــی گذرد که 
بازیکنــان آن در اقدامــی عجیب 
رامین رضاییــان بازیکن اخراجی 
این تیم را در صفحه اینستاگرامشان 
آنفالــو کردنــد. اتفاقی که بــه صورت 
هماهنگ در صفحات اینستاگرام سرخ پوشان 
رخ داده است. علی کریمی، ســید جالل حسینی، صفحه منتسب به 
باشگاه پرســپولیس و چند تن دیگر از بازیکنان این تیم در این چند 
روز، با انتشار پست هایی در صفحات اینستاگرامشان و مصاحبه هایی 
که انجام دادند رامین را ترک کردند. رامیــن رضاییان هم در جواب، 
پست مربوط به قهرمانی این تیم را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. 
گفتنی است؛ در اواخر اســفند ماه رامین رضاییان با علی علی پور در 
تمرین این تیم با یکدیگر درگیر شدند و این اتفاق ناخوشایند با واکنش 
برانکو روبه رو شــد.  برانکو ایوانکوویچ رأی به اخــراج هر دو بازیکن از 
اردوی سرخ پوشــان داد، علی پور با عذرخواهی به قائله فیصله داد، اما 

رضاییان با یک دندگی خود از تیم پرسپولیس کنار گذاشته شد.

ستاره تاتنهام مدنظر ســران بارسلونا قرار 
گرفته اســت. بارســلونا قصد دارد با 
30 میلیون یــورو در فصل نقل و 
انتقاالت تابســتانی کریســتین 
اریکسن، ستاره دانمارکی تاتنهام 
را جــذب کند. باشــگاه لندنی با 
فروش او موافق نیست، اما بارسلونا 
این بازیکن را بــرای جایگزینی امثال 
اینیستای در حال بازنشستگی می خواهد و 

به خواسته خود اصرار  دارد.

جنگ شبانه پرسپولیسی ها
در اینستاگرام

بارسلونا به دنبال ستاره تاتنهام

فضای مجازی

سوال روز

نقل قول روز

فوتبال جهان

شــنیده می شــود که هنوز قراردادی 
بین اسپانســر جدید و فدراســیون 
والیبال به صورت رســمی بسته 
نشــده و دو طــرف همچنــان 
مشــغول رایزنی هستند. جشن 
قهرمانی لیگ هــای برتر مردان و 
زنان و دســته یک مردان و مراسم 
رونمایی از پیراهن تیم ملی در سالن 
هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار شد. در 
این مراســم،  محمدرضا داورزنی سرپرست فدراسیون والیبال و 
معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش به همراه 
کاپیتان تیم ملی والیبال از پیراهن تیم های ملی رونمایی کردند. 
فدراسیون والیبال طبق روال سال های گذشته و پس از همکاری 
موفقی که با دو بانک خصوصی کشور داشت برای 3 سال منتهی 
به المپیــک 2020 توکیو نیز به ســراغ یک بانــک دیگر رفت و 
همانطور که روز چهــارم فروردین خبر آن را اعــالم کرده بود با 
حمایت مالی این اسپانسر جدید به المپیک 2020 پرواز خواهد 
کرد. این مراســم در حالی اتفاق افتاد که به جز نام بانک مذکور 
که روی پیراهن تیم ملی ثبت شده بود، جای دیگری از اسپانسر 
جدید، نامی بــه میان نیامد و حتــی نام این بانــک در گزارش 
مراســم مذکور، بازتابی در ســایت فدراســیون نداشت. جالب 
اینکه در ســایت بانکی که حمایت تیم های ملــی والیبال ایران 
را در قــراردادی چند میلیاردی بر عهده گرفتــه، هیچ خبری از 
همکاری با فدراسیون والیبال نیست. به هر حال تنها عایدی یک 
اسپانسر از هزینه هنگفت چنین قراردادهایی، صرفا بیشتر دیده 
شدن است. در این شرایط شنیده می شود که هنوز قراردادی بین 
اسپانسر جدید و فدراسیون والیبال به صورت رسمی بسته نشده 
و دو طرف همچنان مشــغول رایزنی هستند تا شــاید به توافق 

نهایی برسند.

قرارداد اسپانسر جدید با 
فدراسیون والیبال به کجا رسید؟

رییس هیئــت هندبال اصفهــان گفت: 
در ورزش اصفهــان و به خصوص در 
هندبال ساحلی همکاری ، همدلی  
و دوستی وجود دارد. سید حسن 
افتخــاری در مراســم افتتاحیه 
ســاحلی  هندبــال  مســابقات 
نکوداشــت اصفهان اظهار کرد: از 
سازمان ورزش شــهرداری اصفهان به 
جهت برگزاری پنجمین دوره این مسابقات 
تشــکر می کنم. وی ادامه داد: هندبال اصفهــان، تنها افتخار ما 
نیســت بلکه افتخار همه کشور و نگین درخشــانی در قاره آسیا 
به شــمار می رود؛ البته هر گوشــه ای از ایران عزیز است ولی در 
اصفهان همکاری ، همدلی  و دوستی هایی در ورزش و به خصوص 
در هندبال ســاحلی وجود دارد. رییس هیئت هندبال اســتان 
اصفهان بیان داشــت: امیدوارم تیم هایی که از شهرســتان های 
مختلف در این مسابقات حاضر هستند، روزهای خوبی را سپری 
کنند. امکانات خوبی از طرف سازمان ورزش شهرداری اصفهان 
و مدیر سازماندهی پروژه ناژوان برای این مسابقات در نظر گرفته 
شــده که امیدوارم از این امکانات به خوبی اســتفاده شود. وی 
افزود: امکاناتی هم از طرف سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
برای این مسابقات و افراد شرکت کننده در نظر گرفته شده است 
و شرکت کنندگان می توانند از اماکن تفریحی و تاریخی اصفهان 

بازدید کنند.

رییس هیئت هندبال اصفهان:

در ورزش اصفهان همکاری، همدلی و 
دوستی وجود دارد

با حضور وزیر ورزش و جوانان ، ورزشگاهی در استان فارس افتتاح شد که تا شعاع چند صد کیلومتری آن هیچ تیمی 
در سطح اول فوتبال ایران حضور نداشته و تنها تیم استان هم در دسته اول، نامزد سقوط به دسته دوم است!
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رییس کل دادگستری استان اصفهان در سومین جلسه شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی استان اصفهان با بیان 
اینکه که نمایندگان بیشتر دستگاه ها عضو این شورا هستند و بر صحت و ســامت انتخابات پیش رو نظارت دارند، 
اظهارکرد: با عنایت به اهمیت باالی انتخابات در کشور و انتظار و مطالبه مقام معظم رهبری و مردم مبنی بر برگزاری 
انتخاباتی سالم، پرشور و با نشــاط و با حضور حداکثری و اینکه هرگونه آسیب به آن خواست دشمنان نظام و انقاب 
است، با تعامل و همدلی دستگاه ها با جدیت پیگیری و نظارت همه جانبه 

قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات در دستور کار شوراست. 
احمد خسروی وفا با اشــاره به اینکه تا کنون هیچ گونه تخلف و یا جرم 
انتخاباتی محســوس گزارش نشده است، بیان داشــت: شعبه ای ویژه 
بازپرسی در دادسرای اصفهان جهت رسیدگی سریع به تخلفات و جرائم 
احتمالی انتخابات تعیین شده و بی شک دستگاه قضائی برخورد جدی 
و قانونی با هر گونــه ناامنی و یا تهدید و تخریب فضــای انتخابات را در 

دستور کار دارد.
رییس شورای قضائی استان اصفهان در پایان از اعضای جلسه خواست 
 با رصد و نظارت بر فضــای مجازی و واقعــی نتایج نظارتی خــود را به  صــورت روزانه و لحظه بــه لحظه گزارش

 دهند.

جمع آوری  1977سگ ولگرد 
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حدود 
یک هزار و ۹۷۷ سگ در شهر اصفهان زنده گیری شــده است، گفت: از این تعداد 

حدود ۷۰۰ سگ عقیم سازی شدند.

استاندار اصفهان در جلسه شورای اسامی استان اظهار کرد: 
استانداران سه وظیفه مهم برنامه ریزی کان، هماهنگی بین 
دســتگاه های اجرایی و نظارت بر ایفای وظایف دستگاه ها 

را بر عهده دارند.
رسول زرگرپور با بیان اینکه نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید ،اشــتغال« 
نشان دهنده اهمیت تولید و اشتغال از دیدگاه ایشان است، 
تصریح کرد: موضوع اشــتغال در اســتان اصفهان اهمیت 
بیشتری دارد؛ چرا که ۱۰ درصدکارخانجات بزرگ ، صنایع 
نظامی، پاالیشــگاه ها و۱۰ درصد کارگران کشــور در این 
استان واقع شده  و در شــرایط رکود، استان های صنعتی 
بیش از سایر استان ها با مشکل بیکاری و اقتصادی مواجه 

می شوند.
وی با بیان اینکه اصفهان دانشــگاهی ترین استان پس از 
تهران است، گفت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی حجم 

وسیعی از تقاضای کار را به بازار ارائه می دهند.
اســتاندار اصفهان افزود: با توجه به مجموع این شــرایط 
نرخ بیکاری در اســتان اصفهان ۲ درصد از متوسط کشور 

باالتر است.
زرگرپور با اشاره به اینکه هدف اول استان جلوگیری از بیکار 
شدن کارگران بوده است، گفت: دو طرح در این زمینه اجرا 
شده که براساس نتایج آنها، تاکنون ۶۵ هزار فرصت شغلی 

تثبیت شده است.
وی به تشریح این دو طرح پرداخت و تصریح کرد: با تشکیل 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید مشــکات واحدهای 

صنعتی در بخش های بیمه، کارگری و مالیات مورد بررسی 
قرار گرفته که با این برنامه ها ۳۲ هزار فرصت شغلی تثبیت 

شد.
زرگرپور افزود: از ابتدای امسال طرح توسعه اشتغال پایدار 
برای مناطق محروم و کمتر برخوردار اباغ شــده که یک 
و نیم میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی به این بخش 

اختصاص یافته است.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه هدف گذاری امسال رساندن 
نرخ بیکاری استان به نرخ بیکاری کشور است، گفت: در این 

راستا سرمایه گذاری های جدید در حال انجام است.
وی به برخی مشکات در این زمینه اشاره کرد و افزود: در 
استان اصفهان قانون با ســختگیری زیاد از سوی مدیران 
اجرا شده و ســمت و ســوی قوانین به شــکلی است که 
 سرمایه گذاران را به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت 

می کند.
زرگرپور بابیان اینکه برجام دســتاورد بزرگی برای استان 
داشته است، گفت: طی یک سال گذشته ۳/۵ میلیارد یورو 
در استان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته که بیشتر در 

انرژی های نو و خدمات فنی و مهندسی بوده است.
وی تصریح کرد: یکی از مشــکات اســتان این است که 
صادرات اصفهان از غیر گمرک اصفهان صادر می شود که 

باعث کاهش آمار صادرات شده است.
رسول زرگرپور خاطر نشان کرد: ما نمی گوییم که مشکات 
حل شده و اصفهان بهشت است ولی همانگونه که قبا هم 

گفته ام جهنمی که برخی ترسیم می کنند نیست.

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:استاندار اصفهان:

ما نمی گوییم که 
مشکالت حل 
شده و اصفهان 
بهشت است ولی 
همانگونه که 
قبال هم گفته ام 
جهنمی که برخی 
ترسیم می کنند 
نیست

رییس کل دادگستري استان اصفهان مطرح کرد:

عزم جدي دادگستری در پيشگيری از تخلفات انتخاباتی 

معاون استاندار اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت ساخت 
قطارشــهری اصفهان و حومه و پیگیری های صورت گرفته 
در این زمینه اظهار داشت: به نظر من تحول صورت گرفته در 
عملیات اجرایی و آماده شدن متروی اصفهان برای بهره برداری 

به عوامل مختلفی بر می گردد.
محمدعلی طرفــه تصریح کرد: در درجه نخســت، بازنگری 
صورت گرفته در سازمان مدیریت پروژه سبب شد که به صورت 
فعال و هماهنگ، کار ســاخت این پروژه مدیریت شود؛ این 
اتفاق در هیئت مدیره سازمان قطارشهری و نیروهای حاضر 
در آن صورت گرفت و تغییرات باعث شد که از نظر تخصصی و 

مدیریتی، هماهنگی الزم صورت گرفته و فعال شود.
معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: موضوع دوم، بحث های 
مالی بود که در ایــن زمینه با مکانیزم های تعریف شــده، از 
چند منبع مالی اعتبارات به خوبی تامین شده و کار به خوبی 

پیگیری شد.
بهبود شرایط ساخت قطارشهری

معاون عمرانی استاندار اصفهان به سومین دلیل بهبود شرایط 
ساخت قطارشهری اصفهان اشاره کرد و گفت: در بخش سوم، 
نیروهای اجرایی کارگاه ها عملکرد خوبی داشتند و پیمانکاران 

بخش تجهیزات فعالیت با ارزشی صورت دادند.
وی ادامه داد: تجهیزات مترو به گونه ای است که میزان قابل 
توجهی از تجهیزات آن در بخش فرمان، اجرایی و حمل و نقل 
آن باید از خارج کشور تامین شود و خوشبختانه پیمانکاران 
اجرایی این کار، از جمله پیمانکارانی به شــمار می رفتند که 

توانایی خرید، انتقال و نصب آن را به خوبی داشتند.

طرفه درباره همســویی مدیریت اســتان با مدیریت شهری 
اصفهان در زمینه ســاخت این پروژه گفت: همین مســئله 
تاکنون باعث بهره برداری حدود ۱۲ کیلومتر از خط شــده و 
امروز تعدادی از ایستگاه های خط یک آن راه افتاده و با پیگیری 
ساعت به ساعت پروژه، شرایط همه روزه بهتر می شود که بدون 
شک در چند ماه آینده خط یک به طور کامل به بهره برداری 

می رسد.
آخرین وضعیت ساخت خط دو و سه

معاون عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر 
فعالیت های خوبی در خط دو و ســه نیز صورت گرفته و باید 
گفت که این دو خط نیز از الزامات اساسی کار به شمار می روند. 
در واقع برای ما اهمیت بسیاری دارد که عملیات اجرایی خط 

دو نیز به سرعت شروع شده و به بهره برداری برسد.
وی پیرامون توجه مدیریت استان به موضوع رفع آلودگی هوای 
کانشــهر اصفهان و برنامه ریزی صورت گرفته در این زمینه 
گفت: در برنامه جامع کنترل آلودگی هوای اصفهان، فصل ها، 
بخش ها و پروژه های مشخصی دیده شده که در زمان تعیین 

شده اجرا شود تا بتوانیم زمینه رفع آلودگی را فراهم کنیم.
طرفه افزود: مترو و تقویت حمل و نقل عمومی در این برنامه 
دیده شده و تحوالت انجام شده در شهر اصفهان در بخش های 

مختلف، یکی از نتایج اجرای این برنامه به شمار می رفت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از مترو و وسایل حمل و 
نقل عمومی به طور جدی پیگیری می شود و با بهبود شرایط، 
در سال های آینده زمینه توسعه مترو در مرکز شهر را فراهم 

می کنیم.

به نظر من تحول 
صورت گرفته در 
عملیات اجرایی 
و آماده شدن 
متروی اصفهان 
برای بهره برداری 
به عوامل مختلفی 
بر می گردد

فرماندار اصفهان در جلســه مشــترک کارگروه تخصصی اجتماعی، 
 فرهنگی و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اصفهان اظهارکرد:

 ۳ انتخابات سنگین در شــهر اصفهان پیش رو داریم که طی چند روز 
گذشته همه کارمندان فرمانداری اصفهان به صورت شبانه روزی برای 

صاحیت حدود ۲ هزار نفر تاش کردند.
احمد رضوانی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی برنامه های هفته 
جوانان افزود: حدود ۳۰ سال است که این جلسات را تشکیل می دهیم 
اما به نظر بنده هنوز نتوانستیم جوانان را درک کنیم و برای آنها اقدامی 
انجام دهیم؛ بنابراین برای رفع این مشکات باید راه  حل های ریشه ای 
ارائه شود.فرماندار اصفهان با بیان اینکه ما نتوانستیم به طور صحیح برای 
جوانان این وطن برنامه ریزی داشته باشــیم و این یک مشکل اساسی 
است، تصریح کرد: اگر نقص و عیبی در جامعه مربوط به جوانان است، به 

خود مسئوالن ارتباط دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  اظهارکرد: طرح داور 
ترافیک برای کاهش تخلفات رانندگان در سطح شهر اجرا می شود.

علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه در این طرح جوانان همیار پلیس ترافیک 
می شوند و تذکرات الزم را به راننده های متخلف گوشزد می کنند، افزود: 
داوران ترافیک نیز پیامدهای ناگوار تخلفات رانندگی را به راننده ها تذکر 
می دهند تا آنها دیگر برای حفظ سامتی جان خود و دیگران در شهر 

تخلف نکنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: توقف در محل 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی، توقف در پارک مطلقا ممنوع، توقف 
روی خط کشــی عابر پیاده ، پارک دوبل و ســد معبر از سوی داوران 

ترافیک تذکر داده می شود.
صلواتی اضافه کــرد: داوران ترافیــک در این طرح راننــده را جریمه 

نمی کنند، اما به آنان کارت زرد می دهند.

همزمان با آغاز هفته نکوداشت اصفهان؛فرماندار اصفهان:

عکس خبر )هفته نکوداشت اصفهان(

آغاز به کار نمایشگاه عکس انقالب در اصفهان

آغاز به کار مسابقات هندبال ساحلی هفته نکوداشت اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان پیرامون عدم ظرفیت پذیرش گردشگر در هتل های 
اصفهان اظهار داشت: بهترین فصل گردشگری اصفهان در بهار تا اواسط خردادماه است و اکنون همچنان ظرفیت خالی برای 
پذیرش گردشگر در استان وجود دارد. فریدون الهیاری با بیان اینکه ظرفیت اقامتی استان اصفهان نسبت به سال ۹۱ دو برابر 
شده است، گفت: حضور گردشگران خارجی در اصفهان رشد چشمگیری داشته به صورتی که اصفهان رکورد بیشترین بازدید 

بناهای تاریخی توسط گردشگران خارجی را نسبت به 4 دهه اخیر داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون ۳۷ هتل در استان اصفهان با همکاری بخش خصوصی در حال 
ساخت است، گفت: اگر این هتل ها به بهره برداری برسد، تعداد قابل توجهی 

تخت به ظرفیت های اقامتی استان اضافه می شود.
وی با بیان اینکه در فروردین امسال ۲ هتل با افتتاح غیررسمی وارد شبکه 
خدمت رسانی گردشگری شــدند، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه ،۵ هتل به 
ظرفیت های اقامتی استان اصفهان اضافه می شود که اکنون در مرحله تجهیز 
هســتند.الهیاری اضافه کرد: اکنون موج تبدیل مجموعه های آپارتمانی به 

مهمان پذیر یا هتل در اصفهان به وجود آمده که این مجموعه های گردشگری با ارائه تسهیات توسط میراث فرهنگی به زودی 
به شبکه گردشگری استان اضافه می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

۵ هتل به ظرفيت های اقامتی اصفهان اضافه می شود

بهبود شرایط ساخت قطارشهریاصفهان، نه بهشت است نه جهنم

مشکالت جامعه به مسئوالن 
باز می گردد

داوران ترافيک به شهر 
می آیند

z a y a n d e r o u d 8 1 0 8
@ g m a i l . c o m

telegram: @zayanderoudonline

t e l : 3 6 2 8 4 1 6 7 - 8
0913***2341

با وجود صحبت های مسئوالن شــهری  برمناسب سازی معابر 
عمومی برای معلوالن ولی هنوز این کار به درستی در سطح شهر 

اجرا نشده و رفت و آمدمعلوالن با مشکات زیادی همراه است.

صدای شهر

0939***8745
 سنگ فرش برخی از پیاده رو ها تخریب شده ولی هنوز اقدامی برای 

تعمیر آن صورت نگرفته است.

0913***7543
آلودگی صوتی کارگاه های موجود در ســطح محات باعث آزار و 
اذیت خانواده هایی می شود که در نزدیکی آن سکونت داشته اند 
لطفا نسبت به انتقال این کارگاه ها به اطراف و حاشیه شهر اقداماتی 

صورت گیرد.

0936***9965
 تعداد تاکسی های شخصی در برخی از مسیرها به قدری افزایش 
یافته که کار را برای  رانندگان تاکســی که در آن خط ها فعالیت  

می کنند ، مشکل می کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

آزادسازی ۱۸۷ هکتار از اراضی 
حاشيه زاینده رود

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان در دیدار با رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشــاره به تخریب ساخت و ساز های 
غیر مجاز و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه های استان و رودخانه 
زاینده رود، خاطر نشــان کرد: با همکاری ســتودنی قوه قضائیه 
 و نیروی انتظامــی بیش از  ۱8۷ هکتار از این اراضی آزاد ســازی

 شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

قراردادن زباله در ساعات مقرر 
نيازمند مشارکت مردم است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: در خصوص 
قراردادن زباله در ساعات غیر مقرر و خارج از نوبت در مکان های 
 مختلف، امــکان جریمه، اخطــار و پیگیری های بیشــتر وجود

 دارد.
احمدرضا مصور افزود: شــهروندان باید بدانند قرار دادن پسماند 
تر خارج از وقت مقرر و پسماند خشــک یعنی بازیافت در خارج از 
روزهای تعیین شــده طبق قانون مدیریت پسماند ممنوع بوده و 
متخلف با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی از ۵۰ هزارتومان تا 

۱۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: چنانچه 
شهروندان، زباله های منزل خود را ساعت ۱۱ شب به بعد در جلوی 
درب منازل خود و »نه در سر کوچه ها«قرار دهند تخلفی صورت 
نگرفته اســت، اما قراردادن زباله خارج از زمــان های مقرر جرم 

محسوب می شود.
وی تاکید کرد: مجتمع های مسکونی هم موظف به تهیه سطل های 

بزرگ جمع آوری زباله هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان:

استقرار خودروهای آتش نشانی در 
مکان های پرترافيک شهر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  
اظهار کرد: هر ساله از سوی شــهرداری اصفهان به مناسبت هفته 
نکوداشت اصفهان برنامه های مختلفی در سطح شهر اجرا می شود 
از همین رو شهروندان بسیاری در این برنامه ها حضور می یابند که 

تامین امنیت آنان ضروری است.
بهزاد بزرگزاد افزود: در همین راســتا خودرو های آتش نشانی در 

مکان های شلوغ و پرترافیک شهر مستقر هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان عنوان کرد: 
همچنین موتورهای گشــت آتش نشــانی در ســطح شهر تردد 
می کنند تا در صورت بروز حادثه ســریع تر خود را به محل حادثه 
 برساند. بزرگزاد ادامه داد: شــهروندان در صورت مشاهده حادثه

 می توانند با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کنند.

با مسئوالن
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امام موسی کاظم  )علیه السالم(:
خوشا به سعادت اصالح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز 

قیامت اند.
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لبخندک

خیانت در امانت
ما همیشه مشاوره نمی گیریم، خیلی وقت ها 
هم مشــاوره می دهیم. حتما برای شما هم 
پیش آمده که دوستی خسته و ناالن از شرایط 
و اوضاعی که برایش پیش آمده، سراغتان آمده و چند ساعتی برای 
شما حرف زده، چای خورده و نظرتان را پرسیده باشد. گاهی این 
دوست ها فقط یک گوش شنوا می خواهند. همین قدر که برای ما 
درد دل کنند برایشان کافی است و زمانی که قدری سبک شدند، 
بلند می شوند و می روند؛ اما بعضی وقت ها هم توقع دارند که ما راه 

و چاه را نشانشان بدهیم.
چه خوب است که اگر ما هم قدرت تشیخص راه از چاه را نداریم، 
صادقانه بگوییم که نمی دانیم باید چه کاری بکند. بهتر است قدری 
به خودش وقت بدهد یا با آدم های با تجربه تر و متخصص مشورت 
کند. گفتن این حرف حتی اگر ما را از مقام دانای کل پایین بکشد 
و جلوی چشم دوستمان به یک موجود زمینی ناتوان تبدیل کند، 
خیلی بهتر از آن است که ما کسی را با یک طناب پوسیده ته چاه 
بفرســتیم؛ آن هم وقتی که بلد نیســتیم و حتی نمی توانیم بعدا 
همین فرد را از آن چاه بیرون بکشــیم. ولی اتفاق اصلی زمانی رخ 
می دهد که دوســتمان رفته و ما را با یک راز بزرگ تنها گذاشته 
است که انگار روی قلبمان سنگینی می کند و دلمان می خواهد 
آن را برای کسی تعریف کنیم. خدا را شکر وسایل ارتباط جمعی 
هم که خیلی زیاد اســت و با تایپ کردن این جمله در تلگرام که 
»بین خودمون باشه می دونی چی شده؟« از 4 عصر تا 2 صبح دقیقا 
برای 12 نفر ماجرای دوستمان را تعریف می کنیم. تازه کارهای 
بهتری هم بلدیم بکنیم. به محــض اینکه میانه مان با همین بنده 
خدا شکرآب شد، درست وســط دعوا وقتی که خون جلوی چشم 
دو طرف را گرفته، روزی را به یادش می آوریم که دسته گل به آب 
داده و برای گرفتن مشــورت سراغ ما آمده 
بود. بعد هم تا می توانیم خار و خفیفش 
می کنیم و دسته گل مذکور را عین 
چماق روی ســرش می کوبیم تا 
حساب کار خوب دستش بیاید. 
اگر قرار اســت اینطور مشورت 
بدهیم، همان بهتــر که ندهیم؛ 
چون حرف دوســت مــا پیش ما 
امانت اســت و خیانت در امانت هم 

کار خوبی نیست.

عاداتی که افراد شاد هر روز 
انجام می دهند)2(

ممکن اســت عبوس بودن و اخم در نظر شــما یا 
مخاطبانتان جذاب به نظر آید، اما شاد بودن نه تنها 
برای رفاه عاطفی شما ضروری اســت، بلکه با شاد 
زندگی کردن می توانید انسان موفق تری نیز باشید. 
در این مطلب شما را با چند عادت روزانه افراد بسیار 

خوشحال آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. 
6. هیچ کاری را نیمه تمام رها نمی کنند

مردم خوشــحال درک می کنند کــه بزرگ ترین 
موفقیت ها از یک کار بزرگ همه جانبه به دســت 
می آید. آنها مطمئن هستند که در تمام جنبه های 

زندگی خود این رویه را پیش گیرند.
7. در حفظ روابط شخصی معنادار خود تالش 

می کنند
هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که اطراف انسان 
را آدم های زیبا و به همان اندازه الهام بخش احاطه 
کرده باشد. این گونه دوستی ها شما را در زمان فشار، 

عاقل نگه می دارد.
8. روال مختلفی برای تغییر دادن موقعیت ها 

دارند
وقتی کاری پیش نمی رود، تنها افراد دیوانه به همان 
کار ادامه می دهند و انتظار نتیجه ای متفاوت دارند. 
تالش برای امتحان موقعیت های جدید، آسان ترین 
روش برای ایجاد یک راه حــل جدید به منظور رفع 

یک مشکل قدیمی است.
9. در رها کردن موضوع های بی ارزش بسیار 

خوب عمل می کنند
رها کردن یک مهارت است. مهم نیست که چقدر این 
کار سخت باشد؛ تمرین آن،  بهترین راه حل برای رفع 

اثرات منفی این مشکل است.
10. بسیار آمرزنده و مقاوم هستند

فرد بهتری بودن همیشه آســان نیست؛ اما معموال 
احساس ســبکی بیشــتری نســبت به همتایان 

ناخوشحال خود خواهید داشت.
11. برای آنکه توســط دیگران دوست داشته 

شوند، تالش نمی کنند و به آن نیاز ندارند
دوست داشــتنی بودن به صورت ظاهری، یک مانع 
برای لذت بردن واقعی از زندگی و در نتیجه شاد بودن 
است. افراد موفقی که به معنای واقعی شاد هستند، 

این موضوع را درک می کنند.

مهارت زندگی

چاپ چهل و پنجم »خواجه تاجدار« نوشــته »ژان گور« فرانسوي با 
ترجمه» ذبیح ا... منصوري« را نشر »امیرکبیر« چاپ کرده و نمایشگاه 

کتاب عرضه می کند.
کتاب خواجه تاجدار بــه رخدادهاي تاریخي ایــران از هنگام مرگ 
نادرشاه افشار تا پایان زندگي آغامحمدخان قاجار با دیدي داستان گونه 

مي پردازد.
»آقا محمد خان قاجار از ســال 1193تا1211 هجری قمری، یعنی 
نزدیک به 18 سال، پادشاه ایران و پایه گذار سلسله قاجاریه بود. وی در 
چهار سالگی به وسیله علیقلی خان، ملقب به عادلشاه و برادرزاده نادر 

شاه و به سبب دشمنی که  با پدرش داشت اخته شد.
آقا محمدخان در جنگاوری توانا بود اما بیشــتر شهرتش در تاریخ را 
به خاطر ظلم، ستم، بی رحمی، ســنگدلی و جنایاتش به دست آورده 

است.شیوه کشتن آخرین شاه زند و قتل عام مردم کرمان و جنایات و 
غارت هایی که در گرجستان انجام داد از جمله اقداماتی است که از او به 
یاد گار مانده؛ گرچه بسیاری در طول تاریخ به کفایتش گواهی داده اند.

آقا محمد خان وقتی فهمید که کریم خان زند در حال مرگ اســت از 
شیراز و به همراه عده ای از ایل قاجار و افراد دیگر به سرعت به تهران 
رفت. بعد از غلبه به برادرانش که مخالف ســلطنت او بودند به کرمان 
رفت و پس از نابینا کردن لطفعی خان آخرین پادشاه زند و کشتن او، 

اعالم پادشاهی نمود.
وي شب هنگام 21 شهر ذي الحجه 1211 برابر 1797 میالدي توسط 
3 نفر از همراهان نزدیک خود  در پناه آباد قره باغ )شوشه( کشته شد و 
هم اکنون جسد وي در نجف اشرف مدفون است. با مرگ آقا محمدخان، 

ولیعهدش فتحعلی شاه به سلطنت رسید.«

خواجه تاجدار
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

زنانی که با گرگ ها می دوند
زنان اگر مجبور شوند

روی دیوارهای زندان، آســمان آبی را نقاشی 
خواهند کرد؛

اگر پارچه های زخم بندی ســوزانده شــود، 
پارچه های بیشتری خواهند بافت؛

اگر خرمن ها نابود شــوند، بذرهای بیشتری 
خواهند پاشید.

آنجا که دری نیست، زنان در خواهند ساخت و 
آن را باز و از آن عبور خواهند کرد و به راه های 
 جدید و زندگی هــای جدیــد گام خواهند 

نهاد.
)زنانی که با گــرگ ها می دوند، کالریســا 

پینکوال استس(

 پرنده ماهیخور سبیل دار بوگاینویل، یک پرستوی خاکستری 
تیره با سبیل های باشکوه است. 

پرستوی اینکا سبیل چخماقی سفیدرنگ دالی شکلی از پر دارد؛ 
اما این سبیل منحصر به گونه نر این حیوان نیست و ماده ها نیز 
ازآن برخوردارند. طول سبیل پرنده، یک نشانه قابل اعتماد از 
وضعیت بدنی آن است و هرچه طول سبیل بلندتر باشد پرنده 
سالم تر اســت. پرستوهای اینکا با ســبیل های بلندتر تمایل 
دارند با هم جفتگیری کنند و جوجه های بیشــتر و بزرگ تری 

داشته باشند.
نژاد پرستوهای اینکا به سواحل آمریکای جنوبی از شمال پرو 
تا شیلی مرکزی تعلق دارد. آنها از ماهی های کوچک اقیانوس 

مثل ماهی کولی تغذیه می کنند. 
کاهش این ماهی ها به علت ماهیگیری تجاری و برداشت بیش 

از حد، منجر به کاهش جمعیت پرستوهای اینکا شده است. 
زمانی تعداد آنها به چندین میلیون می رسید، اما جمعیت فعلی 
آنها حدود 150000 پرنده برآورد می شــود و  توسط اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت در لیست گونه های نزدیک به 

انقراض قرار گرفته اند.

پرستوی اینکا؛ پرنده ای با سبیل های چخماقی
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

تصاویر روز

اهالی سیبری در گذشته برای شکار خرس ها از لباس یا دراصطالح 
زرهی خاص استفاده می کردند که ویژگی منحصر به فردی دارد؛ 
این لباس که آهنی شکل به نظر می رسد، برای حفاظت افراد در 

برابر خرس ها هنگام شکار به کار گرفته می شد.
ویژگی خاص این لباس، به کار رفتن میخ های فراوان در تمامی 
بدنه آن بوده و البته برای راحتی فرد هنگام شــکار انعطاف پذیر 

است.
مردم سیبری در قرن 18 میالدی از این زره مخصوص برای ایمن 

بودن از حمله خرس ها هنگام شکار استفاده می کردند.
سیبری نام سرزمینی گسترده در بخش آسیایی روسیه است که 
رشته کوه های اورال، اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی، آن 

را احاطه کرده است.

این جمجمه ها از مواد ســرامیکی ترکیبی ساخته شده اند و برای 
آتشدان یا شومینه های گازی بسیار عالی هستند. خانه  یک خانواده 
را هیچ چیزی به اندازه یک توده شعله ور از سر و کله گرم نمی کند. 
شما می توانید برای داشتن یک شب رمانتیک و عاشقانه با همسر 
خود، گرد این آتش بنشینید و رقص شــعله های آتش را از میان 

شکاف های فک و سوراخ های چشم جمجمه ها تماشا کنید.
این هیزم های جمجمه ای توسط شــرکت فورمیشن کریئیشنز 
)Formation Creations(، تولید و هم اکنون به صورت آنالین، 
در وب سایت آمازون در رنگ بندی های مشکی، سفید، خاکستری 
و قهوه ای به فروش گذاشته شده است. البته این احتمال نیز وجود 
دارد که میهمان های شــما، تحت تاثیر چیزی در خانه  شما، پا به 

فرار بگذارند.

لباس میخی
 برای شکار خرس

یک شب رمانتیک در میان 
جمجمه های شعله ور

 ساخت سگ رباتیک
برای نگهداری از سالمندان

محققان دانشــگاه شــفیلد انگلیس، ســگ رباتیکی بــا قابلیت 
بیومیمتیک )زیست تقلید( ساختند که »میرو« نام دارد. این سگ 
رباتیک نخستین نمونه ربات های پرســتار در جهان است که به 

مرحله تجاری سازی می رسد.
»میرو« از یک مینی سنسور بهره می برد که به مالک خود می گوید 
این ســگ هم اکنون نیازمند نوازش است. این ســگ رباتیک به 
سامانه تشخیص چهره مجهز اســت و به افراد سالمند و ناتوان در 
شناسایی افرادی که آنها را از یاد برده اند، کمک می کند. این ربات 
برای زندگی در کنار انسان طراحی شده و همانند یک سگ واقعی 

مراقب صاحب خود است.
از دیگر مزایای سگ رباتیک این است که خسته نمی شود، خانه را 
کثیف نمی کند، به جای غذا از شارژ الکتریکی استفاده می کند و 

احتماال در آینده قابل به روز رسانی و ارتقا خواهد بود.

جدول شماره 2120

غارهای زیبا و خیره کننده در جهان
در حالی که بسیاری گمان می کنند غارها همیشه تاریک، عمیق و ترسناک هستند، باید گفت که غارهای زیبایی در 

سراسر جهان در رنگ ها و شکل های مختلف براساس نوع خاک و سنگ هایشان وجود دارند.

افقی:
1-  شهری در استان گلستان- گوهرها

2- سرزنشــگر- خرمن ماه- رشته کوه عظیمی در 
روسیه

3- بی اسم و نشان- فرومایه- کمک
4- زادگاه نیما- تکان خوردن- اندوه- معشوق رامین

5- چاه کهنه- ناتوان از حل مشکل می شود- عاقل، 
فهمیده

6-  صافی یا پاالیه- امر به نوشتن- اصل هر چیز
7- درجه بندی شده- سور- بخش تیز چاقو

8- آرزوی بزرگ- گیج و سرگشته- غذای بسته بندی 
شده

9- گاز تنفسی- این نیمکت گاهی مبل می شود- 
سرگرد قدیم

10- همان بس اســت- مژده- پخش صوت جیبی 
و قابل حمل

11- سبزی ساالد- برادر دروغین کمبوجیه- اندک
12- شیره درون گل- سپاســگزار- عالمت مصدر 

جعلی- صدا، نغمه
13- مامور نظم و قانون- پنبه زن- همان مادر است

14- جنگ- پاندول ساعت- نردبان
15- پی درپی و پشت ســر هم- جانوری با پوزه ای 

باریک و زبان چسبناک دراز
عمودی:

1- پوشش روی چرخ اتومبیل- کتابی از سامرست 
موام نویسنده لبه تیغ

2- شــرف و عفت- نام یکی از خیابان های تهران- 
مردن در اثر حادثه

3- بصیرت- پایه گذار حساب آنالیز- کشاورز

4- اندازه گرمی یا سردی- دختر مازندرانی- توان- 
مخفی

5- باشکوه- مالمت و سرزنش- واحد دارویی
6- گاه از نهاد برآید- سوگ و عزا- پیشگاه اتاق

7- پارچه دریایی- دانا و هوشمند- از واژه های پرسش
8- میهمانی معروف- شهری در هند- فلز مرتجع

10- زیر دست- لقب امام علی  النقی)ع(- در مدرسه 
فراوان است

11- مکان- بی دین- پایتخت اکوادور
12- اما- گرداگرد لب و دهان- پدر شعر نو- مخفف 

الی آخر
13- پایتخت کانادا- زبان تازی- شعله آتش

14- بیماری سگی- شرف و ناموس- تغییر نظامی 
حکومت

15- طبق قانون اساسی پس از رهبری بزرگ ترین 
مقام رسمی کشور است- دســتگاهی در موسیقی 
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