
چرا شهر جهانی در هفته نکوداشت جهانی نشد؟

دیپلماسی در پی خونخواهی

المپ اضافی خاموش!
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد چنانچه مصرف 

برق مدیریت نشود در تابستان امسال خاموشی خواهیم داشت؛

اتوبوس ها یکی پس از دیگری واژگون می شوند؛

داستان »چپ کردن« ها! 2
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فرماندار اصفهان گفت: موضوع مواد مخدر چه در حوزه پیشگیری و چه 
مقابله، امری ملی و بین المللی است و توجه به این امر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و همکاری عمومی را می طلبد.به گزارش ایسنا و به نقل از روابط 
عمومی فرمانداری اصفهان، احمد رضوانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان اصفهان با تاکید بر لزوم اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد 

ادامه در صفحه  8مخدر...

ایجاد پردیس های سینمایی 
چندمنظوره در اصفهان

4

رسیدگی به مشکالت ۵ هزار نفر در 
سامانه ۱۹۷ پلیس اصفهان
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 عبور نیمی از راه آسیایی
 از آزادی
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 تالش شهرداری  جهادگونه
 است
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فرماندار اصفهان:

 مبارزه با موادمخدر
 بايد اجتماعی شود

این روزها و در آســتانه انتخابات  فاطمه 
بزرگ ریاســت جمهوری، شاهد کاویانی 

حضور هیئت دولت در هر سطحی برای افتتاح طرح  های 
متفاوت در استان اصفهان، صنعتی ترین استان کشور 
هســتیم. در این هفته برای دومین بار اصفهان میزبان 

عالی ترین مقام وزارتی کشور بود.
وزیر آمــوزش و پرورش، بــه مناســبت روز معلم در 
حالی به استان اصفهان ســفر کرد که چند طرح برای 
افتتاح در حوزه آموزش و پرورش پیش بینی شده بود. 
بزرگ ترین کلینیک پزشکی و دندانپزشکی فرهنگیان 
کشور با زیربنای پنج هزار و 300 مترمربع با اعتبار 70 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و کمک خیرین، از 

اصلی ترین برنامه های افتتاح بود.
این در حالی است که کلینیک شبانه روزی فرهنگیان 
در بلوار هشت بهشــت از روزهای آینده شاهد حضور 
مراجعان بسیاری خواهد بود. نکته قابل تامل که شاید 
عواقب آن را در کمتر از یک ســال آینده شاهد باشیم 
تاسیس چنین کلینیکی در شلوغ ترین منطقه شهر و 

عرض کم خیابان است.
ایجاد گره های ترافیکی در خیابان های مجاور به طور 
 حتم می تواند از مشــکالت آینده این نقطه از شــهر
  باشد.کمی آن ســوتر از خیابان باغ گلدسته، چهارباغ 
روز سه شــنبه های بدون خودرو را مطابق هفته های 
گذشته جشن گرفته بود. کشیده شــدن این ترافیک 
 احتمالی به خیابان چهــار بــاغ دور از انتظار نخواهد
 بود؛ البته داشتن پارکینگ اختصاصی این کلینیک را 
نباید نادیده گرفت و سوال اینجاست که آیا پارکینگ  

اختصاصی کلینیک ظرفیت الزم برای... 
ادامه درصفحه 8
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مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان، با بیان اینکه ظرفیت تولید برق کشور ۵3 هزار مگاوات است، گفت: برای تابستان 
امسال، مصرف ۵7 تا ۵۸هزار مگاوات در بعضی از ساعات پیش بینی می شود و اگر این اختالف مدیریت نشود، باید شاهد یک خاموشی 
گسترده باشیم. محمدمهدی عسگری با بیان اینکه تعداد مشترکین شهرستان اصفهان تا پایان سال گذشته، درمجموع یک میلیون 
و ۱0۶هزار و 3۸۸ نفر بوده است، اظهار داشت: میزان مصرف انرژی در شهر اصفهان در سال گذشته ۵میلیون و 30۵هزار و ۹۴۵ مگاوات ساعت 

است. به گفته وی، 3۶ درصد این میزان...

برگزاری دومین برنامه جاری حیات4
در شهرستان خور و بیابانک

دومین برنامه جاری حیات 
در سال جاری در شهرستان 
خور و بیابانک باحضور معاون 
فرمانــدار، رییس شــورای 
شــهر خور، رییس شورای 
شــهر فرخی و امــام جمعه 
شهرســتان خور و بیابانک 
و دیگر مســئوالن و اقشــار 

مختلف مردم برگزار شد.
در ایــن برنامــه رادیویــی 
محمدجــواد فیروزی، مدیر 
آبفای خور و بیابانک گفت: 
ایــن شهرســتان در ۴20 
کیلومتری مرکز در شــرق 
اســتان قرار دارد که دارای 
3 شهر و ۱7 روستاست که 
حدود 20 هزار نفر جمعیت 

دارد. در این منطقه حدود ۶ هزار و ۸07 فقره انشعاب آب واگذارشد به طوری 
که ۱۶۵ کیلومتر طول خط انتقال و ۱۵۵ کیلومتر طول شبکه توزیع آب است.

این درحالی است که شــهرهای خور و فرخی دارای دو شبکه آب بهداشتی و 
آب شرب می باشد.

خانم رفســنجانی، مجری برنامه رادیویی جاری حیات از امــام جمعه خور و 
بیابانک خواستند که رهنمودهایی درخصوص مصرف بهینه آب به مردم ارائه 
دهند که وی در برنامه جاری حیات اعالم کــرد: در آیات قرآن کریم و روایات 
اهل بیت)ع( بسیار پیرامون مصرف بهینه آب به نکات مختلف اشاره شده است 
که مردم می توانند با بهــره گیری از روایات اهل بیــت)ع( و آیات قرآن کریم 

چگونگی مصرف بهینه آب را در زندگی روزمره خود رعایت کنند.
همچنین در این برنامه عطاا... ایرجی، معاون فرماندار شهرستان 

گفت: شرایط اقلیمی خور و بیابانک به گونه ای است 
که تبخیر آب در این منطقــه به دلیل کویری 

بودن بسیار باالست در حالی که بارندگی 
در این شهرستان بسیار محدود است؛ 

بنابراین بحران و کم آبی در خور 
و بیابانــک جزئــی از زندگی 

مردم شده اســت و می توان 
گفت محدودیــت کمی و 
کیفــی آب از مهم ترین 
مشــکالت این منطقه 
می باشد، اما با این وجود 
از مــردم می خواهیــم 
که قــدر آب را در این 
شهرستان کویری بدانند 

و آب را بهینــه مصــرف 
کنند؛همچنیــن امیدوار 

هستیم با عنایت مسئوالن 
ارشــد اســتان و مدیرعامل 

شــرکت آبفای استان طرح 
انتقــال آب از زاینده رود به 
شهرســتان خور و بیابانک 
حتی در بازه زمانی درازمدت 

عملیاتی شود.
فیروزی، مدیر آبفای خور و 
بیابانک در پاسخ سوال یکی 
از حضار پیرامون فعالیت های 
فرهنگی آبفــای خور گفت: 
آبفــای خــور و بیابانــک با 
تشــکیل گروه حامیان آب 
آموزش درست مصرف کردن 
آب را در دســتور کار خــود 
قرار داده است؛ همچنین با 
پیمایش مشترکین پرمصرف 
با ارسال اخطاریه هایی آنها را 
دعوت به مصرف صحیح آب 
کردیم. تهیه، توزیع بروشــورهای مصرف بهینه آب، نصب بنر راه های درست 

مصرف کردن آب از جمله اقدامات دیگر در این زمینه بوده است.
همچنین در پاســخ به ســوال راه های حفاظت از کنتورهــای آب گفت: در 
شهرســتان خور و بیابانک به دلیل آب و هوای گرم و خشک، مشکل یخ زدگی 
کنتورها در فصل سرد سال را نداریم ولی از ســویی به لحاظ EC باالی آب در 
این شهرستان و خوردگی تجهیزات بعضا کنتورها درست عمل نمی کنند که 
الزم است مشترکین هرچند وقت یک بار کنتورهای خود را بررسی کنند تا در 
صورت داشتن مشکل، کنتور تعویض شود به طوری که در سال گذشته 200 
کنتور تعویض شد و طی سال های ۹0 تا ۹۵ حدود 3۵ درصد از کنتورهای شهر 

که حدود ۱۸73 کنتور بوده مورد تعویض قرار گرفت.
همچنین در این برنامه خانم تشــیعی، رییــس خانه فرهنگ آب 
درخصوص مصرف ســرانه آب گفت: میــزان مصرف 
یک فرد در طول شــبانه روز، سرانه مصرف آب 
محسوب می شود که طبق استاندارد میزان 
مصرف آب در بخــش خانگی حداقل 
7۵ و حداکثــر ۱30 لیتر در طول 
شبانه روز اســت که هم اکنون 
ســرانه مصرف آب خانگی در 
اصفهان ۱۵0 لیتر است که 
انتظار مــی رود این رقم به 

۱30 لیتر کاهش یابد.

با افتتاح کلینیک فرهنگیان، احتمال ایجاد 
ترافیک در چهار باغ دور از انتظار نیست؛

 افتتاح کلینیک پزشکی، وسط 
طرح سه شنبه های بدون خودرو!
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راه ما را گم نکنید

به سوی خانه امام )ره(

تعمیرات برای خانواده شهدا رایگان است!

یک نیم روز در گلستان شهدا همراه با دانش آموزان اصفهانی؛

فرمانده دل ها
ویژه
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يادداشت
گفت وگوی رؤسای هیئت های ایران و روسیه در آستانه

 نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه و حسین جابری انصاری معاون 
عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشــته در آستانه دیدار و در 

خصوص آخرین تحوالت سوریه و روند آستانه رایزنی و تبادل نظر کردند.

اخبار

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راستای تالش برای فاصله انداختن میان 
تهران و مسکواین بار در گفت وگو با شبکه ۹ اسراییل گفت: »ما می گوییم 
ایران و البته من به )والدیمیر( پوتین، رییس جمهور روسیه هم گفته ام که 
ایران نه تنها تهدیدی برای ما بلکه نهایتا تهدیدی برای شما )مسکو( خواهد 
بود.« »بنیامین نتانیاهو«  برخالف بیان اینکه روسیه دالیل محکمی برای 
همکاری با ایران دارد، اما هشدار داد تقویت جایگاه تهران در سوریه برای 
اسراییل غیرقابل قبول است. وی گفت: »روسیه البته توضیحات زیادی به 
خاطر این رفتارش دارد. آنها می خواهند از پیروزی داعش جلوگیری کرده 
و آن را شکست دهند، اما این بدان معنی نیست که بخواهیم داعش را برای 
ایران جایگزین کرده و حزب ا... یا شبه نظامیان شیعه را در منطقه سوریه 
مستقر شوند. «پیش تر »سرگئی ریابکوف«، معاون وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرده بود روابط دوجانبه میان روســیه و ایران به شــرایط خارجی 

بستگی ندارد و به هیچ عنوان تحت تاثیر عوامل خارجی نیست.

سفیر ترکیه در تهران با بیان اینکه ما ایران را نه رقیب، بلکه شریک می بینیم 
و اگر رقابتی هم هست، می تواند سازنده باشد،  تاکید کرد که سوریه راه حل 
نظامی ندارد. »رضا هاکان تکین«، سفیر ترکیه در ایران در نشست بررسی 
تاثیرات ژئوپلیتیکی منطقه بر روابط ایران و ترکیه که در محل شــورای 
راهبردی روابط خارجی برگزار شد، گفت: نهادینه کردن چنین تفکری 

می تواند تحوالت مثبتی را برای منطقه رقم بزند.
وی با اشاره به جایگاه منطقه ای ایران و ترکیه گفت: ما ایران را نه رقیب، بلکه 

شریک می بینیم و اگر رقابتی هم هست، می تواند سازنده باشد.
سفیر ترکیه روابط بین مردم ایران و ترکیه را امتیازی برای روابط دو کشور 
خواند و افزود: زمانی که سیاست منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی 
پیگیری می شد، ترکیه با وجود اینکه در بسیاری از سازمان های بین المللی 
با غرب همراه اســت، اما حتی در شــورای امنیت به نفع ایران رای داد و 

واکنش های منفی را نیز تحمل کرد.

نتانیاهو مدعی شد: 

قدرت گرفتن ایران 
تهدیدی برای روسیه

سفیر ترکیه در تهران:

ایران را نه رقیب ترکیه 
بلکه شریک خود می بینیم

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
در جلسه عمومی و غیرعلنی این شورا انجام می شود و به دلیل محرمانه 

بودن مذاکرات، محتوای  آن منتشر نمی شود.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است: به اطالع مردم مؤمن و شریف 
ایران می رساند؛ مباحث مرتبط با شورای نگهبان تنها از سوی سخنگو و 
یا اداره کل روابط عمومی این نهاد به آگاهی می رسد و هرگونه اظهارنظر 
یا انتشار مطلب از سوی افراد دیگر، موضع رسمی شورای نگهبان نبوده 

و فاقد اعتبار است.

 وزارت امور خارجه منطقه کردستان عراق در خصوص اظهارات »بهرام 
قاسمی« ، ســخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر مخالفت ایران با 
برگزاری همه پرسی اســتقالل و جدایی طلبی در منطقه و حمایت از 

تمامیت ارضی عراق ابراز نگرانی کرد.
وزارت امــور خارجه کردســتان عــراق در بیانیه ای نوشــت: »حق 
خودمختاری درست همانند دیگر کشورهای جهان برای ملت کردستان 
نیز حقی طبیعی است. کشور کردســتان همچنان برای رسیدن به 
خواسته و اهداف درست خود ادامه می دهد؛ همانطور که فداکاری های 

زیادی برای آن کرده است.«
این بیانیه ادامه می دهد: »همانطور که دولت منطقه ای کردستان رسما 
اعالم کرده است، این همه پرسی و اســتقالل کردستان یک موضوع 
داخلی برای عراق است. این مسئله از طریق گفت وگو و فهم بغداد مورد 

بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد.«
در این بیانیه تصریح شد: »ما هرگونه اظهاراتی که فراتر از این مسئله 
باشد رد می کنیم و تاکید داریم که اجازه مداخله هیچ کس را نمی دهیم. 
تصمیم گیری درباره استقالل به مردم کردســتان ربط دارد زیرا حق 

مسلم آنهاست.«

دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه هیچ انسان منصفی با شهدایی 
که امنیت ما را تامین می کنند مخالفتی نمی کند، افزود: دولت روحانی 
بیشترین حمایت را از نیروهای مسلح از ارتش و سپاه تا بسیج و نیروی 
انتظامی و...داشته است. به گزارش ایسنا، غالمحسین کرباسچی در 
آیین افتتاح ستاد مرکزی دکتر روحانی در سمنان در جمع هواداران 
این کاندیدا اظهار کرد: من در آن جلسه صراحتا گفتم که ما باید در کنار 
کمک های مادی به محرومان لبنان، سوریه، فلسطین، یمن و... تالش 
در جهت مبارزه با تروریســم افراطی، دیپلماسی فعالی در این بخش 
داشته باشیم.  وی با بیان اینکه هیچ انسان منصفی با شهدایی که امنیت 
ما را تامین می کنند مخالفتی نمی کند، افزود: دولت روحانی بیشترین 
حمایت را از نیروهای مسلح از ارتش و سپاه تا بسیج و نیروی انتظامی و...

داشته، این دولت الاقل بودجه ها و اعتبارات این بخش را دو برابر کرده 
است. وی با بیان اینکه نیروهای نظامی و امنیتی ما و از جمله ارتش و 
سپاه و بسیج، ناموس این مملکت هســتند افزود: در هیچ کجای دنیا 
بزرگان امنیت و نظامیان برجسته که وجه ملی دارند را با سیاست گره 

نمی زنند؛ چرا که آنها متعلق به همه مردم هستند.

مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از اینکه برخی به دنبال سنگ اندازی درباره 
صحبت های کاندیداها هستند گفت: اینکه برخی کاندیداها از اقشار 

پایین دست حمایت می کنند نباید برای آنها سنگ اندازی شود.
به گزارش »انتخاب«؛ آیت ا... حســین نوری همدانی در جلسه درس 
خارج فقه خود که در شبستان مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به 
انتخابات پیش رو اظهار داشت: نظام ما یک نظام اسالمی و مقدس بوده 
که دنباله رو نظام امیرالمومنین )ع( است؛ از همین رو هرکسی درباره این 
نظام تردید کند گناه کرده است. مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه 
کسی که چهره نظام را سیاه نمایی کند گناه کرده است افزود: این نظام 
والیی است، دولت ها عوض می شوند اما نظام اسالمی همچنان برقرار 
است. کسی که بخواهد درباره نظام سیاه نمایی کند اشتباه می کند، از 
همین رو باید برای حفظ این نظام تالش کنیم. استاد برجسته حوزه 
علمیه با بیان اینکه در مســئله انتخابات کاندیداهــا باید والیتمدار، 
استکبارستیز و خدمت گزار به مردم باشند تصریح کرد: کاندیداها باید 
اوال برای خدا قدم به میدان بگذارند، اگر کاندیدایی علیه والیت فقیه 
حرفی بزند او را قبول نداریم. اگر کاندیدایی آنجا که به نفع خودش است 
از والیت فقیه هزینه کند درست نیست.وی با انتقاد از اینکه برخی به 
دنبال سنگ اندازی درباره صحبت های کاندیداها هستند خاطرنشان 
کرد: فقر و معیشت اقشار کم درآمد با توجه به بیکاری و گرانی یکی از 
مهم ترین مشکالت مردم است که باید اینها از پیش پای مردم برداشته 
شود.آیت ا... نوری همدانی ادامه داد: برخی کاندیداها می خواهند یارانه 
فقرا را افزایش دهند، در اسالم راه روشن است هر کس قدرت کار دارد 
باید برای او کار ایجاد شود و کسی که قدرت ندارد باید از بیت المال برای 

آنها هزینه کند تا عزت و آبروی مردم حفظ شود.

عکس روز

آزمايش رای گیری الکترونیکی
در شیروان

پارلمانواکنشانتخابات دیدگاه

نامه نیوز: وزیر نفت در حاشــیه جلسه دیروز هیئت 
دولت به نقد شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف 

پرداخت و آنها را غیرواقعی دانست.
بیــژن زنگنــه در واکنــش بــه ســخنان قالیباف 
که گفتــه بود»بــه ازاي هــر میلیون تــن افزایش 
محصــوالت پتروشــیمي، 200 هــزار شــغل 
مســتقیم و 400 هزار شغل غیرمســتقیم مي توان 
ایجاد کــرد«؛ گفت: به نظر مي رســد که مشــاوران 
 ناشــي اطــراف بعضــی از کاندیداها را گرفتــه اند.

وزیر نفت ادامــه داد:این رقــم را آقایــان از کجا در 
آورده اند؟ 

به گفته وي، اگــر چنین رقمي را صرف اســتخدام 
مهندس کنند هم دو برابر ارزش تولیدات محصوالت 
پتروشــیمي باید حقوق بدهند! آن هــم تازه حقوق 

حداقلي یک و نیم میلیوني! 
بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه صنایع پتروشیمي 
ســرمایه بر هســتند و جاي اشــتغال زایي نیستند، 
ادامه داد: عالقه مندم بدانم کــه آقایان چگونه ظرف 
چهارسال مي خواهند درآمد کشور را دو برابر کنند؟ 
اگر کسي این را ثابت کند، من از او دفاع مي کنم و به 

او راي مي دهم!

انتخاب: جعفر فرجی، معاون هماهنگی اقشــار ستاد 
رییســی در اینســتاگرامش راجع به قالیباف مطلبی 

نوشته است.بخشی از این نوشته به این شرح است: 
دلم برای شــان می ســوزد؛ هر دو به دســت یک باند 
ســوختند. قالیباف یکی از ظرفیت های این نظام بود 
همانطور که احمدی نژاد بود. یکی به خاطر محبت بیش 
از حد یک باند چهارنفره سوخت و یکی به خاطر کینه 

همان باند چهارنفره سوخت. 
امان از محبت های خاله خرسی که ظرفیت قالیباف را 
برای سومین بار و برای همیشــه خواهد سوزاند و او را 

برای همیشه تمام خواهد کرد.
همانطور که ظرفیت احمدی نژاد رییس محبوب ترین 

دولت از مشروطه تاکنون را سوزاند. 
بازی نظرسنجی ها و نظرسازی ها معادالت واقعی کف 
صحنه را تغییر نخواهد داد و حیف ظرفیت های بزرگ 
اصولگرایی که ســوختند و امروز بــه نقطه صفر خود 
نزدیک می شوند؛ در حالی که جریان مقابل هیچ کدام 

از ظرفیت های خودش را نابود نکرد. 
 حرف هــا و اقــدام انقالبــی هــم بماند بــرای بعد 
 از انتخابات که یک ســینه ســخن موج مــی زند در 

درون ما.

زنگنه: 

 مشاوران ناشی 
دور قالیباف را گرفته  اند

معاون هماهنگی اقشار ستاد ريیسی:

محبت های خاله خرسی 
ظرفیت قالیباف را می سوزاند

 واکنش وزير دادگستری درباره يک محموله جنجالی:

  البسه کشف شده
 مجوز قانونی داشته است

ذوالنور:

ممکن است رییسی یا قالیباف 
به نفع دیگری کنار برود

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگســتری در حاشیه 
جلســه دیروز هیئت دولــت در جمــع خبرنگاران 
اظهارداشت: البسه کشف شده در منزلی در لواسانات 
که دارای برند خارجی بوده رسما توسط گمرک وارد 

شده و مجوز قانونی داشته است.
وی افزود: ٣ هزار و 200 عدد پوشاک بچه گانه متعلق 
به تولید کننده اروپایی در این محل نگه داری می شده 
و صاحب کاال اعالم کرد که ایــن کاال را قانونی وارد 

کرده است.
وزیر دادگســتری گفت: از گمرک ســوال کردیم که 
گزارش داد تمام این اموال به گمرک گزارش شــده و 
از مرز رسمی آمده و ١٥0 میلیون تومان هم عوارض 
داده است، قاضی حکم به منع پیگرد و رفع توقیف این 
کاالها را داد.یک محموله پوشاک قاچاق طی چند روز 
اخیر در منزل وزیر آمــوزش و پرورش دولت یازدهم 
کشــف شــد؛ این محموله در منزل وزیر مربوطه در 

منطه لواسان تهران کشف و ضبط شده است.
در بازجویی های اولیه به ماموران اعالم شــده که این 

محموله متعلق به دختر وزیر است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
حساسیت انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت حضور 
باشکوه مردم در صحنه گفت:مردم با حضور حماسی، 
 آگاهانه وهمــراه با بصیرت خــود در صحنه انتخابات،

 به کاندیدای اصلح رای دهند.
حجت االســالم  مجتبی ذوالنور افزود: آقای قالیباف و 
حجت االسالم سیدابراهیم رییســی هر دو کاندیدای 
اصلی نیروهای انقالب هســتند و در صورت لزوم یکی 

از آنها کناره گیری و یا هر دو در صحنه باقی می مانند.
ذوالنور افزود: اگر در فرآیند انتخابات مشخص شود که 
کناره گیری یکی از نیروهای انقالب باعث پیروزی در 
انتخابات خواهد شد، این اتفاق با حکمیت جمنا )جبهه 

مردمی نیروهای انقالب(خواهد افتاد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اگر شــرایط به گونه ای پیش برود که حضور قالیباف و 
رییســی در صحنه نیاز باشــد هر دو نامزد نیز تا پایان 
در صحنه رقابت حضور پیدا می کننــد و همه چیز به 
 شرایط روزهای پایانی انتخابات و نظرسنجی ها بستگی

 دارد.

بین الملل

در حالی که یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات در انگلیس 
باقی مانده است، پارلمان این کشور منحل می شود.

به گزارش رادیو آلمان، »ترزا می« نخســت وزیر انگلیس 
تاریخ 8 ژوئن )١8 خــرداد( را برای برگــزاری انتخابات 

زودهنگام در این کشور اعالم کرده بود.
این در حالی اســت که فرمان ملکه برای انحالل پارلمان 
انگلیس صادر می شــود و  در این فرمان موعد برگزاری 
انتخابات پارلمانی آینده در تمامــی ۶٥0 منطقه در این 

کشور نیز مشخص خواهد شد.
گفتنی اســت؛ انتخابات زودهنگام در جهت تسریع در 
اجرایی شدن روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به تصویب 
پارلمان این کشور رسیده است. پیش بینی می شود مراحل 
اجرایی شدن برگزیت حدود 2 سال زمان نیاز داشته باشد.

فرماندهان نظامی عراق با اشــاره به آغــاز قریب الوقوع 
عملیات نظامی جدید در شمال وغرب کرانه راست موصل 
و غیرمنتظره های زیادی که درانتظار داعش است، گفتند 
بسیج مردمی در عرصه سیاسی هم می تواند حضور داشته 
باشد.»عبدالکریم خلف«، سرلشکر بازنشسته، افزود: بسیج 
مردمی طبق فتوای مرجع عالیقدر دینی عراق تاسیس شده 
که فتوای جهاد کفایی برای مبارزه با داعش صادر کرد و با 
این وجود اگر ملت عراق ببیند که بسیج مردمی شایسته 
رهبری این کشــور از طریق صندوق انتخابات است هیچ 

اشکالی وجود ندارد.

خبرگزاری مرکزی کره اعالم کرد که کره شــمالی یک 
شــهروند آمریکایی با نام کیم ســانگ دوک را به اتهام 

فعالیت های خصمانه بازداشت کرده است.
این پروفسور آمریکایی-کره ای در کره شمالی بازداشت شد 
و بدین ترتیب سومین شهروند آمریکایی به شمار می رود 

که توسط این کشور بازداشت شده است.
این شهروند که حدود ٥0 سال سن داشت درحال خروج 
از کره، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او طی اقامت 
خود در کره شمالی در برنامه های امدادی و کمک رسانی 

به مردم شرکت داشت.

سال هاست که مسئوالن کشورمان تالش می کنند تا شاید 
از رهگذر این رفت و آمدها به کشــورهای همسایه شرقی، 
بتوانند امنیت مناطق مرزی ایران ، افغانســتان و پاکستان 
را تقویت کنندکه متاسفانه با مشکل مواد مخدر، تروریسم، 

افراط گرایی و خشونت روبه رو هستند. 
ناامنی که به درون مرزها هم کشــیده شده و چندورز قبل، 
متاسفانه تروریست ها توانســتند طبق ادعای خودشان، از 
داخل خاک پاکستان مرزبان های جوان کشورمان را هدف 

گرفته و به شهادت برسانند و یکی از مرزبانان را نیز با خود به 
پاکستان منتقل کنند و حاال صحبت ها و تحلیل های زیادی 
در خصوص پاکسازی مناطق مرزی پاکستان از لوث وجود 

تروریست ها توسط نیروهای ایرانی به گوش می رسد. 
پس از رخــداد این حادثه تروریســتی، رییــس جمهوری 
اسالمی ایران در نامه ای خطاب به »نواز شریف« نخست وزیر 
پاکســتان، ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار 
تعرضات تروریستی از خاک پاکســتان به خاک جمهوری 

اسالمی ایران، تاکید کرد: انتظار می رود برای حفظ و ارتقای 
روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور فرمایید مسببین این 
اقدام تروریســتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به دست 

عدالت سپرده شوند.
 پاکستان، عاجز از تامین امنیت مرزهای مشترک، همچنان 
میزبان عالی ترین مقامات ایرانی می شود تا شاید راهی برای 
پاکسازی منطقه از تروریســت ها پیدا شود. شاید پاکستان 
هم باید برای رهاشدن از دست تروریست ها به ایران متوسل 
شود.  ابوالفضل حسن بیگی، نایب رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس در همین بــاره می گوید: 
» امروز جهت کمک رســانی ما به پاکســتان، در راستای 
پاکســازی مناطق مرزی، مذاکرات در حال انجام اســت و 
وزارت خارجه مسئولیت این کار را بر عهده دارد؛ آنها باید به 
صورت جد پیگیری کنند که در صورتی که پاکستان اعالم 
نیاز کند، نیروهای نظامی و مسلح جمهوری اسالمی ایران 
 وارد شوند و این منطقه را از لوث وجود تروریست ها پاکسازی 

کنند.«
همچنین منصور حقیقت پور، مشاور رییس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه اولین درخواست منطقی و معمول ما 
از پاکستان این اســت که آنها خودشان امنیت مرزهایشان 
را حفظ کنند، گفت: فعال با توجــه به ارتش عریض و طویل 
که پاکســتانی ها دارند، اولویت این است که آنها خودشان 
مرزهایشــان را حفظ کنند و به ما تضمیــن دهند که دیگر 

چنین حوادثی رخ نمی دهد.
حقیقت پور می گوید: ما می دانیم که تروریست ها با اطالعات 
ارتش پاکستان در ارتباط هستند. اطالعات ارتش پاکستان 
می داند که تروریســت ها کجا هستند؛ پاکســتانی ها باید 
تروریست ها را دســتگیر کرده و به ایران تحویل دهند. اگر 
آنها نتوانند مرزهایشان را حفظ کنند و هرازگاهی چند آدم 
شــارالتان از آنجا بیایند و بچه های ما را بزنند و بروند، باید 

تصمیم دیگری بگیریم.
و حاال شــاید ظریف رفته تا تصمیم دیگــری بگیرد. وزیر 
لبخند به لبی که اعتقاد دارد همــه چیز با »گفت و گو« و از 
مسیر »دیپلماسی« حل می شود. شاید بتواند با لبخندهای 
خود، کاری کند کــه تروریســت ها دیگر جــرأت نکنند 
 هروقت دلشــان خواســت، از آنجا بیایند و بچه های ما را

 بزنند و بروند! 

ظريف، روز گذشته به پاکستان رفت. اين سفر در راستای پیگیری حادثه شهادت مرزبانان کشورمان  سما مطیعی
 در میرجاوه و مرزبان اســیری که گفته می شود در چنگ تروريست ها اســیر است، ارزيابی

 شده است. 

با توجه به ارتش 
عريض و طويل که 

پاکستانی ها دارند، 
اولويت اين است 
که آنها خودشان 

مرزهايشان را حفظ 
کنند

ایسنا: در حالی گفته می شود معرفی نشدن 
نماینده اقتصادی حسن روحانی، عامل لغو 
مناظرات اقتصادی انتخاباتی بوده است که 
به گفته منابع آگاه از ستاد انتخاباتی روحانی 
علی طیب نیا به عنــوان نماینده اقتصادی 
حسن روحانی برای شــرکت در مناظرات 

انتخاباتی تعیین و معرفی شده بود.
دو روز پیــش بــود کــه کانــال رســمی 
ســتاد ابراهیم رییســی، یکی از نامزدهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
اعــالم کرد کــه مناظــره اقتصــادی بین 
نمایندگان کاندیداهای ریاســت جمهوری 

به دلیل معرفی نشــدن نمایندگان حسن 
روحانی لغو شده است.در همین رابطه یک 
منبع آگاه به ایســنا گفت این خبر صحت 
ندارد و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به عنوان 
ســرتیم اقتصادی برای مناظره تلویزیونی 
و شــاپور محمدی، رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار برای مناظره رادیویی انتخاب و 
معرفی شده بودند. این منابع عدم برگزاری 
مناظــرات را آماده نبودن ســایر نامزدها از 

جمله محمدباقر قالیباف و ابراهیم رییسی 
دانستند.گرچه از سرنوشت مناظرات نماینده 
اقتصادی کاندیداها هنوز خبــر موثقی در 
دســت نیســت ولی آنگونه که منابع آگاه 
اعالم کرده اند در صورت تصمیم بر برگزاری 
مناظرات اقتصــادی، نماینــده اقتصادی 
حسن روحانی برای شــرکت در مناظرات 
 اقتصادی، علی طیب نیا و شــاپور محمدی 

خواهند بود.

طیب نیا؛ نماینده روحانی برای مناظرات اقتصادی

 بررسی صالحیت داوطلبان
 ریاست جمهوری منتشر نمی شود

واکنش اقلیم کردستان عراق
به سخنان اخیر قاسمی

کرباسچی: 

 هیچ انسان منصفی 
با شهدا مخالفت نمی کند

آيت ا... نوری همدانی:

نباید در راه کاندیدایی که انگیزه 
الهی دارد سنگ اندازی شود 

طرح آزمایشــی رای گیری الکترونیکی انتخابات شورای اسالمی 
شیروان  به اجرا در آمد.

پارلمان انگلیس منحل شد

امکان حضور بسیج مردمی 
عراق در سیاست

کره شمالی یک آمریکایی 
دیگر را بازداشت کرد

به بهانه سفر ظريف به پاکستان؛ 

دیپلماسی در پی خونخواهی
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لغو مجوزهای خارجی دو شرکت هواپیمایی
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، از برخورد با دو شرکت هواپیمایی 
ایران ایرتور و آتا خبرداد و گفت: در صورت هرگونه تعلل شرکت های هواپیمایی، 

به توصیه های این سازمان درخصوص مجوز فعالیت آنها تجدید نظر خواهد شد.
 افزایش 15 برابری بودجه

 بیابان زدایی کشور
مدیرکل دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور گفت: با توجه به نگاه ویــژه دولت یازدهم بــه طرح های 
بیابان زدایی و مبارزه با ریزگرد، بودجه بیابان زدایی کشور در سال 

96، رشدی 15برابری نسبت به سال قبل داشته است.
عباس کارگر در حاشیه بازدید کارشناسان ارشد بیابان زدایی سه 
قاره جهان از طرح های بیابان زدایی آران و بیدگل افزود: در ســال 
96 دولت اعتبار بسیار خوبی را به طرح های بیابان زدایی و مبارزه با 
ریزگرد در کشور اختصاص داده است که می توان پیش بینی کرد 

مشکلی از لحاظ کمبود بودجه نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه اعتبار امسال برای بیابان زدایی 9 هزار میلیارد ریال 
در نظر گرفته شده اســت افزود: این مقدار اعتبار برای کانون های 
بحران در نظر گرفته شــده که اعتبار ملی محســوب می شود که 
باتوجه به وجود 300 هزار هکتار جنگل در دست کاشت و کانون های 
متعدد بحران ریزگرد در استان اصفهان،330 میلیارد ریال اعتبار 

به طرح های بیابان زدایی استان اصفهان اختصاص یافته است.
کارگر تاکید کرد: هم اکنون در کشور 2 و نیم میلیون هکتار جنگل 
در دست کاشت داریم که با توجه به ادامه روند تخریب ها، این مقدار 

کاهش می یابد.

خبر

قیمت انواع
پاور Power )منبع تغذیه( در بازار

بازار

کافه اقتصاد

ایران؛ رکورددار رشد 
نقدینگی در خاورمیانه 

ایران با رشــد نقدینگــی29/5 درصدی، رکــورددار 
 منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی در ســال گذشته 

شد.
رشد نقدینگی در ایران طی ســال 95 به 29/5درصد 
رســید که این رقم 3/5 برابر متوســط رشد نقدینگی 
منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در این 
سال بوده است.رشد نقدینگی منطقه در سال 95 بالغ 
بر 8/2 درصد بوده است. رشد نقدینگی 29/5 درصدی 
ایران در سال گذشته بیشتر از متوسط 14ساله 2000 
تا 2013 بوده است. متوسط رشد نقدینگی در این دوره 

28/7 درصد اعالم شده است.

ایران؛ دومین تولیدکننده 
کمپرسورهای فشار قوی در دنیا

ایران با بومی سازی کمپرسورهای فشار قوی تا 750 بار، 
دومین تولیدکننده این فناوری در دنیا شد.تولیدکننده 
این فناوری در اصفهان، قیمت نمونه خارجی این دستگاه 
را حدود 500 هزار دالر بیان کرد و گفت: با بومی سازی 
دانش فنی در داخل، قیمت آن به یک ســوم مشــابه 

خارجی آن رسیده است.
بهرام بارانی گفت: دانش فنی ساخت این کمپرسورها تا 
پیش از این دراختیار آمریکایی ها بود که با دستیابی به 
دانش فنی ساخت در داخل، اکنون دانش آن از انحصار 

این کشور خارج شد.
وی کاربرد کمپرسورهای فشــار قوی را در صنایع نفت 
وگاز، ریلی، دریایی و نیروگاهی بــرای تامین هوا وگاز 
فشرده دانست و گفت: کمپرسورهای ساخت این شرکت 
مطابق با معتبرترین استاندارد جهانی در حوزه نفت وگاز 

API، طراحی وساخته  شده است.
تولیدکننده این فناوری افزود: با بومی ســازی قطعات 
یدکی کمپرســورهای خارجی دراین شــرکت، عالوه 
برقطع وابســتگی، هزینه هــای تعمیــر و نگهداری 

30درصدکمتر شده است.
بهرام بارانی ادامــه داد: صرفه جویــی 15درصدی در 
مصرف انرژی در زمان بهره برداری ، افزایش عمر قطعات 
یدکی کمپرسور ، کاهش آلودگی محیط زیست وکاهش 
40درصد هزینه بهره برداری، از مهم ترین ویژگی های 

محصول ساخته شده است.
وی افزود: با راه اندازی شبکه فناوری و زنجیره تامین، این 
شرکت قادر است ساالنه به طور متوسط 400 دستگاه را 

تولید و به بازار عرضه کند.

معاون فنــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهان 
گفت:30 درصد مســاحت این استان را بیابان تشــکیل می دهد که 
یک میلیون و 90هزار هکتار آن، کانون بحران فرســایش بادی است. 
وی گفت: اســتان اصفهان بیش از 10 میلیون هکتار وسعت دارد که 
حدود 3میلیون هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد. در 5 دهه گذشته 
300هزار هکتار از کانون های بحران استان نهال کاری شده است که 
اگر می خواستیم امروز این کار را انجام دهیم بیش از500میلیون دالر 
هزینه دربر داشــت. عبدالرضا مهاجری افزود: در 3 دهه گذشته زمان 
زیادی صرف آموزش و تحقیقات در مناطق بیابانی کردیم.آران و بیدگل 
با 120هزار هکتار جنگل های دست کاشــت تاغ که حدود40درصد 
از تاغزارهای اســتان اصفهان را بــه خود اختصاص داده اســت، در 

200کیلومتری شمال مرکز این استان قرار دارد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: بنا به گفته 
دولت، تورم از 45 درصد به 8 درصد رســیده و رشد اقتصادی از منفی 
6/8 به مثبت 8 رسیده است که رشــد 14/8درصدی نسبت به دولت 
قبلی را نشــان می دهد؛ اما در حال حاضر با یک نظرســنجی از مردم 
می توان به این نتیجه رســید که قدرت خرید مردم در دولت گذشته 

باالتر بوده و زندگی آسوده تری داشته اند.
موســوی الرگانی در ادامه گفت: عــده ای از مردم بســیار پایین تر از 
خط فقر و فقط با پول یارانه  زندگــی می کنند. در حقیقت آنها زندگی 
نمی کنند؛ بلکه فقط تالش می کنند تا زنده بمانند. کسی که درآمدش 
از 1/5میلیون تومان کمتر باشد زیر خط فقر است که 30 میلیون نفر 
از مردم کشور ما جزو این گروه هستند؛ همچنین 30 میلیون دیگر از 

درآمدی که بتواند کفاف زندگی  آنها را بدهد، بهره مند نیستند.

وجود بیش از یک میلیون 
هکتار کانون بحران 

فرسایش بادی در استان

30 میلیون نفر از 
مردم کشور زیر خط

 فقر هستند

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه حمایت همه جانبه از تولیدات داخل، 30هزار شغل در 
کشور ایجاد خواهدکرد، گفت: بسیاری از تولیداتی که با برندهای 
خارجی در بازار به فروش می رسد، در حقیقت تولید داخل است.

محسن نیرومند بیان داشت: از نظر منابع انسانی هیچ کمبودی 
نداریم؛ آنچه مشکل ساز شده، در حقیقت مشکالت مدیریتی 
است. بســیاری از واحدهایی که امروز با مشکالت اقتصادی 
روبه رو هستند در حقیقت مشــکالت اقتصادی آنها ناشی از 

سوءمدیریت است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، همچنین 
با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال«، گفت: امسال دولت عزم 
خود را برای کمک به رفع معضل بیکاری و ایجاد اشــتغال به 

کار بسته است.
نیرومند با بیان اینکه حفظ اشتغال مهم ترین دغدغه مسئوالن 
اســت، افزود: 100 درصد مصوبات و تصمیمات ستاد تسهیل 
موانع اشتغال اســتان اصفهان در سال گذشته، برای کمک به 

واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه با تصویب ستاد تسهیل در سال گذشته به 
حدود 800 واحد تولیدی درحال رکود، وام و تسهیالت مناسب 
بانکی پرداخت شد، افزود: در نتیجه این خدمات و رفع مشکالت 

واحدهای تولیدی، اعتراض ها و تجمع های کارگری در ســال 
گذشته، 31 درصد نسبت به سال 94 کمتر شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، با اظهار 
اینکه اشتغال زایی و افزایش تولید داخلی به عزم ملی نیاز دارد، 
افزود: با جلوگیری از قاچاق کاال و خرید و مصرف کاالهای ایرانی 

می توانیم مشکل اشتغال کشور را برطرف کنیم.
وی گفت: جلوگیری از قاچاق امری مهم و بسیار تاثیرگذار است 

که تحقق آن نیازمند عزم ملی و مردمی است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان، با بیان 
اینکه ظرفیت تولید برق کشور 53 هزار مگاوات است، گفت: 
برای تابستان امسال، مصرف 57 تا 58هزار مگاوات در بعضی 
از ساعات پیش بینی می شود و اگر این اختالف مدیریت نشود، 

باید شاهد یک خاموشی گسترده باشیم.
محمدمهدی عســگری با بیــان اینکه تعداد مشــترکین 
شهرستان اصفهان تا پایان سال گذشــته، درمجموع یک 
میلیون و 106هزار و 388 نفر بوده است، اظهار داشت: میزان 
مصرف انرژی در شــهر اصفهان در سال گذشته 5میلیون و 
305هزار و 945 مگاوات ساعت است. به گفته وی، 36 درصد 
این میزان توسط مشترکین خانگی، 11درصد مشترکین 
عمومی، 13درصد مشترکین کشاورزی، 26درصد مشترکین 
صنعتی و 12درصد توسط مشترکین تجاری مصرف می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان، با تاکید 
بر اینکه ساالنه به تعداد مشترکین اضافه می شود و به طور کلی 
در سال گذشته به تعداد مشترکین شهرستان 3 درصد و به 
میزان رشــد مصرف 5/3درصد افزوده شده است، گفت: در 
بخش خانگی 3 درصد به تعداد مشترکین و 3/9درصد به رشد 
مصرف، بخش تجاری 2/6درصد به تعداد  مشترکین و 7درصد 
به رشد مصرف، بخش عمومی 8 درصد به تعداد مشترکین و 
رشد مصرف، بخش کشاورزی 2/3درصد به تعداد مشترکین 

و 3/4درصد به رشد مصرف و در بخش صنعت، 1/8درصد به 
تعداد مشترکین  و 4/9درصد به رشد مصرف در سال 95 در 
مقایسه با سال 94 افزوده شده است. وی با بیان اینکه ظرفیت 
تولید برق کشور 53 هزار مگاوات است، اضافه کرد: در تابستان 
هر سال برای ساعات محدودی میزان مصرف انرژی برق، از 
میزان تولید آن پیشی می گیرد. برای تابستان سال جاری نیز 
مصرف 57 تا 58 هزار مگاوات در بعضی از ساعات پیش بینی 

می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان هشدار داد چنانچه مصرف برق مدیریت نشود در تابستان امسال خاموشی خواهیم داشت؛

المپ اضافی خاموش!

انرژیدر شهر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

فروش تولیدات داخلی با برندهای خارجی در بازار

Green GP530A 530 Watt گرین

 1,900,000
ریال

 1,950,000
ریال

Green GP850B - OC گرین

 6,000,000
ریال

 6,150,000
ریال

Green GP750B - OC گرین

 5,000,000
ریال

 5,100,000
ریال

سکه تمام بهار آزادی
11،790،000 ریال)طرح جدید(

6،680،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،590،000 ریالسکه یک گرمی

1،162،800 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه فروشندگان کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان، با اشاره به 
رکود بی سابقه در این صنف، گفت: یک چهارم صنوف زیرمجموعه اتاق اصناف، وابسته به 

صنعت ساخت و ساز هستندکه اکنون تمام مشاغل وابسته به آن فلج شده اند.
حسنعلی حقیقت زاده در گفت وگو با ایمنا، با اشاره به شرایط تامین لوازم داخلی ساختمان 
همچون کاشی، شیرآالت و لوازم بهداشتی در گذشته و مقایسه آن باشرایط کنونی، گفت: 

در ابتدای انقالب تولیدکنندگان این محصوالت، محدود و کیفیت آنان در مقایســه با 
نمونه های داخلی بسیار بد بود.

وی ادامه داد: خوشــبختانه امروز تعداد تولیدکنندگان این نوع محصوالت به شــدت 
گســترش یافته و کیفیت محصوالت داخلی در این زمینه به طرزمحسوسی افزایش 

یافته است.
رییس اتحادیه فروشندگان کاشی، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان، با بیان اینکه 
محدودیت تولید و واردات در سال 1361 باعث شده بود کمیته ای برای توزیع مصالح 
ساختمانی تشکیل شــود و هر فردی که نیاز به خرید این اقالم داشت باید حواله تهیه 
می کرد، گفت: در حال حاضر اجناس خارجی بسیار کم است و اقبال مردم نیز به خرید 

محصوالت ایرانی بیشتر از نمونه های خارجی است. حقیقت زاده به رکود شدید حاکم 
بر این صنف اشاره کرد و افزود: رونق در این سیستم، وابستگی مستقیم به ساخت و ساز 
دارد و با توجه به رکود در بخش ساخت و ساز، این صنف نیز به تبع دچار رکود شده است.

وی با اشاره به اینکه یک چهارم صنوف زیرمجموعه اتاق اصناف وابسته به ساخت و ساز 
هستند، گفت: در حال حاضر کلیه مشاغل وابسته به ساخت و ساز فلج شده اند.

رییس اتحادیه فروشندگان کاشی، لوله و لوازم بهداشــتی ساختمان اصفهان، رکود، 
مالیات های سنگین، تصمیمات نادرست مدیریتی در گذشته مانند قانون صدور پروانه 
یکساله، بیمه و قوانین اداره کار را از جمله مهم ترین مشکالت این صنف دانست و افزود: 
متاسفانه هر روز شاهد بسته شدن واحدهای صنفی به دلیل مشکالت گفته شده هستیم.

رییس اتحادیه فروشندگان کاشی و لوازم بهداشتی ساختمان اصفهان:

رکود بی سابقه صنف کاشی

شــورای پول و اعتبار، رقم تسهیالت سپرده پس انداز مسکن 
یکم را از 80 به 100 میلیون تومان افزایــش داد؛ بنابراین به 
هر زوج 200 میلیون تومان تسهیالت تعلق می گیرد. بسیاری 
از مردم سطح وام مسکن را برای خرید خانه کافی نمی دانند و 
این مسئله در کالنشهرها نمود بیشتری دارد. اما مردم همچنان 
خوشــبینانه امیدوارند تا دولت با هدف تحریک بیشتر تقاضا، 

سطح وام مسکن را افزایش دهد.
نکته قابل توجه این است که این وام چقدر می تواند بازار مسکن 
را از حالت رکود خارج کرده و رونق غیرتورمی را در بازار مسکن 
ایجاد کند. از آنجایی که صنعت ساختمان با صدها شغل ارتباط 
مستقیم دارد پس رکود در حوزه  مسکن، تمامی صنایع وابسته 
به آن را نیز در این رکود فرو خواهد برد؛ به طوری که از سال 91 
تا کنون شاهد این رکود بوده ایم واغلب تولیدکنندگان مصالح 

ساختمان و حتی معادن، با تعدیل نیرو مواجه شدند.
همچنین از سال 91 تاکنون، خرید و فروش مسکن به شدت 
کاهش یافت و تعداد زیادی از ســازندگان خرد مسکن از بازار 
کنار رفتند و آپارتمان های نوساز روی دست سازندگان ماند. 
ازسوی دیگر کارشناسان، خروج از رکود اقتصاد کشور را وابسته 
به بخش مسکن می دانند و معتقدند که مسکن، موتور محرک 
اقتصاد کشور است که دولت برای خروج از آن، باید این بخش 

را دچار تحرک کند.
شورای پول و اعتبار درجهت کمک به رونق تولید و اشتغال در 
جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش 

قدرت خرید مسکن خانوار ها، با افزایش سقف تسهیالت بدون 
سپرده به زوجین موافقت کرد و در یک هزار و دویست و سی 
و یکمین جلسه خود در 12 اردیبهشت سال جاری، موارد زیر 

را تصویب کرد:
1. افزایش سقف تســهیالت بدون ســپرده جعاله مسکن به 
2000میلیون ریال برای یک پــالک ثبتی ازجانب بانک های 

تجاری و بانک مسکن.
2. موافقت با اعطای تســهیالت خرید مسکن بدون سپرده به 
زوجین ازجانب بانک های تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ 
زیر روی یک پالک ثبتی، مشــروط به رعایت تعادل منابع و 

مصارف بانک.
- شــهر تهران معادل 1000 میلیون ریال )هریک از زوجین 

حداکثر 500 میلیون ریال(
- مراکز استان و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت معادل 
800 میلیون ریال )هریک از زوجیــن حداکثر 400 میلیون 

ریال(
- ســایر مناطق شــهری معادل 600 میلیون ریال )هریک از 

زوجین حداکثر 300 میلیون ریال(.
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیالت بدون سپرده قابل اعطا 
به زوجین، زمینه افزایش قدرت خرید مســکن برای زوجین 

فراهم می شود.
3 . بانک مسکن مجاز است به تسهیالت گیرندگان مسکن از 
محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن )عالوه 

بر سقف های مصوب از محل اوراق مذکور(، در حالت انفرادی تا 
سقف 100 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 200 میلیون 

ریال تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.
به این ترتیب بانک مســکن می تواند به اســتفاده کنندگان 
تســهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن، عالوه بر 
سقف تســهیالت فعلی، مبلغ 100 میلیون ریال برای خرید 
مسکن انفرادی و مبلغ 200 میلیون ریال برای خرید مسکن 

ازجانب زوجین پرداخت کند.
4.  در خصوص بانک مسکن با تجمیع تسهیالت فروش اقساطی 
مسکن از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز 
مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن با تسهیالت 
مسکن بدون ســپرده، حداکثر معادل سقف تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده روی یک واحد مسکونی، موافقت می شود.

بر این اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب های 
صندوق پس انداز مســکن که تاکنون از تســهیالت استفاده 
نکرده اند، این امکان برای آنها فراهم می شود که ضمن استفاده 
از امتیاز تسهیالت حساب خود، تفاوت تا سقف 600 میلیون 

ریال از محل تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند.
5. با تجمیع امتیاز تســهیالت برای زوجین دارنده حســاب 
پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف 
اعطای تسهیالت متناسب با هر حساب )براساس امتیاز حاصله 
زوجین(، جهت اعطای تسهیالت مسکن برای یک پالک ثبتی 

موافقت شد.
بر این اساس زوجین دارنده حساب های پس انداز مسکن جوانان 
می توانند طبق امتیاز حســاب خود و رعایت حداکثر ســقف 
تسهیالت متعلقه به آن حساب، مشترکا برای خرید یک واحد 

مسکونی اقدام کنند.
به عنوان مثال، زوج و زوجه دارای امتیاز تســهیالت انفرادی 
هرکدام 400 میلیــون ریال، می توانند به صورت مشــترک 
800میلیون ریال تســهیالت خرید روی یک واحد مسکونی 

دریافت کنند.
6. با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیالت به 
تعاونی ها و همچنین در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، 
با درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیالت ساخت و خرید 
مسکن به تعاونی های مسکن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات 

بانکی، موافقت به عمل آمد.
بر این اساس مصوبه 1394. 2. 29 شورای پول و اعتبار، بابت 
امکان اعطای تسهیالت خرید مســکن تا سقف تسهیالت در 
شهر تهران معادل 600 میلیون ریال، مراکز استان و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر جمعیت معــادل 500 میلیون ریال و در 
سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال قابل اقدام است. 
همچنین امکان اعطای تسهیالت ساخت تا 80 درصد هزینه 

ساخت مسکن، به بانک توسعه تعاون نیز تسری می یابد.
افزایش سقف فردی تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار )بجز 
برای حساب های تعهدی بانک مسکن( با رعایت تعادل منابع و 

مصارف بانک های عامل قابل اقدام است.

شورای پول و اعتبار تصویب کرد:

وام خانه اولی ها 200میلیون تومان شد
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يادداشت
بسته کتاب شهید مطهری، ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب

مرکز اسناد انقالب اسالمی، بسته کتاب »شهید مطهری« ویژه سی امین نمایشگاه 
کتاب را معرفی کرد. در این بســته، کتاب هایی با عنوان »استاد شهید به روایت 

اسناد«و »شهید مطهری در حدیث دیگران« به مخاطبان عرضه می شود.

عکس روز 

چهره ها

اخبار

کنســرت گروه »آوای وطــن«، امروز در هنرســرای 
خورشید، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
هنرسرای خورشید به عنوان دفتر تخصصی موسیقی، 
در نظر دارد بعد از اتمام چهارمین جشــنواره موسیقی 
این مرکز که تا تاریخ ۱۲ اردیبهشــت ماه ادامه داشت، 
نوای موسیقی را در این دفتر، با هنرنمایی گروه »آوای 

وطن« به گوش عالقه مندان برساند.
گروه »آوای وطن« قصد دارند در این اجرا، آهنگ های 
محلی را با سازهای جهانی به اجرا در آورند. این کنسرت 
به خوانندگی یاسر ترکی و سرپرســتی امین جان فدا 
برگزار می شود و آرش مداح و حمید جان فدا نیز تنظیم 

قطعه های این کنسرت را بر عهده دارند.
عالقه مندان برای شــرکت در کنســرت گروه »آوای 
وطن« می توانند بــا تهیه بلیت از ســایت نوای مهر، 
۱۴ اردیبهشت ماه، در دو ســانس ۱۷:۳۰ و ۲۰:۳۰ به 
هنرســرای خورشــید واقع در خیابان کاوه، پل شهید 

چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ مراجعه کنند.

عکس »محسن چاوشی« به همراه 
بازیکنان پرسپولیس و علی صادقی

محمد معتمدی: 

با لغو هر کنسرت، مردم سریال 
ترکیه ای می بینند

خبر آنالین: محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشور که با تور 
کویر قرار بود در چند شهر کنسرت برگزار کند، 
در مورد لغو کنســرت های خود در شیراز و 
بیرجند گفت: مسئولین فکر می کنند اگر 
کنسرتی را لغو کنند، مردم آخر هفته شان 
را چه می کنند؟ باور کنید می نشینند پای 
ماهواره و ســریال ترکیه ای مثل »کوز ی 
گونی« می بینند. معتمدی افــزود: مدتی 
است که به شکل جدی به ســرمایه گذاری 
روی کنسرت های خارجی فکر می کنم و بیشتر برای 
برنامه ریزی آن وقت می گذارم؛ چون به عنوان مثال کنسرت گذاشتن 
در تمام ایالت های مملکت بزرگی مثل آمریکا، نه مجوز شعر می خواهد، 
نه مجوز موسیقی، نه مجوز پوستر، نه مجوز تبلیغات )با خنده ای تلخ( 
و نه باید از خودتان فیلم بگیرید و برای اداره ارشادشــان بفرســتید؛ 
می آیند با احترام از فرودگاه تا هتل همراهی تان می کنند و مادامی که 
در کشورشان هستید هم بیمه اید.مدتی است فکر می کنم واقعا ستاره 
بخت و اقبالم این طور نشان می دهد که قرار نیست آنچنان که باید و 
شاید صور فلکی در ایران بر وفق مراد من بچرخد. از اسفند سال گذشته 
تصمیم گرفتم تمرکزم را بیشتر روی برگزاری کنسرت های خارجی 
بگذارم )با لبخندی تلخ( و شاید هم زمانی همان جا رحل اقامت افکندم.

رضا يزدانی:

بازیگری برایم جدی شده است
سال هاست که مرز بین هنرها از میان رفته و هر کدام از هنرها به نوعی 
مکمل دیگری اســت. در این میان پای بعضی از 
خوانندگان هم به سینما باز شده که ازجمله 
آنها می توان به رضا یزدانی اشاره کرد. یزدانی 
که نامش با خواندن تیتراژ فیلم های مسعود 
کیمیایی بر ســر زبان ها افتاد، این روزها 
با فیلم »تیک آف« به کارگردانی احسان 
عبدی پور، بر پرده سینماها حضور دارد. وی 
در پاسخ به این ســوال که بازیگری را بیشتر 
دوست دارید یا خوانندگی را، گفت: »من خواننده ام و 
زندگی ام از راه خوانندگی می چرخد؛ اما بعد از »تیک آف« خیلی بیشتر 
به بازیگری فکر می کنم. از نتیجه بازی در »تیک آف« خیلی راضی ام. 
فیلم های دیگری هم که بازی کردم خیلی خوب بود؛ اما از بازی خودم 
در آنها راضی نبودم. االن چند پیشنهاد دیگر هم دارم که فعال در حال 
بررسی آنها هستم و شاید از این به بعد من را بیشتر در حوزه بازیگری 
ببینید. البته قرار نیست بازیگری ام بیشتر از موسیقی باشد؛ منظورم این 

است که احتمال دارد از این به بعد سالی یک فیلم بازی کنم.«

کدام خواننده  رکورددار موسیقی 
پاپ ایران است؟

محمد علیزاده با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: »این 
روزنامه انگلیســی در خبر امروز خود در ۱۲اردیبهشــت نوشت: 
محمد علیزاده با ۴٦سانس کنسرت در تهران و بیش از ۱۰٥ سانس 
در شهرستان های ایران، رکورددارترین مرد موسیقی پاپ ایران بعد 
از انقالب در ایران است. و این اتفاق نمی افتاد جز حمایت های شما 

نازنینانم.خدایاااااا تا ته دنیا بهت مدیونم.«

اینستاگردی

ایجاد پردیس های 
سینمایی چندمنظوره 
در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: نگاه سازمان سینمایی این است که سالن های سینمایی را به صورت پردیس سینمایی چندمنظوره در نقاط مختلف 
شهر و استان اصفهان ایجاد کند. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی درباره توزیع متوازن سالن های سینمایی در شهر و استان اصفهان اظهار داشت: ما برای ایجاد سالن 

سینمایی، به سمت بخش خصوصی حرکت کردیم که بتوانیم با همکاری این بخش، فضای سینمایی استان را افزایش دهیم.
وی افزود: در استان اصفهان با همکاری بخش خصوصی توانستیم در طول ۲ سال گذشته سالن های سینمایی را ساخته و توسعه دهیم و با وجود افزایش تعداد تماشاگران 
سینما، افزایش مطلوب سالن سینمایی در استان نداشتیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان های استان حتی یک سالن 

سینمایی نیز وجود نداشت، گفت: ما توانستیم با همکاری بخش خصوصی مجموعه هایی را در قالب سینما به ظرفیت سالن های استان اضافه کنیم.
وی ادامه داد: در شهر اصفهان نیز در مجموعه سیتی سنتر ۷ سالن سینمایی در حال تجهیز بوده که قرار است این سالن ها در قالب پردیس سینمایی افتتاح شود.

خانه ادبیات حــوزه هنری، امــروز نهمین همایش فصلی شــعر این 
مجموعه را با اجرای سعید بیابانکی برگزار می کند.

پس از انتشار فراخوان ارسال آثار به همایش فصلی شعر،  خانه ادبیات 
حوزه هنری اصفهان در نظر دارد نهمین دوره از این برنامه را با عنوان 

»به ساعت اصفهان« برگزار کند.
حامد عسکری، نغمه مستشار نظامی و قاسم صرافان، سه شاعر برجسته 
کشور، میهمانان ویژه این مراسم هستند که سعید بیابانکی اجرای آن 
را بر عهده دارد. شاعران برتر اصفهانی نیز به شعرخوانی در این همایش 

می پردازند.
 گفتنی اســت در این برنامه، موســیقی ســنتی نیز به طور زنده اجرا 

می شود.
عالقه مندان برای شــرکت در ایــن همایش می تواننــد امروز رأس 
 ســاعت ۱۷، بــه تاالر ســوره، واقــع در خیابــان آمــادگاه مراجعه

 کنند.

امروز در تاالر سوره برگزار می شود؛

شعر
 »به ساعت اصفهان«

موسیقی 

 جام جم آنالین: فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موســیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، درباره مسئله لغو کنسرت ها 
توســط نیروی انتظامی گفت: با دو اتفاق، مسئله نیروی 
انتظامی و کنسرت ها رفع شد؛ تفاهم با نیروی انتظامی با 
وجود آیین نامه اجرایی ماده بیست اماکن عمومی درواقع 
بی معنی بود؛ به دلیل اینکه در آیین نامــه مذکور، اجازه 
مخصوص به نیروی انتظامی در این زمینه داده شــده و 

تفاهمی که وجود داشت نیز بر همین اساس بود.
وی در ادامــه افزود: کاری که ما کردیــم این بود که ماده 
بیست را اصالح کردیم؛ ســپس این آیین نامه اجرایی به 
هیئت دولت رفت و در آنجا به تصویب رسید. براساس این 
مصوبه هیئت دولت، قانون دیگر به نیروی انتظامی اجازه 
مخصوص برای برگزاری کنسرت یا ممانعت از آن نمی دهد.

مدیرکل دفتر موســیقی همچنین گفت: در واقع نیروی 
انتظامی پس از اصالح این آیین نامه، فقط پاسخ استعالمی 
را می دهد که از آنها خواسته شــده است؛ یعنی طی یک 
هفته فرصت دارد نتیجه اســتعالم را به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بدهد. اگر هم پاسخ این استعالم منفی باشد، 
آن وقت دلیلش را از نیروی انتظامی جویا خواهیم شد که 
دلیلشان نباید غیرانتظامی و غیرترافیکی باشد. فرزاد طالبی 

ادامه داد: اصالح این آیین نامه حدود شش ماه قبل اتفاق 
افتاده است و از آن زمان به این سمت دیگر شاهد چنین 

اتفاقی ازسوی نیروی انتظامی نبوده ایم.
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همچنین عنوان کــرد: وقتی مجوزی ازســوی اداره کل 
استان ها صادر می شــود، در واقع یعنی این مجوز پس از 
دریافت اســتعالم از نیروی انتظامی صادر شده است. بر 
همین اساس نیروی انتظامی دیگر نمی تواند از برگزاری 
چنین برنامه ای جلوگیری کند؛ مگر اینکه ورود دادستان 

در این بین اتفاق بیفتد.

آيین نامه اصالح شد؛ 

پلیس دیگر برای لغو کنسرت  مداخله نمی کند

انیمیشن

 ICT تهیه کننده مجموعه »دیرین دیریــن« گفت: فضای
مانند پاساژ بزرگی اســت که مغازه های خود را به  رایگان در 
اختیار افراد خالق قرار داده اســت. محمد ابوالحســنی در 
جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود و در همایش 
کارآفرینی اظهار کرد: فضای ICT درست مثل این است که 
پاساژی بزرگ ساخته شــده و در آن مغازه های خالی زیادی 
به صورت رایگان وجود دارد و از ما می خواهند برویم و در آن 
کاسبی کنیم؛ یعنی فضای کاری برابر برای همه افراد خالق 
وجود دارد و ما باید از این فضا استفاده کنیم. وی خطاب به 
دانشجویان با تاکید بر اینکه سعی کنید از هر فرصتی در زندگی 
برای درآمدزایی خودتان استفاده کنید افزود: کاری را که آغاز 
می کنید ولو کوچک، خوب و باکیفیت انجام دهید و نباید از 
همان کارهای کوچک هم شرم داشته باشیم؛ بلکه پایه کارهای 
بزرگ همین کارهای جزئی است و البته پراکنده کاری نکنید و 
در یک کار متمرکز شوید و کار خود را توسعه دهید.ابوالحسنی 
از مهم ترین برنامه های آینده مجموعه خود را ساخت »دیرین 
دیرن« استانی و بومی خواند و گفت: ما در دیرین دیرن اصلی 
به بعضی از نکات می پردازیم که برای کل جامعه جذابیت دارد؛ 
اما ممکن است بعضی از اتفاقات در شهرها به  صورت خاص 
رخ دهد و برای مردم آن منطقه از جذابیت بیشتری برخوردار 

باشد؛ لذا به دنبال سوژه هایی هســتیم که با گویش محلی 
شــهرها، به موضوعات محلی بپردازد و در این راستا دیرین 
دیرین را تولید کنیم که این خود با توجه به عوامل زیادی که 
برای ساخت مجموعه در هر استان الزم دارد می تواند به  نوعی 
اشتغال زایی برای آن استان هم باشد. تهیه کننده مجموعه 
»دیرین دیرین« اظهار کرد: در پروژه ای به نام گیگول، ایران 
را به ٦۰۰ منطقه تقســیم کرده ایم که برای هر منطقه ٥۰ 
انیمیشن تولید می شود که در آن جذابیت ها و پتانسیل های 
منطقه از جمله گردشگری، صنایع دستی و... در انیمیشن های 

صدثانیه ای معرفی می شود.

تهیه کننده »ديرين ديرين« خبر داد؛

»دیرین دیرین« محلی هم در راه است

امروز انجام می شود؛

اجرای گروه» آوای وطن« 
در هنرسرای خورشید

دهمین بازارچه هنری »رخــداد«، فردا در مجتمــع فرهنگی هنری 
فرشچیان برگزار می شود.

گروه رخداد با همکاری مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان، در نظر دارد 
دهمین دوره از بازارچه هنری »رخداد« را در این مجتمع برگزار کند. به 
همین منظور فراخوان رخداد جهت اطالع کلیه هنرمندان صنایع دستی 
و دست سازه های هنری، منتشر شده است. غرفه داران هنرمند با اجاره 
کردن میزهای این جمعه بازار، می توانند محصوالت هنری خود، اعم از 
محصوالت چرمی، چوبی، دکوری، زیورآالت، پوشاک، کیک و شیرینی و... 
را که محدود به صنایع دستی و دست سازه های خالق است، به مشتریان 
عرضه کنند. بر اســاس این فراخوان عالقه مندان تا ۱۴ اردیبهشت ماه 

فرصت دارند برای ثبت نام و اخذ غرفه ثبت نام کنند.
گفتنی است انتخاب مکان غرفه بر اســاس اولویت ثبت نام و به انتخاب 
غرفه داران اســت. دهمین بازارچه هنری »رخــداد«، فردا در مجتمع 

فرهنگی هنری فرشچیان برگزار می شود.

فردا برگزار می شود؛

 خرید و فروش آثار 
هنری در   »رخداد«

چرا شهر جهانی در هفته نکوداشت جهانی نشد؟
هفته نکوداشــت اصفهان در حالی به کار خــود پایان داد که 
عالقه مندان فرهنگ و هنر اصفهان معتقدند محتوای برنامه های 
این هفته باید بسیار شاخص و فاخرتر از رویدادهایی باشد که 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، اردیبهشت ماه که 
می شود، بوی بهار و رنگ نشاط بیش از همه ماه ها بر تن اصفهان 
زیبا خودنمایی می کند؛ از رودخانــه جاری تا درختان غرق در 
شکوفه گرفته تا لبخند رضایت از زندگی در بهشت اصفهان که بر 

چهره شهروندان نقش می بندد.
چند سالی هســت که به پیشــنهاد شــهرداری اصفهان، از 
۳اردیبهشت همزمان با روز شیخ بهایی، هفته نکوداشت اصفهان 
در قالب برنامه های متنوع فرهنگ و اجتماعی برگزار می شود؛ 
نکوداشتی که برگزاری آن برای شهری مانند اصفهان همیشه با 

ایده آل ها فاصله داشته است.
در هفته ای که گذشت اصفهان همانند اردیبهشت های سال های 
پیشین شاهد برگزاری این رویداد بود؛ به طوری که رسانه های 
بسیاری انرژی خود را برای انتشار اخبار و رویدادهای این هفته 
خرج کردند اما حقله گم شده در برنامه های این هفته به سان ادوار 
مختلف، »محتوا« بود؛ محتوایی که اصفهان در آن به اندازه تاریخ 
۷هزار ساله  خود سابقه و قدمت دارد و درست در هفته ای که باید 
این داشته های فرهنگی به رخ کشیده شود، با برگزاری برنامه های 
نمادین، بیشتر به یک رویداد رسانه ای تبدیل شد تا شهروندان از 

آن بهره کمتری ببرند.
محتوايی که قربانی فضای انتخاباتی شد

البته به نظر می رسد کوچک سازی برنامه، یک رویکرد از پیش 
تعیین شده برای جلوگیری از شائبه ها یا شاید سوء استفاده های 

احتمالی بود.
معــاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان در نشســت 
خبری که به مناسبت هفته نکوداشــت اصفهان برگزار شده 
بود، گفت: برنامه امسال هفته نکوداشــت به علت تقارن با ایام 
انتخابات، متفاوت تر از سال های گذشته برگزار می شود و درصدد 
هستیم به جای ارائه برنامه های شهری، بیشتر این برنامه ها را در 

اجتماعات کوچک تر برگزار کنیم.
اما علی قاسم زاده به نکته ای تاکید داشت که همان انتظارها را 
کمتر برآورده کرد؛ یعنی خالقیت. وی با بیان اینکه سعی شده 
برنامه های امسال متفاوت تر از سال های گذشته و با خالقیت 
بیشتری همراه باشد، گفت: تهیه آلبوم هایی از برخی خوانندگان 
مانند سراج، علیرضا افتخاری و معتمدی، تهیه کتاب، سرودهای 
کودکانه و برنامه های دیگر، از جمله برنامه های جدیدی است که 
با تاکید بر رویکرد تولیدات محتوای ماندگار برگزار می شود؛ هر 
چند وی به محدودیت های پیش رو نیز اشاره داشت که از آن 

گریزی نبود. 
وی با تاکید بر اینکه درصدد بودیم بسیاری از برنامه های خود 
را کنار رودخانه زاینده رود برگزار کنیــم، اضافه کرد: به دلیل 
برگزاری انتخابات و آرامشــی که باید در این ایام بر شهر حاکم 

باشد، برنامه های امسال خود را در کنار این 
رودخانه برگزار نکردیم.

چرا شهر جهانی اصفهان در 
هفته نکوداشت جهانی نشد؟

این انتقاد را می تــوان این گونه نیز 
بیان کرد که در آیین افتتاحیه هفته 
نکوداشــت اصفهان، صرفا پوشش 

تلویزیونی بــدون محتوای فرهنگی 
برای دست اندرکاران برگزاری اهمیت 

داشت و شاید تنها حسن این برنامه، تجلیل 
از چهره های پیشکسوت فرهنگ و ادب اصفهان 
بود که بنا به مشاهدات خبرنگار تسنیم، آن نیز به 
دلیل شلوغی و برخی شرایط خاص، هنرمندان 

سالمند شهر را کالفه کرده بود.
اما مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 

اصفهان پیرامون برگزاری هفته نکوداشت اصفهان 
به خبرنگار تسنیم گفت: بحثی که ما درباره برگزاری 

هفته نکوداشت اصفهان داشتیم این بود که آیا این زمان برای 
برگزاری مناسب بود یا خیر؟ که با توجه به فضای نشاط اصفهان 
در اردیبهشت ماه و تقارن سالروز مرحوم شیخ بهایی، شهرداری 

اصفهان مطابق روند سال های گذشته این برنامه را برگزار کرد.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانــی ادامــه داد: در این هفته 
افتتاحیه های خوبی نظیر خانه شعر و فرهنگ یا خانه حکمت 
یا آغاز به کار رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان صورت گرفت.

وی افزود: اما هر کاری در هر سطحی که برگزار شود حتما قابلیت 
بهتر بودن را باید داشته باشــد که در هفته نکوداشت اصفهان 

می توانستند در زمینه محتوایی بهتر عمل کنند.
اما از سویی دیگر سوالی که مطرح می شود این است که چرا شهر 
جهانی اصفهان در هفته نکوداشت جهانی نشد؟ آیا نمی تواند 
دلیل این امر، عدم توجه سیستمی به واژه جهانی این شهر باشد؟ 
شهری که از دیرباز مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی و 
عالقه مندان به تاریخ تمدن ایران اسالمی بود و به گفته بسیاری 
از کارشناسان، اصفهان که جزو ۱۰ شــهر برتر دنیا در زمینه 
گردشگری محسوب می شود، هدف اصلی بسیاری از سیاحان 

و اندیشمندان است.
داشته های ناديده گرفته شده فرهنگی در هفته 

نکوداشت اصفهان
بی شــک هفته نکوداشــت اصفهان، فرصتی برای معرفی و 
ارائه داشــته های میراثی فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی 
اصفهان است که با توجه به دغدغه مندی برای جذب توریست، 
سرمایه گذار، چهره فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از دغدغه های 
شهری، می تواند در ایجاد موج جدیدی از رونق و توسعه در همه 

ابعاد تاثیرگذار باشد.
مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان اصفهان، درباره نحوه 
برگزاری هفته نکوداشت اصفهان گفت: ما درباره برگزاری روز 

اصفهــان، موافق 
نظر اســتاندار هستیم که 

این روز در آذرماه برگزار شود؛ زیرا مستندات تاریخی بسیاری در 
این زمینه وجود دارد. شهرام امیری ادامه داد: اگر دوستان ما در 
شهرداری هفته نکوداشت اصفهان را برگزار می کنند، این آیین با 

روز اصفهان متفاوت است.
وی در واکنش به این ســخن که میراث فرهنگی نیز بخشی از 
داشته های فرهنگی اصفهان است که در هفته نکوداشت باید به 
آن توجه بیشتری شود، گفت: شهرداری اصفهان برای برگزاری 
هفته نکوداشــت اصفهان هیچ درخواســت کمکی از میراث 

فرهنگی نکرد.
هفته نکوداشت در مقایسه با سال های قبل غنی تر و بهتر بود

اما معاون فرهنگی شهرداری اصفهان در پاسخ به انتقادات مطرح 
شده درباره نحوه برگزاری هفته نکوداشت اصفهان، به خبرنگار 
تسنیم گفت: از این حیث که منتقدان می گویند برگزاری هفته 
نکوداشت شایسته و در شأن اصفهان نبود، درست می گویند؛ زیرا 

شأن و جایگاه اصفهان بسیار رفیع است.
علی قاســم زاده ادامه داد: اما از نظر محتوایی در مقایســه با 
سال های قبل غنی تر و بهتر بود و امسال کارهایی داشتیم که از 

دید ما محتوا محسوب می شد.
معاون فرهنگــی شــهرداری اصفهان، درخصــوص بودجه 
هزینه شــده برای برگزاری هفته نکوداشت اصفهان بیان کرد: 
بودجه ای که بــرای برگزاری این هفته در اعتبارات ســال 9٦ 
شهرداری اصفهان مصوب شده بود، یک میلیارد تومان بوده که 
هنوز هزینه های برگزاری )که شامل تمام تولیدات محتوایی و 

آماده سازی است(، جمع بندی نشده است.

شباهت جالب برزو ارجمند و پسرش
برزو ارجمند بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، اینستاگرامش را با 

مقایسه ای از عکس دوران کودکی خود و پسرش به روز کرد.

اکران فروش فیلم ســینمایی »امتحان نهایی« با بازی 
شهاب حسینی و لیال زارع و فیلم نامه  عباس کیارستمی، 

بعد از دو هفته از مرز ۳۰۰ میلیون تومان گذشته است.
ســعید خانی پخش کننده این فیلم بــا اعالم این خبر 
توضیح داد: این فیلم بعد از دو هفتــه اکران، در تهران 
۲٦۰میلیون و در شهرستان ها ٦٥میلیون تومان فروش 

داشته است.
او با بیان اینکه این فیلم در هفته اول ۱۰ سالن در تهران 
داشت و به مرور سینماهایش به ۱٥ سالن رسید،تاکید 
کرد که فیلم »امتحان نهایی« بدون سرگروه و به صورت 
آزاد اکران شــده اســت. فیلــم »امتحــان نهایی« به 
کارگردانی عادل یراقی و نویسندگی عباس کیارستمی 
و عادل یراقی، محصول سال ۱۳9۴ است که با توجه به 
سختی اکران این گونه فیلم های اجتماعی، در اوایل سال 

جدید امکان اکران پیدا کرد.
»امتحان نهایی« به تهیه کنندگی مصطفی شایســته، 
روایت داستان یک معلم ریاضی است که برای تدریس 
خصوصی به خانه شاگردش می رود و همین امر باعث 

آشنایی او با مادر بچه می شود.

آخرین وضعیت اکران فیلمی 
با بازی »شهاب حسینی«
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رونمایی از جدیدترین پرچمدار سامسونگ در ایران
شرکت سامســونگ الکترونیکس قصد دارد نســل جدید گوشی های پرچمدار 
سامسونگ یعنی گلکسی S8 و +S8  را امروز به صورت رسمی در برج میالد تهران 

بررسی تصمیم اخیر و با حضور عالقه مندان، رونمایی و روانه بازار ایران کند.
ایرانسل در مجلس

ایسنا:کمیته ارتباطات مجلس، از بررســی تصمیم اخیر ایرانسل 
برای محروم کردن استفاده کنندگان وی پی ان از تخفیف ترافیک 

ملی در کمیته متبوعش خبر داد.
رمضانعلی ســبحانی فر گفت: اپراتورهای غیردولتی مثل ایرانسل 
باید در چارچوبی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
تعیین می کند، محصول خود را عرضه کنند. مشــخص نیست که 
این تصمیم ایرانســل چه منافعی برایش دارد، اما به دلیل بخش 
خصوصی بودن، اختیار تخفیف دادن یا ندادن خدمات عرضه شده 

را دارند. 
نماینده مردم ســبزوار در مجلس، از پیگیری این مسئله در اولین 
جلســه کاری کمیته ارتباطــات مجلس خبر داد و افــزود: برای 
جلوگیری از تضییع حقوق مشاغلی نظیر خبرنگاری و کار در مراکز 
تحقیقاتی که به صورت طبیعی نیازمند دسترســی به سایت های 
علمی و خبری خارجی فیلتر شده هســتند، پیگیری های الزم را 
انجام می دهم. وی افزود: پس از بررســی این مسئله در کمیته و 
درصورت نیاز، نشست مشترکی با رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی و اپراتور دوم در جلسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس مطرح می کنیم. اپراتور دوم تلفن همراه )ایرانســل( اخیرا 
روی سایت اینترنتی خود در بخش مربوط به تغییر شرایط و ضوابط 
خرید اینترنت همراه، بندی را اعالم کرده که می گوید: در صورت 
استفاده از نرم افزارهای تغییر دهنده آی پی های داخلی )وی پی ان 
یا فیلترشکن( در زمان استفاده از اینترنت، حجم مربوط به ترافیک 
ملی مورد اســتفاده قرار نخواهد گرفت و در نتیجه، امکان اعمال 

تخفیف ترافیک ملی وجود نخواهد داشت.

 استفاده از تلفن همراه 
به جای کارت بانکی

مدیر فن آوری اطالعات بانک مرکزی، در نشست خبری اخیر خود، 
از ایجاد زیرساخت فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهارداشت: 
در این سامانه جدید به جای استفاده از کارت، از نشان گذاری در 

پرداخت ها استفاده می شود. 
 ناصر حکیمی افزود: با گوشی تلفن همراه و ساعت دیجیتال و هر 
ابزار هوشــمندی، امکان خرید وجود خواهد داشت. به گفته وی 
در این سیســتم، پرداخت ها در دو قالب »بزن برو« و NFC قابل 

انجام است.
مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: این سیستم در حال 
بهره برداری است و به صورت رسمی در نمایشگاه کتاب رونمایی 

شد و از این پس قابل استفاده خواهد بود.

موبایل ترک اعتیاد 
هم از راه رسید!

موبایلی جهت جلوگیری از اعتیاد به اینترنت، طراحی و ســاخته 
شده است؛ اعتیاد به اینترنت یا در ســطحی وسیع تر استفاده بی 
رویه از اینترنت و رایانه یا تبلت و گوشــی در زندگی و وابستگی به 
آن به صورتی که در انجام کارهای روزانه مشکالتی پیش آید. این 
اختالل گونه ای از مشکالت روانی محسوب می شود که البته این 

طبقه بندی همچنان مورد تحقیق و بررسی است.
یک شرکت طراحی و ساخت موبایل به تازگی طی اقدامی جالب، 
گوشــی تلفن همراهی را طراحی کرده اســت کــه صرفا جهت 
برقراری تماس تلفنی کاربرد دارد و از هرگونه امکان چت و اتصال 
 Light« به اینترنت بی بهره اســت. این گوشــی 38/5گرمی که
Phone«نام دارد مجهز به سیم کارت 2G بوده و باتری آن برای 

مدت سه روز جوابگوی کاربران است.
گفتنی است این شرکت هدف از ساخت این گوشی را از بین بردن 
اعتیاد کاربران تلفن همراه به اینترنت و گوشــی های هوشــمند 

عنوان کرده است.

نحوه فارسی کردن فتوشاپ
یکی از مشکالت مهم کاربران، نحوه فارسی نویسی در برنامه فتوشاپ 
اســت که به راحتی حل می شود. بدون شــک یکی از مهم ترین و 
پرکاربردترین نرم افزارهای تدوین عکس، برنامه قدرتمند فتوشاپ 
است که کاربران ایرانی عالقه بسیاری به آن دارند؛ اما در موارد متعدد 

با فارسی نویسی در این نرم افزار دچار مشکل می شوند.
عده ای از ابتدا نمی توانند از فونت های فارسی سیستم استفاده کنند و 
برخی نیز پس از مدتی با تغییرات احتمالی که ناخواسته در تنظیمات 

نرم افزار پیش می آید، دچار مشکل می شوند.
در نتیجه بعضی از کاربران به استفاده از نرم افزار های فارسی نویس 

رومی آورند؛ اما در اکثر موارد نیاز به این کار نیست.
زمانی فتوشاپ برای منطقه خاورمیانه با پسوند »me« ارائه می شد 
اما از ابتدای نســخه cs دیگر این تفکیک از بیــن رفت و اکنون که 
فتوشــاپ نســخه های CC را ارائه می کند به راحتی می توانید در 
تنظیمات، امکان فارسی نویسی را فعال کرده و با استفاده از فونت 
های فارسی ویندوز بدون مشکل بنویسید. اگر می خواهید فتوشاپ 

را در نسخه های CS و CC فارسی کنید، مراحل زیر را انجام دهید:
 1. پس از باز کردن نرم افزار فتوشــاپ از منوی Edit، به زیرشاخه

Preferences و سپس گزینه Type بروید. 
 Middle Eastern and South 2. در صفحه باز شده، تیک گزینه

Asia را فعال کنید و دکمه Ok را بزنید.
دقت کنید تغییرات در ســند جدیدی که باز می کنید اعمال شود؛ 
درنتیجه یک بار همه اســناد یا به طور کلی فتوشاپ را ببندید و باز 

کنید.
3. اکنون به منوی Type، شاخه Language Options رفته و 

تیک گزینه Middle Eastern Features را فعال کنید.
در حال حاضر شما می توانید فارســی را به آسانی و بدون مشکل با 

فونت های فارسی عادی ویندوز بنویسید. 
نکته: برای فارسی سازی اعداد و کاراکترها، می توانید پس از نوشتن 
 یک متن، به جای گزینــه پیش فــرض Arabic Digits ، گزینه 

Farsi Digits را انتخاب کنید.
4. برای اعمال تنظیمات بیشتر روی نوشته خود مثل راست به چپ 
نویسی، نوع پاراگراف، فاصله بین خطوط و... می توانید پس از اعمال 

یک نوشته، در منو این تغییرات را اعمال کنید.

 Chrome این سیستم عامل در حقیقت پاسخ مایکروسافت به
OS است تا بدین ترتیب ویندوز را برای دستگاه های پایین رده 
و بخصــوص بازار موسســات آموزشــی و کاربرانــی مانند 
دانش آموزان بهینه ســازی کند. تری میرســون، مدیر ارشد 
واحد ویندوز مایکروسافت می گوید: هر چیزی که در ویندوز 
10 اس اجرا می شود، از فروشگاه ویندوز دانلود می شود. البته 
این به مفهوم اجرا نشــدن اپلیکیشن های دسکتاپ روی این 
نسخه از ویندوز نیست؛ اما این اپلیکیشــن ها باید در داخل 

فروشگاه ویندوز وجود داشته باشند.

تری میرســون در جریان معرفی ویندوز S 10 نشــان داد 
که این نسخه از ویندوز 10 همانند نســخه  عادی، از ابزارها 
و دســتگاه های جانبی نیز پشــتیبانی می کند. طبق اعالم 
میرســون، ویندوز 10 اس قادر به اجرای تمام مرورگرهای 
اینترنت موجود در فروشــگاه ویندوز است؛ بنابراین احتماال 
گوگل نیز مایل است مرورگر کروم را در این فروشگاه قرار دهد 
و از این رو کروم نیز روی ویندوز 10 اس اجرا خواهد شد. بدون 
در نظر گرفتن کروم، واضح است که مایکروسافت تمرکز خود را 
بر مرورگر »اج« و بخصوص وب سایت آموزشی اپلیکیشن های 

مبتنی بر وب معطوف کرده است.
مایکروسافت فرایند الگین  را نیز در ویندوز 10 اس تغییر داده 
اســت. طبق اعالم ردموندی ها، ویندوز 10 اس ظرف مدت 
15ثانیه برای الگین  شــدن دانش آموزان جهت استفاده از 
سیستم عامل برای نخستین بار، آماده می شود؛ بنابراین فرآیند 
الگین  در ویندوز 10 اس حتی از آنچه در حال حاضر در ویندوز 

10 پرو وجود دارد، سریع تر است.
از مزیت های دیگر وینــدوز 10 اس می توان بــه راه  اندازی 
کامپیوتر با استفاده از یک درایو USB از پیش  پیکربندی شده 
اشاره کرد؛ به این ترتیب که ویندوز 10اس پس از شناسایی 

کلید، تمام تنظیمات مورد نیاز را سفارشی سازی می کند.
مایکروســافت با ویندوز 10 اس، بازار آموزش را هدف گرفته 
اســت و قصد دارد با همکاری طیف گســترده ای از شرکای 
تجاری خود، دستگاه های متنوعی بر اساس این سیستم عامل 

روانه  بازار کند. 
دســتگاه  های مورد بحث با قیمت پایه  18۹دالر و از تابستان 
وارد بازار خواهند شــد و همه  آنها به همراه اشتراک رایگان 

بازی Minecraft: Education Edition عرضه خواهند
شد.

 Windows 10S طبق اعالم مایکروسافت، سیستم عامل
برای تمام مدارسی که اکنون از کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز 
10پرو اســتفاده می کنند، رایگان خواهد بــود؛ ضمن اینکه 
سیستم عامل مورد بحث برای این دسته از مدارس به همراه 
نسخه  دانش آموزی آفیس 3۶5 و مایکروسافت تیمز رایگان 

عرضه خواهد شد.
مایکروســافت نســخه  کامل مجموعه  آفیس را به فروشگاه 
ویندوز اضافه خواهد کــرد؛ اما برای اینکــه ویندوز 10 اس 
)باتوجه به بازار هدف محدودی که دارد( به سیســتم عامل 
موفقی بدل شود، باید اپلیکیشــن های دسکتاپ بیشتری به 

استور ویندوز اضافه شود. 
چنانچه این سیستم عامل بیش از اندازه محدود باشد، کاربر 
می تواند با پرداخت مبلغی، همه  اپلیکیشن های دسکتاپ را در 

اختیار داشته باشد.
اگر دستگاهی مبتنی بر ویندوز 10 اس خریداری کرده باشید، 
قادر خواهیــد بود با پرداخت مبلغی، سیســتم عامل خود را 
به ویندوز 10 پــرو ارتقا دهید تا بدین ترتیــب بتوانید تمام 

اپلیکیشن های دسکتاپ را مطابق معمول اجرا کنید.

 مایکروســافت عصــر سه شــنبه در جریــان کنفرانــس 
Microsoft EDU، از جدیدترین عضو خانواده  ســرفیس 
یعنی ســرفیس لپ تاپ رونمایی کرد. این محصول جدید، 
یک فرم فکتور جدید از سری سرفیس  و یک لپ تاپ کامل 

محسوب می شود.
لپ تاپ جدید مایکروســافت از یک نمایشگر 13/5اینچی 
با نسبت 3 به 2 و فناوری پیکسل ســنس بهره می برد. این 

 Core i5 لپ تاپ همچنین از جدیدترین مدل پردازنده های
و Core i7 استفاده می کند و با ضخامت 14/5میلی متری، 
وزن 1/25کیلوگرمــی و عمر باتری 14/5ســاعته، رقیب 

سرسخت مک بوک  اپل محسوب می شود.
یکی از نوآوری های جدید این محصول، تعبیه  اسپیکر درون 
کیبورد بدون وجود شیار برای عبور صداست. این عضو جدید 
خانواده  سرفیس از جدیدترین نسخه  ویندوز که در جریان 

همین کنفرانس معرفی شــد، یعنی ویندوز 10 اس بهره 
می برد و حدودا یک ماه و نیم دیگر با قیمت پایه ۹۹۹دالر 

روانه  بازار خواهد شد.

مایکروسافت با 
ویندوز ۱۰ اس، بازار 

آموزش را هدف 
گرفته است و قصد 

دارد با همکاری 
طیف گسترده ای 
از شرکای تجاری 

خود، دستگاه های 
متنوعی بر اساس 
این سیستم عامل 

روانه  بازار کند

شرکت مایکروسافت عصر سه شــنبه در جریان کنفرانس Microsoft EDU از سیستم عامل ویندوز ۱۰ اس 
رونمایی کرد.

علم پژوهی

»مولکول اخالق« 
در مغزکنجکاو

دانشمندان موفق به کشف مواد شیمیایی موجود در مغز 
شدند که می تواند بر میزان بخشــندگی یا مغرور بودن 

شخص اثر بگذارند.
در سال های اخیر، دانشــمندان به دنبال شناسایی نقش 
اکسی توسین بوده اند که »مولکول اخالق« نیز لقب گرفته 
است. در یک آزمایش تحت عنوان بازی اولتیماتوم، به یکی 
از دو شخص حاضر در نمونه موردی 100دالر، داده و به وی 
گفته شد که باید این مبلغ را با شخص دیگر تقسیم کند. 
چنانچه شخص دوم از این تقسیم ناراضی باشد می تواند از 
پذیرش آن امتناع ورزد؛ امــا پس از این امتناع، پول غیب 

می شود و هیچ کدام از آنها به آن نمی رسند.
پاول کاز، عصب شناس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، به همراه 
همکارانش صورت های مختلف این آزمایش را انجام دادند. 
در یکی از این آزمایشات، اکسی توسین به شرکت کنندگان 
داده و مشخص شد که ســهیم کردن دیگران توسط آنها 
تا 80 درصد افزایش یافت. این دانشــمندان دریافتند که 
اکسی توســین )که زمانی به عنوان هورمون ترشح شده 
طی تولد و شیرخوارگی شناخته شده بود( نقش مهمی در 
ارتقای رفتار اجتماعی ایفا کرده و همچنین به عنوان یک 
انتقال دهنده عصبی یا پیام رسان بین سلول های مغز عمل 
می کند. به گفته زاک، اکسی توسین به ویژه همدردی را 
ارتقا می دهد و هنگامی که این ماده از شخصی منع می شود، 
وی در بروز رفتار گناه آمیز یا خودخواهانه تمایل بیشتری 
نشان می دهد. به ادعای این دانشمند، هورمون تستوسترون 
از ترشح اکسی توســین ممانعت می کند و در آزمایشات 
صورت گرفته هنگامی که به مردان تستوسترون داده شد، 
آنها طی انجام آزمایش، 27 درصد کمتر نسبت به دیگران 
بخشنده بودند. با این حال برخالف این اثر، گفته می شود 
هورمون مزبور در حفظ نظــم اجتماعی کمک می کند و 
درواقع افراد با سطوح باالی این ماده، تمایل دارند اشخاص 

حریص و عاری از رفتار همکاری گونه را تنبیه کنند.
هم اکنون با موضوع کنکاش نقش اکسی توسین و اثرات 
پیچیده این پیام رسان شیمیایی که »داروی عشق« نیز 

نامیده می شود، تحقیقات دیگری در حال انجام است.

ویژه

نگاه نزدیک به سرفیس لپ تاپ

محققان آمریکایی متوجه شــده اند ازطریق افزودن آب با الیه ای به ضخامت یک 
اتم به مواد ســازنده باتری، قابلیت شــارژ آن بهبود می یابد. این روند، نویدبخش 
تولید باتری های باریک تر و سریع تر برای خودروهاست. ورونیکا آگوستین یکی از 
استادیاران این دانشگاه می گوید: این آزمایش، نخستین گام برای استفاده از دستگاه 
در دنیای واقعی است. به گفته این محقق با چنین روشــی، می توان باتری هایی 
باریک تر و سریع تر برای خودروهای الکتریکی ایجاد کرد.  همچنین سریع تر شدن 
فرآیند ذخیره سازی انرژی سبب می شود سیستم های انعطاف پذیرتر و  مطمئن تری 
برای شبکه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر فراهم شود. درهمین راستا محققان 
قابلیت های شارژ کریستالین اکســید تنگستن و کریســتالین هیدارت اکسید 
تنگستن)همان ماده با حضور الیه یک اتمی آب( را با یکدیگر مقایسه کردند. اکسید 
تنگستن 10 دقیقه پس از شارژ، انرژی بیشتری ذخیره کرده بود اما پس از گذشت 
10دقیقه از زمان شارژ همراه با الیه آب، نشان داد عملکرد بهتری دارد. نه تنها ماده 
همراه الیه آب، انرژی بیشتری طی مدت کوتاه تری ذخیره کرد، بلکه فرآیند شارژ آن 

نیز بهینه تر بود. در این وضعیت انرژی کمتری به شکل گرما هدر رفت.

باتری های باریک و سریع برای ماشین ها؛

شارژ سریع تر با کمک آب!
تحولی جدید در دنیای پیوند؛

تهیه لوزالمعده مصنوعی با چاپگر سه بعدی

دانشجویان دانشگاه بینگمتون، در اقدامی بی ســابقه با کمک سلول های 
بنیادی انســان، موفق به تولید لوزالمعده مصنوعی با استفاده از چاپگرهای 
سه بعدی شدند. لوزالمعده یکی از بخش های حیاتی بدن انسان واقع در شکم 
اســت که هورمون ها و آنزیم های مهمی را تولید و از این طریق، به تجزیه و 
هضم غذا در بدن کمک می کند. تولید لوزالمعده مصنوعی یکی از آرزوهای 
پزشکان برای کمک به افرادی است که به هر علت دچار مشکل در این عضو 
حیاتی بدن خود هســتند. این کار کیفیت زندگی افــرادی را که از بیماری 
دیابت نوع 1 رنج می برند، بهبود می بخشد. البته این دستاورد هنوز در مراحل 
ابتدایی است و تا تکمیل آن زمان قابل توجهی باقی مانده است. دانشمندان 
برای این کار بعد از دریافت سلول های بنیادی اتولوگ، سلول های پانکراس 
را از آنها، مشتق و سپس این سلول ها را به گونه ای مناسب و قابل استفاده در 

بدن انسان الیه بندی می کنند.
محققان می گویند امیدوارند با تکمیل این فرآیند ظرف یک دهه آینده بتوان 
لوزالمعده های مصنوعی تهیه شده به این شکل را برای پیوند به بدن انسان 

مورد استفاده قرار داد.

محققان دانشگاه لوند در ســوئد دوربینی ســاخته اند که می تواند با سرعت 
0.2هزارمیلیاردم ثانیــه وقایع را فیلم برداری کند. محققان برای نشــان دادن 
قابلیت های این دوربین، شیوه سفر نور در مسافتی معادل ضخامت کاغذ را نشان 
دادند. به گفته آنها این دوربین بسیار ســریع، می تواند فرآیندهای شیمیایی، 
فیزیکی، بیولوژیکی و بیوپزشکی را ثبت کند که تاکنون سابقه نداشته است. در 
واقعیت مدت زمان سفر نور در ضخامت یک کاغذ فقط یک پیکوثانیه )معادل 
 )Lund(است؛ اما در دوربینی که محققان دانشگاه لوند )یک هزار میلیاردم ثانیه
ساخته اند این فرآیند به اندازه یک هزار میلیارد بار آهسته تر ثبت می شود.  در 
حال حاضر دوربین های سریع می توانند چند تصویر رمزگذاری شده را به طور 
متوالی تصویربرداری کنند؛ اما دوربین جدید می تواند چند تصویر رمزگذاری 
شده را ثبت کرده و سپس آنها را به طور متوالی پشت سرهم قرار دهد تا یک تصویر 

ویدئویی ساخته شود.
از این دوربین برای فیلم برداری از رویدادهایی درطبیعت استفاده خواهد شد که 

بسیار سریع اتفاق می افتند.

با سرعت ۰.۲ هزارمیلیاردم ثانیه؛

سریع ترین دوربین دنیا ساخته شد

هوش سنج

دو عدد طناب یک متری و به اندازه کافی فندک داریم 
و اگر ســر یا ته یک طناب را آتش بزنیم 1 دقیقه طول 

می کشه تا کامل بسوزه. 
سوال اینه که چکار کنیم تا بتونیم هر دو طناب رو دقیقا 

ظرف 45 ثانیه بسوزونیم. 
نکته: ما فقط می تونیم با سرو ته طناب کار داشته باشیم 

نه جای دیگه ای.

پاسخ معمای سن عروس: زن در روز عروسی 21 سال 
داشته است. سن این خانم در حال حاضر برابر است با 

اختالف سن او و سن شوهرش.
در آن زمان سن زن 21سال و سن مرد سه برابر سن 
زنش، یعنی ۶3 سال بود. االن سن زن 42 سال و سن 

مرد دو برابر سن زنش، یعنی 84 سال است.

  معمای شماره 2128

  جواب معمای شماره 2127

هستند توسعه دهندگانی که با ترکیب درست »چالش« با 
»شانس«، سعی می کنند یک طعم دلنشین به بازیکن ها هدیه 
بدهند و چون ضمن استفاده از توانایی های ذهنی، به غریزه 

تان اعتماد می کنید، بعضا به آرامش می رسید.
تمام این داستان ها را گفتیم تا بگوییم Black Blue هم یکی 
Wonderkid Develop�از همین بازی هاست. ساخته 

ment بی شک یکی از گیج کننده ترین عناوین گوشی ها 
بوده و حتی بخش آموزشی آن برای یادگیری مکانیزم های 
گیم پلی این عنوان کافی نیست. برای اثبات این قضیه هم 
کافی اســت به گوگل پلی رفته و نظرات کاربران را بخوانید 
 Black تا متوجه حرف های ما و البته نمرات نســبتا پایین
Blue شوید؛ اما همین که با المان ها اخت گرفتید متوجه 
می شوید Black Blue عنوانی متفاوت بوده و می تواند برای 
ساعاتی، بعضی از بازیکن ها را سرگرم کند. خب، بیایید از این 
 حرف ها فاصله بگیریم و به مکانیزم های گیم پلی ســاخته 

Wonderkid Development بپردازیم.
 Black Blue همان گونه که اسمش نشان می دهد، داستان 
جدال بین رنگ آبی و مشکی را روایت می کند و وظیفه شما 
این اســت که به رنگ آبی کمک کنیــد. در تمام مرحله ها 
نقطه هایی وجود دارد که با لمس یکی از آنها خطوط به هم 
وصل می شــوند. خب، حاال باید نقطــه ای را انتخاب کنید 
که با پیوستن به نقاط دیگر، بیشــتر خطوطی که به وجود 
می آیند آبی باشــند؛ چون اگر رنگ مشــکی بر شما غلبه 
کرده و این قضیه برعکس شــود، بازی را باخته و باید از ابتدا 
 دست به تجربه مرحله بزنید. نکته مهم با ساخته استودیوی
 Wonderkid Development، حفظ سادگی گیم پلی 
در قسمت های موســیقی و گرافیک است که موجب شده 
عنوانی یکدست را شاهد باشــید. قطعه استفاده شده شاید 
طوالنی نباشد و بعد از چند مرحله جذابیت ابتدایی خود را 
از دســت بدهد، ولی می تواند کارش را که ارائه یک تجربه 
شنیداری آرامبخش است، تقریبا به درســتی به سرانجام 
 برســاند. برای دریافت ایــن اپلیکیشــن می توانید آدرس  

goo.gl/gE9x13   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی بازی Black Blue؛

جدال رنگ ها

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

فناورانه

ویندوز 10 اس چیست؟

ترفند
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1/175 کالسه پرونده: 979/95-95/8/3 شماره دادنامه: 1385-95/8/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید صالح متولی زاده به نشانی اصفهان 
خ بزرگمهر خ مفتح نبش آزادی ساختمان تینا، خوانده: افشین محمد رمضانی زاده به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و یک فقره سفته به انضمام تاخیر تادیه 
و هزینه دادرســی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای ســید صالح متولی زاده به طرفیت افشــین محمد رمضانی زاده به 
خواســته مطالبه مبلغ 179/450/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره 353161 و شماره 
خزانه داری ســفته 134542 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 179/450/000  ریال بابت اصل خواسته و 4/680/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ) چک به 
شــماره 353161 مورخ 90/9/7 به مبلغ 79/450/000 ریال و در خصوص سفته از تاریخ 
95/5/30 به مبلغ یک میلیون ریــال(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس 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:986 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)324 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

1/177 کالسه پرونده: 978/95-95/8/3 شماره دادنامه: 1323-95/8/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید صالح متولی زاده به نشانی: اصفهان 
خ بزرگمهر خ مفتح نبش آزادی ســاختمان تینا خوانده: احمد حسین زاده خاک سفیدی به 
نشــانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی ســید صالح متولی زاده به طرفیت احمد حسین زاده خاک سفیدی به 
خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 498556 به عهده بانک 
پست بانک ایران زرین شهر به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ) 91/3/28(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره 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 باشــد. م الف:988 شعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/47 شماره ابالغنامه: 9610100350400404 شــماره پرونده: 9509980350400800 
شماره بایگانی شعبه: 950900 ابالغ وقت رسیدگی به آقای بهنام خلج فرزند بیت اله نظر به 
اینکه آقای حسین اعرابی فرزند ابراهیم دادخواســتی به طرفیت آقای 1- بهنام خلج فرزند 
بیت اله و 2- علی فالحتیان فرزند عباسعلی مبنی بر 1- مطالبه وجه چک) مطالبه وجه 1 فقره 
چک به شــماره 416667- 563 مورخ 91/9/28 به مبلغ 3/800/000/000 ریال عهده بانک 
مسکن کیانشهر تهران( 2- مطالبه خسارات دادرسی و 3- مطالبه خسارات تاخیر تادیه را 

نموده که پرونده طی شماره 950900 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده 
را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 1396/4/31 ساعت 12/30 
می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق. ا. د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی 
تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه کارت شناســائی به این دادگاه ضمن اعالم 
نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و 
در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی 
به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. م الف: 2209 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/48 شماره ابالغنامه: 9610100350400426 شــماره پرونده: 9409980350401221 
شماره بایگانی شعبه: 941314  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای امیرسعید امانی خواهان 
محسن دیاقی دادخواســتی به طرفیت خوانده اداره دارایی مالیات بر ارزش افزوده و امیر 
سعید امانی و اکبر دیاقی و یداله دیاقی و بهروز پور مجید و احمد دیاقی و فرحناز دیاقی و 
رضوان دیاقی و راضیه دیاقی و حسین وهاب زاده و حسین دیاقی و اداره شهرداری منطقه 
یک و زهرا دیاقی و مریم صفاری و مرضیه دیاقی و آســیه دیاقی و رقیه افیونی و افسانه 
دیاقی و ایران دیاقی و فیروز پور مجید و سیمین )ناهید( دانشخو و محمدعلی رجایی زفره 
و نیره دیاقی و فهیم دخت وهاب زاده و سعید وهاب زاده و محمدرضا دیاقی و ملیحه دیاقی 
به خواسته فک پلمپ و دســتور موقت و اثبات مالکیت )مالی غیرمنقول( و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308  ارجاع و به کالسه 
9409980350401221 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/4/28 و ساعت 11/30 صبح 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده آقای امیرسعید 
امانی  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 2210 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(
نظریه کارشناس

2/264 شماره ابالغنامه: 9610106880300021 شماره پرونده: 9509980351100107 
شــماره بایگانی شــعبه: 960484 درخصوص دعوی آقای رسول بخشــی علیه زینت و 
افسانه و ریحانه همگی شــهرت بخشی بخواسته دســتور فروش نظر به اینکه پالک ثبتی 
14915/5002 بخش 5 اصفهان توسط کارشناس رسمی دادگستری 1/496/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است در وقت مقرر جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلب نفیا 
و اثباتا در این اجرا حاضر شوید.م الف: 3161 شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان 

اصفهان )مجتمع قضائی شماره 1()77  کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/46 شماره درخواست: 9610460350900010 شماره پرونده: 9509980350901053 
شماره بایگانی شــعبه: 951208 در خصوص دعوی حســن زاغیان و منصور زاغیان و 
دیگران با وکالت مصطفی نــوروزی بطرفیت خوانده مهدی علی باالیی به خواســته رفع 
تصرف عدوانی دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 1396/4/4 ســاعت 9 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول 
المکان بودن و با توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
جهت رســیدگی حاضر گردند. م الف: 2204 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)141 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

2/133 شماره دادنامه: 9509970351401621 شــماره پرونده: 9509980351400050 
شماره بایگانی شعبه: 950053 خواهان: آقای محمدرضا فاتحی فرزند غالمعلی به نشانی 
اصفهان خ سروش جنب بانک ملی پ 497 و کدپستی 8153255874 . خوانده: آقای جعفر 

نظافتی فرزند محمدعلی به نشــانی: اصفهان خ رزمندگان اتوگالری پویا پالک 1، خواسته 
ها: 1- تامین خواسته 2- تایید انفساخ قرارداد 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- استرداد مال 
)منقول( دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دادخواست محمدرضا فاتحی به طرفیت جعفر نظافتی به خواسته اعالم 
انفساخ قرارداد مورخه 93/8/10 به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد و استرداد مبیع عین 
یک دستگاه خودرو سانتافه به شــماره انتظامی 599ص38 ایران88 و خسارات دادرسی، 
بدین شرح که خواهان اعالم داشته حسب مبایعه نامه 93/8/10 یک دستگاه خودرو سانتافه 
با مشــخصات فوق را به خوانده واگذار نموده و یک فقره چک به شــماره 444/390360 
مورخه 93/9/1 به مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال عهده بانک صادرات به عنوان قسمتی 
از ثمن پرداخت و شرط گردیده که در صورت عدم پرداخت چک در موعد آن قرارداد منفسخ 
می باشد، دادگاه باتوجه به دادخواست خواهان، رونوشــت قرارداد 93/8/10، رونوشت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، عدم حضور خوانده و اینکه شــرط محقق گردیده، 
ضمن وارد دانستن خواسته های خواهان، مستنداً به مواد 444و 234 و 237 و 239 قانون 
مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اعالم فسخ قرارداد فوق را صادر و 
خوانده را به استرداد مبلغ عین یک دستگاه خودرو سانتافه با مشخصات مندرج به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 2214 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/135 شماره دادنامه: 9509970352201565 شــماره پرونده: 9509980352200674 
شماره بایگانی شعبه: 950690 خواهان: آقای محمدجواد حسینی بهارانچی فرزند علیرضا 
با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهیاری فرزند یداله به نشــانی اصفهان- خیابان شریف 
واقفی بعد از چهارراه گلزار طبقه فوقانی مرغ و ماهی عدالــت. خوانده: خانم مهناز جمالی 
فرزند محمدعلی به نشــانی: اصفهان- خ شیخ صدوق شــمالی – نبش ک یخچال- پ 451 
کدپســتی 8198784191 خواسته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خسارت دادرسی. گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دعوی آقای مصطفی نوروزی مهیاری به وکالت از آقای محمدجواد حسینی 
بهارانچی فرزند علیرضا به طرفیت خانم مهناز جمالی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ هشتصد و ده میلیون ریال وجه 3 فقره چک به شــماره 875129 مورخه 95/4/15 و 
875130 مورخه 95/5/15 و 875131 مورخه 95/6/15 جملگی عهده بانک ملی ایران شعبه 
چهارراه آپادانا و هریک به مبلغ 270/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی، 
حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه دفاع مؤثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت 
و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249، 310 
و 313 قانون تجــارت و مــواد 198، 199، 303، 305، 306، 502، 515، 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 810/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
27/910/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 20/640/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد. م الف: 2216 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/137 شماره دادنامه: 9509970352402041 شــماره پرونده: 9509980352400220 
شــماره بایگانی شــعبه: 950300 خواهان: آقای علی شــریفی نجف آبادی فرزند مانده 
علی به نشانی اســتان اصفهان شهرســتان نجف آباد نجف آباد امیر آباد بلوار جمهوری 

غربی پالک 33. خوانده: آقای محمد اســماعیلی به نشــانی مجهول المکان. خواســته ها: 
 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه اجرت المثل اموال. 
 گردشــکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل 
مبادرت بــه صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای علی شــریفی 
 نجف آبــادی فرزند مانده علــی به طرفیت آقــای محمد اســماعیلی به خواســته مطالبه
 اجرت المثل یک دســتگاه کامیــون ولوو از تاریــخ 1391/12/12 لغایــت 1395/3/12 از 
 قرار ماهیانــه 9/500/000 ریــال به مبلــغ 380/000/000 ریــال به انضمام خســارات
  دادرســی و تاخیر تادیه، خواهان توضیح داده اســت کــه کامیون موضــوع  دعوا را به 
خوانــده جهت نصب جرثقیل تحویل داده اســت که ایشــان نســبت به انجــام تعهد اقدام 
 نکــرده اســت و از اســترداد کامیــون امتنــاع مــی نمایــد. نظر بــه مالحظــه دادنامه 
 شــماره 9209970350800452 صادره از شــعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهــان که بیانگر 
 تحویــل کامیون بــه خوانده جهــت نصب جرثقیــل و عدم انجــام تعهد وی می باشــد و
  نظر به مالحظه اظهار نظر کارشــناس در خصوص اجرت المثل کامیون لذا بقای کامیون
 در دست خوانده غیرقانونی است دادگاه مســتنداً به مواد 308 و 320 قانون مدنی و مواد 
 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت ســیصد و شــصت
 میلیــون ریال بابت اجــرت المثل کامیــون از تاریــخ 1391/12/12 لغایــت 1395/3/12 
 و پرداخــت 14/896/000 ریــال بابــت خســارات دادرســی در حق خواهــان محکوم
  می نمایــد و نیز خوانــده مکلف اســت خســارت تاخیر را بــر مبنای شــاخص اعالمی
  بانــک مرکــزی و از تاریخ قطعیــت ایــن دادنامه در حــق خواهــان پرداخــت نماید و
 نســبت به مبلغ اضافــه بر محکوم بــه فوق باتوجــه به نظریه کارشــناس، حکــم بر بی 
حقی خواهان صــادر و اعالم مــی گــردد. رای صادره در قســمت محکومیــت خوانده 
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل  واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس 
از آن و ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکــم تجدیدنظر اســتان می 
باشــد. و در قســمت اخیــر )حکــم بــر بــی حقــی( ظــرف بیســت روز پــس از ابالغ 
قابل تجدیدنظــر خواهــی در محاکم تجدیدنظر اســتان می باشــد م الف: 2228 شــعبه 
 24 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع امور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهان

 )405 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/239 در خصوص پرونده کالسه 951435 ش 11 خواهان حمیدرضا بابائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت محمد حیدری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/03/30  ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتــب در جراید 
 منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق 
ثانــی  اختــالف مراجعــه و نســخه  شــمالی چهــار راه وکال شــورای حــل 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقت رســیدگی 
3156 شــعبه  ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ می شــود. م الــف:
 11 حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــماره دو(

)107 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/192 شــماره: 96/26700- 96/2/7 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 
شــماره 2019 فرعی از 14/739 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به 
نام لیال نبی زاده فرزند خداخواســت در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمــل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز مــاده 15 قانون ثبــت و برطبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 96/3/7 ســاعت 9 در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمــد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
 این اداره تســلیم نماید.م الف: 3249 حیدری رئیس ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان

)177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/240 در خصوص پرونده کالسه 960109 ش 5 خواهان شهناز فراشاهی دادخواستی مبنی 
بر حکم تخلیه و مطالبه اجور به طرفیت شــهاب جمشــیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز ســه شــنبه مورخ 96/03/30  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 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:3197 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/241 در خصوص پرونده کالســه 95-1259 خواهان اکبر شیرانی بیدآبادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حمیدرضا نامداریان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3162 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/242 در خصوص پرونده کالسه 96-126 خواهان اســداله جعفری سبدانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا زرئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 96/3/31  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 53 ح 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:3165 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/244 در خصوص پرونده کالســه 960114 خواهان ابوالفضل قسیسین دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خسارت به طرفیت حســین ارقنده تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/3/31 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3145 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) مجتمع شماره یک()112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/245 شماره ابالغنامه: 9610100352200536 شــماره پرونده: 9509980352201111 
شماره بایگانی شعبه: 951150 خواهان فرزانه ایران دوست دادخواستی به طرفیت خوانده 
ابوذر صادقی به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرســی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع 
و به کالسه 9509980352201111 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/3 و ساعت 9 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد. م الف: 3230 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/246 شــماره ابالغنامه:9610100350101104 شــماره پرونده:9509980350100886 
شماره بایگانی شعبه: 951038 ابالغ شــونده حقیقی: حمید جباری به نشانی مجهول المکان 

تاریخ حضور 1396/4/4 یکشنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333. در خصوص دعوی 
رضا زیرکی دانا به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

م الف:3227 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)68 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/247 شماره ابالغنامه: 9610100352200566 شــماره پرونده: 9609980352200066 
شــماره بایگانی شــعبه: 960066 خواهان مرضیه جوادی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
مهدی فرزانه خو به خواســته مطالبــه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیــه و مطالبه 
خسارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 
9609980352200066 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/4 و ساعت 9:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3229 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/249 شماره ابالغنامه: 9610100351201079 شــماره پرونده: 9509980351201090 
شماره بایگانی شعبه: 951278 خواهان خانم الهام طهرانی پور فرزند محمد به طرفیت خوانده 
خانم عاطفه ملکی آرام و خانم مرضیه تنافی به خواسته ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 951278 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/4/14 و ســاعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 3236 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)174 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/250 در خصــوص پرونده کالســه 951064 خواهان محمد رمضانی دادخواســتی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ســعید قربانی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/14  
ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم 
شعبه 8 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3164 شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/251 شماره ابالغنامه: 9610100352700541 شــماره پرونده: 9509980362300949 
شماره بایگانی شعبه: 960025 نظر به اینکه جهت رسیدگی پرونده 960025 ک 101 برای متهم 
آقای امین مختاری فرزند عبدالرحیم به اتهام خیانت در امانت ابالغ وقت رسیدگی صادر گردید 
و لذا بواســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم بدینوسیله به نامبرده ابالغ تا در وقت رسیدگی 
مورخ 96/4/17 ساعت 12 جهت اخذ توضیح و رســیدگی به اتهام فوق الذکر حاضر شود در 
صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 3185 شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )101 جزایی سابق()94 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/252 شماره ابالغنامه: 9610100354800464 شــماره پرونده: 9509980362101470 
شماره بایگانی شــعبه: 960058 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 960058 برای حمیدرضا کالنتری زاده فرزند مهدی حسب 
شکایت خانم عفت ظهرابی با وکالت مهدی پناهی و مسعود عمرانی به اتهام صدور چک بالمحل 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/04/20 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 3134 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی)145 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/253 شماره ابالغنامه: 9610100354300671 شــماره پرونده: 9509980365300596 
شماره بایگانی شعبه: 950673 شاکی آقای احســان زیدانیان شکایتی به طرفیت آقای احمد 
قربانی مرغملکی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 950673 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/19 و ساعت 
8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن شاکی و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 
الف: 3211 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق()160 کلمه، 2 کادر(

تبادل لوایح
2/263 در خصوص پرونده تجدیدنظر خواهی عاطفه حاتمی به طرفیت تجدیدنظرخوانده سید 
معین موال به دادنامه شــماره 95-863  ، 95/12/22 مورخه 95/11/22 مطروحه در پرونده 
کالسه 482/95 شعبه 19 شــورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان ارباب ابتدای سجاد 
خطاب به تجدیدنظر خوانده ســید معین موال جهت تبادل لوایح و ارائــه الیحه دفاعیه ظرف 
مهلت ده روز از تاریخ نشــر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق مقــررات اقدام می گردد. 
م الف: 3219 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)83 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

2/265 شــماره ابالغنامه:9510100351113817 شــماره پرونده:9309980351100661 
شــماره بایگانی شــعبه: 930749 ابالغ شــونده حقیقی: محمد شــیرازی به نشانی مجهول 
المــکان در خصــوص تجدیدنظر خواهی بهــزاد زاهدی بطرفیت شــما به دادنامه شــماره 
9509970351100557  صادره از این شعبه، به پیوست نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ میشود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهیــد. واال پرونده با همین کیفیت به 
تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف:3231 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)98 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/268 شــماره دادنامه: 9509970351201368 شــماره پرونده: 9309980351201340 
شــماره بایگانی شــعبه: 931440 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت علی رضا زمانی با 
وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین وند فرزند لطفعلی به نشانی چهار راه توحید ط 2 بانک 
ملت ساختمان به سامان واحد 7 موسسه حقوقی جم. خواندگان: 1- آقای علی صادقی فرزند 
جهانبخش 2- آقای نعمت ا... آقا ابراهیمیان فرزند رجبعلی خواســته ها:1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارات دادرسی گردشکار: دادگاه از توجه به 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین 
وند به طرفیت آقایان علی صادقی و نعمت ا... آقــا ابراهیمیان مبنی بر مطالبه 126/800/000 
ریال بانضمام خســارت تاخیر تادیه از سررســید تا اجــرای حکم با عنایت به رونوشــت 
مصدق چک شــماره 482869 مورخ 92/12/3 و با عنایت به قرارداد مشــارکت مدنی فی ما 
بین خوانده ردیف دوم با خواهان و گردش مالی تســهیالت و نظر به اینکه اقساط تسهیالت 
تا 94/10/94 بوده و خواهان دلیلی بر فسخ قرارداد حســب ماده9 قرارداد ارائه نکرده است 
از طرف دیگر قرارداد فاقد شرط وجه التزام خسارت قراردادی می باشد و با توجه به آن که 
مالک استحقاق زمان تقدیم دادخواست است لذا خواهان مستحق اقساط معوقه تسهیالت تا 
زمان تقدیم دادخواست مورخ 93/11/1 بوده و مســتنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت 83/557/245 ریال بابت اصل خواســته با احتساب خســارت تاخیر تادیه نسبت به 
اقســاط معوقه تا قبل از 92/12/3 جمعًا به مبلغ 49/490/245 ریال از 92/12/3 و نســبت به 
الباقی به مبلغ  3/406/700 از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص 
تورم بانک مرکزی به عنوان اصل خواســته و بالســویه جمعًا به پرداخت 4/739/205 ریال 

خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و خواسته خواهان مازاد بر آن را نسبت 
به 37/164/000 ریال اقساط باقی مانده قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. و نسبت به جریمه تاخیر 
6/078/700 ریال وارد ندانســته مســتنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی 
حقی خواهان نسبت به آن صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 3237 شبعه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)419 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/269 شــماره دادنامه: 9609970353600072 شــماره پرونده: 9509980359500434 
شماره بایگانی شعبه: 951354 شــاکی: خانم مریم گل محمدی فرزند محمدجواد به نشانی 
اصفهان- اصفهان پل رباط ابتدای اتوبان ردانی پور ک تختی ک افق ســاختمان سنگی سفید 
رنگ متهمین: 1- خانم مریم آژ به نشــانی اصفهان- اصفهان 2- آقای حسین کبیری فرزند 
هاشم به نشانی تهران قلعه میر خ 16 متری بلوار شهدا ک گلهای 5 پ 11. اتهام: کالهبرداری 
رای دادگاه در خصــوص اتهام آقای حســین کبیری، خانــم مریم آژ دائر بر مشــارکت در 
کالهبرداری حسب شکایت خانم مریم گل محمدی با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیه 
شاکیه کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم ردیف دوم جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی و انکار شدید متهم ردیف اول دفاعیات قابل توجیه وی مبنی بر اینکه متهم 
ردیف دوم با جعل مدارک اینجانب اقدام به اخذ خــط 09216947925 نموده و اینجانب هیچ 
اقدامی جهت دریافت خط فوق ننموده ام لذا صرف نظر از گذشت شاکیه در اجرای ماده 4 ق ا د 
ک و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم ردیف اول صادر می گردد در خصوص اتهام 
متهم ردیف دوم نظر به شکایت شاکیه کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از 
خود علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی بزه انتسابی محرز و مستندا به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری متهم به تحمل یک سال حبس رد مال 
به مبلغ 7/953/851 و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظر 
خواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 3235  شبعه 110 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 110 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی)290 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

2/330 شــماره اجراییه:9610423637100017  شــماره پرونده:9509983637100763 
شــماره بایگانــی شــعبه:951133 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610093637100252 و شــماره دادنامه غیابی مربوطــه 9509973637102592 مورخ 
1395/11/24 محکوم علیه گیتی سیدصالحی فرزند نصرت اله به نشانی تهران میدان قدس خ 
عمار بعد از بانک مهر ک صالحی پ 37 فعال مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند پالک ثبتی 26/1403 واقع در بخش 4 ثبت خوانسار و پرداخت 
مبلغ 1/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له سید عباس سید صالحی فرزند 
حسن به نشانی اصفهان میدان احمدآباد خ جی روبروی هنرستان شهید چمران ک نیکو پ 47. 
ضمنًا هزینه عملیات اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. م الف: 33 دادگاه عمومی 

شهرستان خوانسار )419 کلمه، 4 کادر(
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ابالغ رای
2/277 شماره دادنامه: 9509970352201426 شــماره پرونده: 9509980352200747 
شماره بایگانی شعبه: 950765 خواهان آقای سید رسول حسین زاده صالتی فرزند سید 
محسن با وکالت خانم ندا سادات میرحسینی فرزند سید مرتضی به نشانی اصفهان خانه 
اصفهان فلکه ماه فرخی ابتدای بلوار رزمندگان نرسیده به چهارراه بنفشه ساختمان خلیج 
فارس طبقه 3 واحد 9 خوانده: آقای حسنعلی شاکری آرا فرزند غالمعلی به نشانی مجهول 
المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 4- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 
خانم ندا سادات میرحســینی به وکالت از آقای سید رسول حســین زاده فرزند محسن به 
طرفیت آقای حسنعلی شــاکری آرا فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه 
میلیون ریال وجه 4 فقره چک به شــماره هــای 301603 مورخــه 95/11/15 و 301604 
مورخه 95/4/15 و 301605 مورخه 95/7/15 هر یک بــه مبلغ 50/000/000 ریال جملگی 
عهده بانک سپه سیستم جاری طالیی و 52333 مورخه 95/2/5 به مبلغ 4/000/000/000 
ریال عهده بانک صادرات شعبه خیابان الله به انضمام مطلق خسارات قانونی/ حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر 
و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت دعوی خواهان 
بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 198- 199- 
303- 305- 306- 502- 515- 519- 522 قانون آئین دادرســی مدنــی و تبصره ماده 2 
قانون صدور چک و استفســاریه راجع به آن حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
550/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 19/018/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 14/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام  می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره  
غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می 
باشد. م الف: 3228 شبعه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)401 کلمه، 4 کادر(

اخطار اجرایی
2/303 شماره: 950476 به موجب رای شماره 9501670 تاریخ 95/10/6 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهــا 1- زهرا حیدری 
2- ابوالفضل شیبانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به متضامنًا به پرداخت مبلغ 
63/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/775/000 ریال خســارت دادرســی و 
هزینه نشــر آگهی و مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها به شــماره 194/2203865- 95/2/15 و 
194/22365189- 95/2/10 و 194/22365197- 95/1/30 نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: مصطفی فودازپور با وکالت آقای مختاری به نشانی اصفهان خ میرداماد بن 44 
جنب ساختمان پویش ط فوقانی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:3166  شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/304 شــماره: 661/95- 96/2/2 به موجب رای شــماره 961 تاریخ 95/9/30 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید صدرالدین 
آل داود شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ  10/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/278/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/06/21 لغایت وصول در 
حق محکوم له امیر فیروز طهماسبی فرزند ابراهیم شــغل بازنشسته به نشانی اصفهان خ 
مطهری کوچه شهید خوشاب پالک 203 و پرداخت نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق 

دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3168  شعبه 
28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()190 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
2/310 شماره صادره: 1396/43/359267 – 1396/2/7 نظر به اینکه مهال هواکشیان فرزند 
حمید با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 40314 مورخ 1395/01/19 دفترخانه 64 
اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره: 
4689 فرعی از 28 اصلی بخش 14 اصفهان که در ذیل ثبت 117815 صفحه 136 دفتر جلد 
647 امالک تحت شــماره چاپی 271732 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شــماره 6608 مورخ 1390/02/10 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است 
چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله 
با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 3533  حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/311 شماره: 96/25004270 – 96/02/10 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 3558 فرعی از 40/508 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
ولی اله جهانگیری فرزند یداله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/3/9 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 3797 حیدری رئیس ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/314 شــماره صادره: 1396/43/360570 – 1396/2/10 نظر به اینکه ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله پالک شماره 32/1181 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به موجب رای 
شماره 139560302025023022 مورخ 1395/8/29 هیات اول به نام غالمحسین فرهنگ 
اصفهانی فرزند علی مفروز و به نامش در جریان ثبت است و تاکنون تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالک 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/03/09 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: 3823  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/315 شــماره صادره: 1396/43/360573 – 1396/2/10 نظر به اینکه ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری مسکونی پالک شماره 32/1182 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به موجب 
رای شــماره 139560302025023021 مورخ 1395/8/29 هیات اول به نام فاطمه عابدی 

فرزند مظاهر مفروز و به نامش در جریان ثبت اســت و تاکنون تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالک 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/03/09 ساعت 10 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: 3824  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/316 شماره:96/2568 – 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 
32/1186 واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام قنبر علی فرهنگ 
اصفهانی فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 96/3/7 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 ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 3825 حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/317 شماره:96/2500257 – 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و دو باب 
مغازه متصله پالک شماره 32/1187 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام قنبر علی فرهنگ اصفهانی فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 96/3/7 ساعت 9 در محل 
شــروع 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 یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 

3826 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/318 شــماره:96/25002575 – 96/2/9 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 32/1189 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام قنبر علی فرهنگ 
اصفهانی فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 96/3/7 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 ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 3827 حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/319 شماره صادره: 1396/43/358625 – 1396/2/6 نظر به اینکه سند مالکیت 21 حبه  
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره: 209 و 211 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 
14 اصفهان ذیل ثبت 215599 در صفحه 146 دفتر امالک جلد 955 به نام مجید عابدی فرزند 
غالمرضا تحت شماره چاپی مسلسل 017879-  الف/16-89 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است ونامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25003211- 96/2/2 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 7076- 96/2/2 به گواهی دفترخانه 
297 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده و 

درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده  است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سندمسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 3744 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/322 شماره صادره: 1396/43/361502 – 1396/2/12 نظر به اینکه سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 4491 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 117555 در صفحه 519 دفتر امــالک جلد 645 به نام لیال محمودی تحت 
شماره چاپی مسلسل 77879 صادر و تسلیم گردیده اســت و نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 30615 مورخ 
1396/1/17 به گواهی دفترخانه 139 خمینی شــهر اصفهان رســیده است مدعی است که 
ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فــوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 3960  حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

 )225 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/323 شماره صادره: 1396/43/361499 – 1396/2/12 نظر به اینکه سند مالکیت چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 4491 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 53630 در صفحه 239 دفتر امالک جلد 426 به نام حسین شیرانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 017586 صادر و تسلیم گردیده است و وراث نامبرده )ناهید- زهرا 
– فرشید شیرانی( با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شــهود آن ذیل شــماره 30618 مورخ 1396/1/17 به گواهی دفترخانه 139 خمینی شهر 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4031  حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

)231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/248 در خصــوص پرونده کالســه 960124 خواهان علــی و نیلوفر فرهــادی و زهرا 
عمرانی با وکالت آقای خاکی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا نژاد مشحوتی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/14  ســاعت 8 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در خیابان شــیخ صدوق 
شــمالی نیکبخت چهــار راه وکال شــورای حــل اختالف اصفهــان شــهدای مدافع حرم 
شــعبه 8 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایــد. در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:3172 
 شــعبه هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)115 کلمه، 1 کادر(

مفاد آرا )نوبت دوم(
 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
1/219 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره 12309 مورخ 95/10/27 هیات دوم  آقاي  شهرام محمودي ده چشمه 
فرزند محمدهادي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 281/50 مترمربع پالک 
شــماره 596 فرعي از 4473 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
2- رای شماره 1783 مورخ 94/2/2 و رای اصالحی شماره 14179 مورخ 94/7/26 
هیات اول آقاي افشین هادي زاده فرزند بهمن نسبت به به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
16 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ یکباب گاراژ به مســاحت 1239/13 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره  2188 باقیماده واقع در اصفهــان بخش 6حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یوسف مشیر فاطمی 

خریداری شده است
3- رای شماره 4648 مورخ 95/3/22 هیات اول  خانم فاطمه کشکولي قمیشلوئي فرزند 
داراب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع مفروزی از  پالک 
شــماره 456 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شماره 4516 مورخ 95/3/18 هیات اول خانم ستاره ابراهیمي فرزند یارعلي 
نســبت به 0/75 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 121/44 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گردیده است
5- رای شــماره 4518 مورخ 95/3/18 هیات اول خانم ثریا ابراهیمي فرزند یارعلي 
نســبت به 0/75 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 121/44 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گردیده است
6- رای شــماره 4520 مورخ 95/3/18 هیات اول آقای احمد ابراهیمي فرزند یارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گردیده است
7- رای شماره 4519 مورخ 95/3/18 هیات اول  آقای محمد ابراهیمي فرزند یارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گردیده است
8- رای شــماره 4521 مورخ 95/3/18 هیات اول  آقای علي ابراهیمي فرزند یارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گردیده است
9- رای شــماره 20564 مــورخ 94/12/22  و رای اصالحی شــماره 20566 مورخ 
94/12/22 هیات دوم  آقاي ولي اله خادمي جبلي صادره کوهپایه فرزند عبدالرحمن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 93/78 مترمربع پالک شماره 3058 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
10- رای شماره 11568 مورخ 95/9/30 هیات دوم  خانم رقیه سلطان چلمقاني فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/94 مترمربع پالک شماره 341 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
11- رای شــماره 9866 مــورخ 95/7/29 و رای اصالحــی شــماره 14393 مورخ 
95/12/16 هیات اول آقاي علي سلماني کلمه خواراني فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 649/6 مترمربع مفروزی از پالک شماره 158 فرعي 
از 2251 اصلي و پــالک 2251/157واقع در اصفهــان بخش6حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان اباذری خریداری 

شده است
12- رای شماره 8360 مورخ 95/6/13 و رای اصالحی شماره 13987 مورخ 95/12/3 
هیات اول آقاي امیرمحمد قاني دهکردي فرزند شکراله نسبت به 33 سهم مشاع از 117 
سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 403/5 مترمربع پالک شماره 4434 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 20429 مورخ 94/12/20 هیات دوم  آقاي علیرضا رحماني فرزند علي 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 125/15 مترمربع پالک شماره118 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عبدالحسین وحید دستجردی خریداری شده است
14- رای شــماره 1160 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم احترام داوري دولت آبادي 
فرزند کاظم نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
267/47 مترمربع پالک شــماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

محمود دادخواه خریداری شده است
15- رای شماره 4816 مورخ 95/3/30 هیات دوم  خانم منیژه احمدیان دهاقاني فرزند 
امیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 179/74 مترمربع پالک شماره  1838 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
16- رای شــماره 8646 مــورخ 95/6/24 و رای اصالحــی شــماره 14388 مورخ 
95/12/16 هیات اول  روح انگیز قاســمی همامی به فرزند خداداد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117/32 مترمربع مفروزی از پالک شماره 491 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
17- رای شــماره 20467 مــورخ 94/12/20 و رای اصالحی شــماره 3224 مورخ 
95/2/22 هیات اول  آقاي اردوان فیاض کتکي فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ 
کارگاه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالک شماره 99 اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای عباسعلی ردانی پور خریداری شده است
18- رای شــماره 20474 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شــماره 12488 مورخ 
95/10/29 هیــات دوم خانم فخري طاهــري دولت آبادي فرزند رجبعلي نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 207/02 مترمربع پالک شماره  4421/1 باقیمانده 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شــماره 11444 مــورخ 95/9/28 هیــات اول آقاي مصطفــي مالکریمي 
دستجردي فرزند کریم نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 38 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 216 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
20- رای شــماره 6024 مورخ 95/4/16 هیات دوم آقــاي حمیدرضا رضائي فرزند 
حسین جان نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 92 مترمربع پالک 
شــماره 46 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
21- رای شــماره 19217 مورخ 94/11/18 و رای اصالحی شــماره 12328 مورخ 
95/10/27 هیات دوم  آقاي فرهاد رحمانیان حســین آبادي فرزند غالمرضا نسبت 
به بیست حبه و پنجاه وهشت صدم حبه باستثناء بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 386 مترمربع پالک شــماره  2901 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
22- رای شــماره 20386 مورخ 94/12/17 و رای اصالحی شــماره 13190 مورخ 
95/11/14 هیات دوم  آقاي حسینعلي نصر اصفهاني فرزند حیدر نسبت به  ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه  به مســاحت 141/95 مترمربع پالک شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است 
23- رای شــماره 18755 مــورخ 94/11/8 و رای اصالحی شــماره 13185 مورخ 
95/11/13 هیات دوم  خانم فتانه زماني فرزند ایرج نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300 مترمربع پالک شــماره1186 فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین مصطفوی آفارانی خریداری شده است
24- رای شماره 12947 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي سعید نظرئي فرزند فتح اهلل 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307/44 مترمربع پالک شماره  4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای مرتضی نظری خریداری شده است
25- رای شماره 11839 مورخ 95/10/14 هیات اول خانم کبري ابراهیمي درچه فرزند 
امیر قلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/33 مترمربع مفروزی  پالک 
شــماره 4184 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
26- رای شــماره 4405 مــورخ 95/3/13 و رای اصالحــی شــماره 12326 مورخ 
95/10/27 هیات دوم خانم بهجت ســلیمي بني فرزند بخشــعلي نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه به مساحت 217/47 مترمربع پالک شماره 4445 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است  
27- رای شــماره 13525 مــورخ 95/11/21 هیــات اول  آقــاي ســیف اله جعفري 
ورنوســفادراني فرزند قنبرعلي نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
210/56 مترمربع مفروزی از پالک شماره 163 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
28- رای شــماره 11545 مورخ 95/9/30 هیات دوم  آقاي  حسین تائبي پور فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ باغ ویال به مساحت 1048/50 مترمربع پالک شماره 99 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای محمد قاسمی ورنامخواستی خریداری شده است
29- رای شماره 11424 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم شهال بابایي دارگاني فرزند 
اکبر نســبت به 148 سهم مشاع از 424 سهم ششــدانگ عرصه مجتمع آپارتمانی به 
مساحت 239/56 مترمربع پالک شماره 1186 فرعي از2248  اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

ورثه حسین مصطفوی خریداری شده است
30- رای شــماره 11422 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم فاطمه مظاهري جاجائي 
فرزند حمیدرضا نســبت به 125 سهم مشاع از 424 ســهم ششدانگ عرصه مجتمع 
آپارتمانی به مســاحت 239/56 مترمربع پالک شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از ورثه حسین مصطفوی خریداری شده است
31- رای شماره 110 مورخ 96/1/15 هیات دوم  آقای سیدحسن ادیب حاجي باقري 
فرزند سید اسداله نسبت به 151 سهم مشــاع از 424 سهم شش دانگ عرصه مجتمع 
آپارتمانی  به مساحت 239/56 مترمربع پالک شماره 1186 فرعي از2248  اصلي واقع 
در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از ورثه حسین مصطفوی خریداری شده است
32- رای شماره 10762 مورخ 95/8/27 هیات دوم  آقاي فرهاد مختاري اردلي فرزند 
علي خان نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 169/07 مترمربع پالک شماره  
3740 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
33- رای شــماره 13837 مورخ 95/11/28 هیات اول  آقــاي عبدالعلي طالبي طادي 

فرزند اسداله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 174/7مترمربع مفروزی از 
پالک شماره1 فرعي از4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای منصور جمالی عسکرانی 

خریداری شده است
34- رای شماره 12285 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي اصغر وحیدا فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/32 مترمربع پالک شماره 4350 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که درازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
35- رای شــماره 9757 مورخ 95/7/28 هیات دوم  خانم توران صادقیان خشویي  
فرزند کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه به مساحت260/23 مترمربع 
پالک شماره  2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
36- رای شــماره 4488 مورخ 95/3/17 و رای اصالحی شماره 88 مورخ 96/1/14 
هیات دوم  آقاي بهمن میرعلي فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
66/22 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
37-  رای شماره 13062 مورخ 95/11/12 هیات اول  خانم نرگس فروزنده فر فرزند 
مهراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 94/91 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 51 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان که درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
38- رای شماره 13061 مورخ 95/11/12 هیات اول  آقاي  مهراب فروزنده فر فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/91 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 51 فرعي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
39- رای شماره 13052 مورخ 95/11/12 هیات اول  خانم ماه بیگم امیرحاجیلو فرزند 
جالل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/65 مترمربع پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای حیدر نظری خریداری شده است
40- رای شماره 12980 مورخ 95/11/11 هیات دوم  خانم اکرم امین السادات فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 600 مترمربع پالک شماره  99 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای یوسف خاکی خریداری شده است
41- رای شماره 12201 مورخ 95/10/22 هیات دوم  خانم فخري واهب حسین آبادي 
فرزند عبدالوهاب نسبت به قسمتي از سه دنگ مشاع از شش دانگ  به مساحت 182/66 
مترمربع پالک شــماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود دادخواه 

خریداری شده است
42- رای شــماره 12204 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقــاي باقر نکوئي مهر فرزند 
محمدعلي نسبت به قســمتي از سه دنگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/66 مترمربع پالک شماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمود 

دادخواه خریداری شده است
95 هیــات دوم  آقــاي  اکبــر /10  43- رای شــماره 12188 مــورخ 22/
 رهنمائي یحیي آبادي فیض اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 78/79 
مترمربع پالک شماره  3028 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
44- رای شــماره 1564 مورخ 95/1/28 هیات اول  خانم جهان سلطان کیاني سلمي 
فرزند علي اکبر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 120 
مترمربع مفروزی از پالک شــماره 92فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

مرتضی بذرافشان خریداری شده است
م الف: 1953  تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/30،  تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/14

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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يادداشت
ادغام واکسن های جدید در برنامه ایمن سازی کودکان کشور

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، از ســاخت مجموعه 
سردخانه های مرکزی واکسن کشور منطبق با تکنولوژی روز دنیا خبر داد.

اخبارکوتاه

درشهر

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور نیروی 
انتظامی هم ، تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده را علت 
این تصادف بیان کرد. مینی بوس از شیراز به سمت اصفهان 
در حرکت بود و در محور سعادت شهر-آباده دچار این حادثه 
تلخ شــد. حادثه ای که 18 مصدوم را راهی بیمارستان کرد؛ 
گردشگرانی که سرمست از تماشای بهار دل انگیز شیراز با تمام 
دیدنی هایش، راهی اصفهان بودند تا نصف جهان را ببینند، اما 

به جای دیدن نیمی از دنیا، راهی دنیای دیگر شدند! 
حوادث تلخ جاده ای را پایانی نیست. از سقوط هواپیما و آتش 
گرفتن و برخورد قطارها که بگذریم، تازه به جاده ها می رسیم؛ 
جاده هایی که جای آســمان ایران را در تقدیم جان مردم به 
عزراییل گرفته اند)!( نوروز امســال که گذشت، مسئوالن از 
کاهش 8 درصدی تلفات حوادث رانندگی خبر دادند و جالب 
اینکه امسال نیز مانند سال های گذشته با شروع مسافرت های 
نوروزی آمار تصادفات غیر قابل باور بود) 145 کشــته تنها از 
شروع دور اول مسافرت های نوروزی تا دوم عید( و درست بعد 

از نوروز بود که دور تازه ای از حوادث جاده ای آغاز شد؛ تصادف 
پشت تصادف، واژگونی یکی پس از دیگری، قربانی می گرفت 

و می گیرد. 
در آخرین روزهای ســال 95 و درحالی که دوراول سفرهای 
نوروزی اســتارت خورده بود، خبر رســید اتوبوسی در محور 
 یاســوج -اصفهان واژگون شده اســت. این حادثه آخرسال، 
9 مصدوم و 2 کشته برجای گذاشت. خانواده هایی که آماده 
برگزاری سال تحویل و انداختن سفره هفت سین می شدند، 
لباس ســیاه به تن کرده و راهی باغ رضوان شــدند. ماجرای 

واژگونی ها؛ اما همین جا تمام نشد. 
اولین روزهای سال نو را با »چپ کردن« آغاز کردیم! روز دوم 
عید، یک دستگاه اتوبوس در آزادراه کاشان-قم واژگون شد. 
4 تن کشته و 15 نفر مجروح شــدند. پلیس راهور اعالم کرد 
که اتوبوس مذکور از شهرضا به تهران در حال حرکت بود که 
خستگی و خواب آلودگی راننده باعث حادثه می شود. آزادراه 
کاشــان - قم 95 کیلومتر طول دارد و هرساله در تعطیالت 

نوروزی یکی از پرتردد ترین محورها به شمار می رود. حاال این 
جاده، تمام وقت و در تمام سال، چندشیفته قربانی می گیرد! 

نوروز و غیرنوروز هم ندارد!
فروردینی که با »چپ کردن« آغاز شده بود، با »چپ کردن« 
تمام شــد. آخرین روز فروردین ماه اتوبوسی که از مشهد به 
سمت اصفهان در حرکت بود، در کیلومتر 25 جنوب سبزوار 
واژگون شد. طبق آمارها، این حادثه بیش از 10 کشته داشت. 
پلیس اعالم کرد این اتوبوس که 43 سرنشین داشت، حوالی 
ساعت 20و پنج دقیقه با یک دســتگاه کامیون برخورد کرد. 
علت این حادثه هم بنــا به گفته کارشناســان راهور، تغییر 
جهت ناگهانی کامیون عنوان شد که موجب برخورد اتوبوس 
از جلو به پشت کامیون و ســپس واژگونی آن می شود. جاده 
 ســبزوار- شــاهرود به طول 250 کیلومتر یکی از 10 جاده 

پر حادثه کشور است. 
وارد اردیبهشــت ماه شــدیم با امید به اینکه در این ماه هیچ 
اتوبوســی چپ نکند، اما هنوز به نیمه نرســیده، خبر از یک 
واژگونی دیگر رسید و باز هم پای اصفهان در میان بود! این بار 
یک دستگاه اتوبوس در محور اصفهانـ  شاهین شهر واژگون 
شد که در اثر این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده و 30 
نفر مصدوم شدند. سه روز بعد هم دوحادثه دیگر رقم خورد. 
یک دستگاه اتوبوس که از تهران به سمت همدان در حال تردد 
بود، در کیلومتر 25 این محور با ٧ سرنشــین واژگون شد که 

در این حادثه 2 نفر مجروح 
شــدند. اتوبوس دیگری هم 
در آزادراه قم - تهران واژگون 
شــد تا کلکســیون »چپ 
کردن« ها با رسیدن به نیمه 
دومین ماه سال تکمیل شود! 
و خالصه پــس از گــذر از 
خوان پررنــج هواپیماهایی 
که یکــی پــس از دیگری 
می افتادنــد و قطارهایی که 
آتش می گرفتند یا به یکدیگر 
می خوردند، حــاال نوبت به 
اتوبوس ها رســیده اســت. 
هواپیماها »نو« شــدند تا به 
لطف پسابرجام، آسمان کمی 
امن شــود، زمین اما هنوز 
»ناامن« اســت و اتوبوس ها 
سال هاست مسافران مرگ 
را با خود به جاده ها می برند. 
اتوبوس هایی کــه عزراییل 
جاده ها شده اند و کاش یکی 

هم پیدا می شد و اتوبوس های نو به ایران می آورد شاید آن وقت 
راننده ها دیگر خوابشان نمی برد و جاده های غیر »استاندارد« 
ما الاقل به احترام اتوبــوس های »اســتاندارد« و رانندگان 

قانونمدار، کمتر جان می گرفتند!

اتوبوس ها يکی پس از ديگری واژگون می شوند؛

داستان »چپ کردن« ها!
با افتتاح کلینیک فرهنگیان، احتمال ايجاد 

ترافیک در چهار باغ دور از انتظار نیست؛

افتتاح کلینیک پزشکی، وسط 
طرح سه شنبه های بدون خودرو!

این روزها و در آستانه انتخابات بزرگ 
ریاست جمهوری شاهد حضور هیئت 
دولت در هر ســطحی برای افتتاح طرح های متفاوت 
 در استان اصفهان، صنعتی ترین استان کشور هستیم.
 در این هفته برای دومین بار اصفهان میزبان عالی ترین 
مقــام وزارتی کشــور بود.وزیر آموزش و پــرورش، به 
مناسبت روز معلم در حالی به استان اصفهان سفر کرد 
که چند طرح برای افتتاح در حــوزه آموزش و پرورش 
پیش بینی شــده بود. بزرگ ترین کلینیک پزشکی و 
دندانپزشکی فرهنگیان کشور با زیربنای پنج هزار و 300 
مترمربع با اعتبار ٧0 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 

و کمک خیرین، از اصلی ترین برنامه های افتتاح بود.
این در حالی اســت کلینیک شــبانه روزی فرهنگیان 
در بلوار هشت بهشــت از روزهای آینده شاهد حضور 
مراجعان بسیاری خواهد بود. نکته قابل تامل که شاید 
عواقب آن را در کمتر از یک ســال آینده شاهد باشیم 
تاسیس چنین کلینیکی در شــلوغ ترین منطقه شهر 
و عرض کم خیابان اســت.ایجاد گره های ترافیکی در 
خیابان های مجاور به طور حتم می تواند از مشــکالت 
آینده این نقطه از شهر باشــد.کمی آن سوتر از خیابان 
باغ گلدسته، چهارباغ روز سه شنبه های بدون خودرو 
را مطابق هفته های گذشته جشن گرفته بود. کشیده 
شــدن این ترافیک احتمالی به خیابان چهار باغ دور از 
انتظار نخواهد بود.البته داشــتن پارکینگ اختصاصی 
این کلینیک را نباید نادیده گرفت و ســوال اینجاست 
که آیا پارکینگ  اختصاصی کلینیک ظرفیت الزم برای 
پوشــش دهی به تمام مراجعان را خواهد داشت ؟ الزم 
به ذکر است  که در ابتدای این خیابان بیمارستان علی 
اصغر و روبه روی کلینیک، ساختمان اداره کل آموزش 
و پرورش قرار دارد که دارای ارباب رجوع بسیاری است.

باید منتظر مانــد و دید آیا افتتاح ایــن طرح با نظرات 
کارشناسی انجام شــده و چاره اندیشی برای حل این 

موضوع صورت گرفته یا تنها روبانی بریده شده است!

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی 
ویژه ۳۰ هزار دانش آموز 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان گفت: آزمون 
پیشــرفت تحصیلی ویژه بیش از 30 هزار دانش آموز سراسر کشور 
تحت عنوان آمادگی برای امتحانات نیم سال دوم برگزار خواهد شد.
حامدعالمتی، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با 
اشاره به برگزاری آزمون پیشــرفت تحصیلی ویژه بیش از 30 هزار 
دانش آموز سراسر کشور گفت:  به همت موسسه علمی آینده سازان 
آزمون پیشــرفت تحصیلی تحت عنوان آمادگی بــرای امتحانات 
نیم ســال دوم ویژه 30 هزار دانش آموز سراســر کشور که شامل 
دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسالمی و سایر دانش آموزان 
می باشد به صورت رایگان برگزار خواهد شــد.عالمتی با اشاره به 
اهداف این آزمون خاطر نشــان کرد: از جمله اهداف برگزاری این 
آزمون آماده سازی برای امتحانات پایان ترم، تشخیص میزان تسلط 
بر مباحث درسی، تشخیص نقایص یادگیری و ارائه راهکار مناسب بر 
اساس استفاده از تکنیک تحلیل مشق در طراحی سواالت می باشد.

پرونده سفارت عربستان مجددا 
رسیدگی می شود

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان 
از تعیین وقــت این پرونده در دادگاه تجدیــد نظر خبرداد. محمد 
نریمانی در گفت وگو با خبرنــگار مهر درخصوص آخرین وضعیت 
پرونده تخریب و حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده حمله به 
سفارت عربستان به شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع 
شــده بود. وی افزود: این پرونده برای تاریخ 19تیرماه تعیین وقت 

رسیدگی شده و قرار است در این تاریخ بررسی شود. 

 بی مهری وزیر آموزش و پرورش 
به انتظار خبرنگاران

فخرالدین دانش آشتیانی در سفر یک روزه خود به اصفهان عالوه بر 
حضور در مراسم پاسداشت معلم، دو مجموعه جدید ویژه فرهنگیان 
را افتتاح کرد. خبرنگاران رسانه های مختلف اصفهان که از ابتدای 
صبح برای پوشــش برنامه ها همراه وزیر آموزش و پرورش حضور 
داشتند، پس از وعده روابط عمومی جهت حضور وزیر برای پاسخ به 
سوال خبرنگاران، 45 دقیقه در انتظار حضور وزیر بودند و سرانجام 
با عدم حضور وی جلســه را ترک کردند. اعتــراض خبرنگاران به 
بی تفاوتی وزیر به انتظار آنها، بدون عذرخواهی مدیر روابط عمومی 
پایان یافت، اما به نظر می رسد آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی 
که مدعی تربیت دانش آموزانی با نظم اســت، در مشخص کردن 

برنامه منسجمی برای حضور وزیر، به درستی عمل نکرده است.

وقتی تنور توهین ، تهمت و افترا گرم می شود؛

لطفا مودب باشید!
در روزهای پیــش رو و در جریان تحوالت سیاســی 
کشــور، هر دم از این کارزار نوایی به گوش می رسد و 
گاهی این نوا چاشنی اختالفات و جبهه بندی های مختلف به خود 
می گیرد؛ کنایه و انتقاد در برابر تعریف و تمجیدهایی که بیشتر رنگ 
و بوی تحقیر دارند. بحث انتخابات که درمیان باشد از رجال سیاسی 
گرفته تا عامه مردم از ماه ها قبل جدال برای به کرسی نشستن اعتقاد 
و عقیده خود حداقل در بحث ها را شــروع می کنند؛ می کوشند تا 
کاندیدای خود را در انظار اصلح جلوه دهند؛ حرکتی که بیشتر به راه 
رفتن روی لبه تیغ می توان آن را توصیف کرد.جز هر جبهه و دسته 
و حزبی که باشی اولین اصل که می توان از آن به عنوان اصل اساسی 

بحث و مناظره نام برد، رعایت اخالق است.
اصالح طلب و اصولگــرا فرقی نمی کند؛ اخالق که در کار نباشــد 

اصالح طلب می شود طلبکار و اصولگرا می شود بی اصول ! 
متاسفانه کمتر شاهد اخالق در گرماگرم جدل های سیاسی هستیم. 
مواقعی پیش آمده که دیگران به راحتی به امری  متهم می شــوند 
که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتا از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه 
مطمئن باشیم، فردی که متهم شده به واقع آن عمل را انجام داده یا 
نه، بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجر به از بین رفتن آبروی 
افراد می شود توجهی شود. خوب اســت بدانیم نه تنها تعرض به 
حیثیت و آبروی افراد از نظر اخالقی و دینی امری ناپسند و نکوهیده 

است بلکه از نظر قانون گذار جرم محسوب می شود.
ماده 69٧ بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی: »هر کس به وسیله 
اوراق چاپي یا خطي یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در 
مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسي امري را صریحا نسبت دهد یا 
آنها را منتشر کند ،مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و اگر 
نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي که موجب حد 
است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ٧4 ضربه شالق یا یکي از آنها 

حسب مورد، محکوم خواهد شد.«
آنچه مردم به غلط ادعای حیثیت می داننــد، در واقع همان اعاده 
حیثیت است که قانون گذار بیان کرده؛ اعاده به معنای بازگرداندن و 
اصطالح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت 
پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه که به واسطه 
مطرح کردن شــکایت واهی و خالف حقیقت نسبت به آنها اتفاق 
افتاده، به حالت سابق خود است. به عبارت دیگر، با این کار تالش 
می شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا عالوه بر اینکه جان 
و اموال مردم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته، حیثیت و آبروی 
آنها هم در نظر قانون گذار محترم و مورد حمایت است، پس تعرض 

به آن موجب برخورد قانونی است.
بدون تردید عقل حکم می کند که با اندکی صبوری و رعایت اخالق 

پیشگیری به موقع از بسیاری ناهنجاری های دیگر انجام شود.

يادداشت

عکس نوشت

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در فروردین 
ماه ســال جاری، 25 ماموریت احیای موفق به همت تکنســین های 
اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان انجام شد. غفور راستین اظهار کرد: 
در فروردین ماه ســال جاری، 108 هزار و 159 تماس با اتاق فرمان 
115 برقرار و از این تعداد، 16 هزار و 545 مورد منجر یه ماموریت شد. 
وی افزود: از مجموع ماموریت های انجام شــده در این مدت، 14 هزار 
و 411 مورد، شهری و 2 هزار و 134 مورد جاده ای بود که در کل، 11 
هزار و 896 ماموریت برای امدادرسانی به بیماران و مصدومان حوادث 
غیرتصادفی و 4 هزار و 601 ماموریت امداد رســانی به تصادف انجام 
شده است. وی صریح کرد: در نخستین ماه از سال 96، تکنسین های 
اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان، 12 هزار و 199 بیمار و مصدوم را، 

توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند . 

رسیدگی به مشکالت 
۵ هزار نفر در سامانه 

۱۹۷ پلیس اصفهان

ثبت 2۵ احیای موفق 
به همت تکنسین های 

فوریت پزشکی اصفهان

رییس بازرســی فرماندهی انتظامی استان از رســیدگی به مشکالت 
بیش از پنج هزار نفر در سامانه 19٧ این فرماندهی طی مدت یک ماهه 

فروردین ماه امسال خبر داد.
به گزارش ایمنا؛ سرهنگ رحمت ا... کرباسیون اظهار داشت: در فروردین 
ماه امسال تعداد هشت هزار و ٧88 نفر با سامانه 19٧ این دفتر تماس 
گرفتند که سه هزار و 500 مورد در این تماس ها خواستار رسیدگی به 
مشکالت خود بودند که پیگیری های الزم از بخش های مختلف پلیس 
استان تا حصول نتیجه و حل مشــکالت آنان به عمل آمد. وی افزود: 
همچنین در این ماه دو جلسه مالقات مردمی با مسئوالن انتظامی استان 
در مرکز استان و 35 جلسه در سطح فرماندهی انتظامی شهرستان های 
استان برگزار شد که در مجموع در جلسات مذکور به مشکالت دو هزار 

نفر از شهروندان رسیدگی شد.

فرماندار اصفهان:

مبارزه با 
موادمخدر باید 
اجتماعی شود

فرماندار اصفهان گفت: موضوع مواد مخدر چه در حوزه پیشگیری و چه مقابله، امری ملی و بین المللی است و توجه به این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همکاری 
عمومی را می طلبد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، احمد رضوانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان با تاکید بر لزوم اجتماعی 
کردن امر مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: برنامه ریزی صحیح در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، نقش بسزایی در جهت اجتماعی کردن این موضوع دارد و باید 

گام های موثری در این رابطه برداشته شود.
وي با اشاره به اهمیت حمایت از بهبود یافتگان، خاطرنشان کرد: ایجاد اشــتغال و حمایت از بهبودیافتگان باید در اولویت قرار گیرد و در این راستا، همکاری و مشارکت 

دستگاه های ذی ربط، بسیار حائز اهمیت است.

محمد حسن قائدیها گفت: آموزش و پرورش در دولت تدبیر 
و امید فرآیند بسیاری خوبی را طی کرده و موفق به کسب 
رتبه های برتر شده است. هدف اصلی در آموزش و پرورش 
اســتان ایجاد تعامل مثبت بین همکاران فرهنگی و فراهم 

کردن آرامش روحی و روانی است .
محمد حســن قائدیها در برنامه تجلیــل از معلمان نمونه 

اســتان اظهار کرد: آموزش و پرورش در 
دولت تدبیر و امید، فرآیند بسیاری خوبی 
را طی کرده و موفق به کسب رتبه های 

برتر شده است.
وی ادامه داد: هــدف اصلی در آموزش و 
پرورش استان ایجاد تعامل مثبت میان 
همکاران فرهنگی و فراهم سازی آرامش 
روحی و روانی بوده و سعی شده با وقوع 
این اتفــاق به ویــژه در دوره ابتدایی در 

مسیر توسعه گام برداریم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با ابراز خرسندی 
گفت: امــروز مفتخریم کــه در بخش پژوهشــی در کل 
کشور ســرآمد بوده و برنامه جابربن حیان را برای پژوهش 
دانش آموزان در دوره ابتدایی با 53 درصد رشــد نســبت 
به دوره قبل در استان داشته باشــیم و به این ترتیب رتبه 

نخست کشوری را به استان اختصاص دهیم.
وی با اشــاره به دیگر برنامه های موفق آموزش و پرورش 
اســتان اضافه کرد: در بخش فناوری و توســعه این حوزه 
دغدغه هایی داشــتیم که به یاری خدا به وقوع پیوســته 
اســت.برنامه مهر و مهربانی که بــرای معلمان کالس اول 
اجرا می شود نیز در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته و از همه 
مهم تر جذب بازمانــدگان از تحصیل در 
استان اصفهان که آمار رضایت بخشی را 

به خود اختصاص داده است.
قائدیها اذعان کرد: از افتخارات اســتان 
اصفهان کســب رتبه هــای برتر کنکور 
سراســری به مــدت 4 ســال، افتتاح 
مراکــز تخصصی آمــوزش هنرآموزان، 
افزایش نرخ پوشــش تحصیلــی و رتبه 
عالی گروه های آموزشــی، افزایش 100 
درصدی پژوهش سراهای دانش آموزی 
که به نوعی در هر منطقه آموزشــی یک پژوهش ســرای 
آموزشــی وجود دارد.  وی همچنین گفت: استان اصفهان 
در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه مبارزه 
با مواد مخدر، جزو دســتگاه های بســیار برتر در شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بوده است.

با همکاری اداره کل بهزیســتی و مجمع تشــکل های 
معلولین استان اصفهان، بررسی شاخص مناسب سازی 

ساختمان 80 دستگاه اداری استان اصفهان آغاز شد.
ســعید صادقی از آغاز بررسی شــاخص مناسب سازی 
ساختمان 80 دستگاه اداری اســتان اصفهان به منظور 
لحاظ کردن شاخص مناسب سازی ساختمان های اداری 

در ارزیابی عملکرد دستگاه های استان 
)جشنواره شــهید رجایی( خبر داد. 
وی ابراز داشت: بهزیستی با همکاری 
مجمع تشــکل های معلولین اســتان 
اصفهــان، اقدام به تشــکیل تیم های 
تخصصی ارزیابــی در این زمینه کرده 
که جهــت راســتی آزمایی اطالعات 
مناسب سازی ادارات، به 80 ساختمان 
اداری اســتان اعــزام و در خصوص 
بررسی چهار شــاخص مناسب سازی 

 در ادارات به ارزیابی، مستندسازی و ارائه گزارش خواهند
 پرداخت.

مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهان افــزود: تیم های 
ارزیابی کننده شــامل 3 گروه تخصصی بوده که اعضای 
آن کارشناسان ارشد معماری، مستندساز و ...از گروه های 

معلولین ضایعه نخاعی، جســمی حرکتــی و نابینایان 
می باشند.

وی گفت: این تیم ها پس از ابالغ شــاخص ها به تمامی 
ادارات مشــمول طرح، به ایــن ادارات مراجعه و بعد از 
بررســی و ارزیابی شــاخص ها، نتایج این بررسی ها را 
 بــه دبیرخانه ســتاد مناســب ســازی اســتان اعالم 

می کنند.
صادقی یادآور شــد: دبیرخانه ستاد 
مناسب سازی استان، پس از بررسی 
نهایی و جمع بندی اطالعات تیم های 
ارزیابی کننــده، نتایــج را به منظور 
لحاظ کــردن در ارزیابــی عملکرد 
دســتگاه های اســتان در جشنواره 
شــهید رجایی بــه دبیرخانــه این 

جشنواره ارسال خواهد کرد.
وی گفــت: امیدواریــم بــا تــالش 
متعهدانه مسئوالن اســتانی بتوانیم استان اصفهان و به 
ویژه شــهر اصفهان را به عنوان الگوی مناســب سازی 
شهری برای معلوالن و سالمندان معرفی کنیم و فضای 
عمومی برای حضور هر چه بیشتر این عزیزان در جامعه 

را فراهم سازیم.

مديرکل بهزيستی استان:

بررسی شاخص مناسب سازی ساختمان 8۰ دستگاه اداری آغاز شد

بهزیستیآموزش و پرورش

مدير کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد:

هدف آموزش و پرورش، ایجاد تعامل مثبت میان همکاران است

مینی بوس هیوندای گردشگران آلمانی در راه اصفهان دچار ســانحه شد و دو گردشگر در اين 
حادثه جان خود را ازدست دادند. وزارت خارجه پیام تسلیت برای آلمانی ها فرستاد. مصدومان به 

بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرارگرفتند. 
حوادث تلخ جاده ای 

را پايانی نیست. 
از سقوط هواپیما 
و آتش گرفتن و 

برخورد قطارها که 
بگذريم، تازه به 

جاده ها می رسیم؛ 
جاده هايی که جای 
آسمان ايران را در 

تقديم جان مردم به 
عزرايیل گرفته اند

زينب
ذاکر

فاطمه 
کاويانی

فاطمه
جبلی
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بازهمبهسوریهمستشارمیفرستیم
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: ما در بخش جنگ زمینی به 
کمک نیروی قدس در سوریه رفتیم و از برادران باتجربه به عنوان مستشار به سوریه 

فرستادیم که االن هم آنجا هستند و باز هم اعزام خواهیم داشت.

سالم ما به لبخند   شهید   ان

 به ذکر روی سربند   شهید   ان

 سالم ما به گمنامان لشکر

 به تسبیحات یا زهرای معبر

 سالم ما به خاکی که بهشت است

 همان جایی که تفسیری از عشق است

ر امامزاد  گان عشق خوش آمد  ید  
راوی می گوید  : به مزا

راوی توضیح می د  هد  : شما به ارد  وی فرماند  ه د  لها آمد  ه اید   ، این ارد  و بر اساس د  رس یازد  هم کتاب فارسی شماست و سپس 

می پرسد   : فرماند  ه د  لها، فرماند  ه د  لها کیه؟

د  انش آموزان یک صد  ا جواب می د  هند  : حاج حسین خرازی.

د  انش آموزان برای اعزام به جبهه فرضی تحت گروهان والیت، صد  اقت و شجاعت گروه بند  ی می شوند  . 

در جستجوی گنج پنهان 
آن روزهــا د یگر جبهــه جنگ، خانه  اول حســین 
شد ه بود . اگر د ید ار با خانواد ه شــهد ا و د لتنگی های 
خانــواد ه اش نبــود ، آن چنــد  روز را هــم مرخصی 
نمی رفت،بچه های  کوچک شهد ا او را د وست د اشتند . 
حسین آنها را با حرف های کود کانه اش ، می خند اند ؛ با 

خند ه  آنها پنهانی اشکش را پاک می کرد .
این بخشــی از د رس فرماند ه د لهاســت کــه به معرفی 
شخصیت »شهید  حاج حســین خرازی« فرماند ه لشکر 
14 امام حســین)ع( اصفهان می پرد ازد ، د ر این راســتا با 
همکاری سازمان بســیج د انش آموزی، اد اره کل آموزش و 
پرورش و فرهنگســرای پاید اری یک ارد وی عملی با همین 
عنوان برای د انش آمــوزان برنامه ریزی شــد ه که به منظور 
حضور د انش آموزان د ر فضای گلستان شهد ا، تجد ید  میثاق با 
آرمان های شهید ان و الگوگیری از سیره شهد ا به ویژه فرماند ه 

شهید  حاج حسین خرازی برگزار می شود .
با پخش مارش نظامی و سرود های انقالبی که یاد  آور د وران د فاع 
مقد س است، گلستان شهد ا فضایی پر از شور را برای د انش آموزان 
رقم می زند . د انش آموزان با همخوانی ســرود  خاطره انگیز» ای 
لشــکر صاحب الزمان آماد ه باش آماد ه باش« و بستن چفیه روی 
پیشانی برای بازد ید  از نمایشگاه د فاع مقد س به سمت فرهنگسرای 

پاید اری حرکت  کرد ند .
د انش آموزان پــس از بازد ید  از نمایشــگاه، د ر ســالن اجتماعات 
فرهنگسرای پاید اری به عنوان »قرارگاه فرماند هی کل قوا«، گرد  هم 
جمع شد ند ، د ر اینجا یکی از مبلغان خوش ذوق، به اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگــی  پرد اخت و د انش آموزان را با شــخصیت تعد اد ی از 
شهد ای د انش آموز و همچنین شخصیت شــهید  حاج حسین خرازی 

آشنا  کرد.
د انش آموزان بــا د ید ن کلیپ هــای تصویری از صحبت های شــهد ای 
د انش آموز به صورت ویژه با د انش آموزان شــهید  ارتبــاط برقرار  کرد ه و 
شجاعت، ایثارگری و جوانمرد ی د انش آموزان شهید  را د ر ذهن خود  مرور 
کرد ند . آنان پیوند ی ویژه را میان خود  و د انش آموزان شهید  احساس کرد ه و با 

خلق وخوی شهد ا، انس گرفتند.
د ر اد امه  نوبت به مرحله گنج یابی رســید  و د انش  آموزان د ر این 
مرحله بر اساس نقشه ای از گلستان شــهد ا که به آنان د اد ه شد ه 
بود، قبر یکی از شهد ای د انش آموز و همچنین شهد ای گمنام  را به 
عنوان »گنج پنهان« پید ا  کرد ند  و با گالب به غبارروبی و عطرافشانی 
قبر مطهر شــهید   پرد اختند  آنها از کنار مزار شهد ای مد افع حرم 
عبورکرد ند  و با رشاد ت هایشــان د ر د فاع از حریم اسالم د ر خارج 
از مرزهای کشور آشنا شــد ند .پایان ارد و حضور بر سرمزار فرماند ه 
د لهاســت، د انش آموزان که د ر د روس خود  با شخصیت شهید  حاج 
حسین خرازی آشنا شد ه  بود ند  به سمت مزار مطهر این شهید  واالمقام 
حرکت  کرد ه و برای شاد ی روح او، فاتحه ای  خواند ند  و زمانی که مد ال 
افتخار فرماند ه د ل ها بر سینه د انش آموزان نقش بست د سته جمعی با 
شهد ا عهد  کرد ند  که مسیر آنان را اد امه د هند  و همانند  آنان تا پای جان 

از اسالم و نظام اسالمی د فاع کنند .
ارد وی فرماند ه د لها ، الگویی برای اجرا د ر سایر استان ها

مد یر اجرایی طرح فرماند ه د لها د ر گلستان شهد ا د رباره برگزاری  این 
ارد و اظهار د اشــت: این طرح یکی از طرح های ابد اعی سازمان بسیج 
د انش آموزی است که به عنوان الگو برای اجرا د ر سایر استان ها تبد یل 
شد ه است.  حجت االسالم نظری افزود : سازمان بسیج د انش آموزی استان 
اصفهان تالش کرد ه تا توجه به د روســی که پیام ارزشی و انقالبی د ارد ، 
برنامه هایی همچون فرماند ه د لها ، نام آوران و مبارزه با استعمار را اجرایی 
کند  تا با اجرای برنامه های کیفی، مد ارس و معلمان تاثیرگذاری خود  را 

روی د انش آموزان د اشته باشند .
وی با بیان اینکه ظرفیت شهد ا، ظرفیت خوبی برای فعالیت های پرورشی 
و تربیتی د ر مد ارس اســت، گفت: اثرگذاری این برنامه ســبب شد  تا با 
د رخواست مد ارس، خانواد ه ها و فرهنگیان، اجرای این برنامه تد اوم د اشته 
باشد  و ما برای اجرای برنامه فرماند ه د لها به الگوی ثابتی د ست پید ا کرد ه ایم. 
حجت االسالم نظری  با بیان اینکه د ر 2 د وره گذشته، 12 هزار د انش آموز د ر 
ارد وی فرماند ه د لها شرکت کرد ه اند ، تصریح کرد : د رسال تحصیلی 95-96 
نیز این ارد و د ر  د و مرحله برگزارشد  که د ر مرحله اول که از 24 مهر لغایت 
19 آبان د ر گلستان شهد ا برگزار شد،  5 هزار د انش آموز از اصفهان و شهرهایی 
همچون نجف آباد ، لنجان، شاهین شهر، خورزوق و خمینی شهر د ر این طرح 
شرکت کرد ند  و د ر مرحله د وم که د ر ارد یبهشت د رحال برگزاری است نزد یک 

به 3600 د انش آموز حضور می یابند .  

هاد ل  ِهفرماند  
  یک نیم روز در گلستان شهدا همراه

ش آموزان اصفهانی؛
با دان

سمیه 
مصور

ایمنا: ســال هایی نه چندان دور، جوانانی از تمام هستی 
خود چشم پوشــیدند و راهی میدان نبردی نابرابر شدند. 
آن زمان فرقی نمی کرد که پیرهستند یا جوان، کارگرند 
یا مهندس، دانش آموز و یا دانشجو؛ فقط با پشتوانه ایمان 
به خدا و غیرت و مردانگی خــود به ولی زمان خود لبیک 
گفتند و رفتند. حاال پس از گذشت ســه دهه از آن ایام، 
گویی فراموش کرده ایم که این آرامش در زندگی را مدیون 
چه کسانی هستیم و برای شان لقب های متفاوتی را انتخاب 
 می کنیم. جانباز نخاعی، جانباز نابینا، جانباز 25 درصد،

 70 درصد، جانباز شیمیایی، اعصاب و روان و ... 
 انقدر در روزمرگی غرق شــده ایم که یادمــان رفته در 
گوشــه هایی از آسایشــگاه، همان جوان ورزشکاردیروز 
خوابیده اســت که برای آینــده ما از مادیــات دنیوی و 
وابستگی هایش دست کشید. روایت خبرنگار »ایمنا« از 
حضور خبرنگاران در آسایشگاه ثارا... را در ادامه می خوانید:

همراه با جمعی از خبرنگاران خبرگــزاری دفاع مقدس 
به آسایشگاه ثارا... رفته بودیم تا سری به این بزرگمردان 
تکرار نشدنی تاریخ بزنیم. در ابتدای ورود با جانبازی مواجه 

شدیم که خود را »ابوالفضل پناه« معرفی کرد.
 وی در اوایل جوانی و عملیــات کربالی 5 به درجه رفیع 

جانبازی نائل آمده بود.
»جانباز پناه« برای مان از روزهایی گفت که در دعاهایش از 
خداوند می خواست که هرگز از ناحیه نخاع مجروح نشود 
اما سرنوشــت به گونه دیگری برایش رقم زد. می گوید: 
»روزی که دوستم از ناحیه نخاع مجروح شد، دعا کردم که 
هرگز من اینگونه مجروح نشوم. آن لحظه گمان نمی کردم 
که مدتی بعد من هم برای همیشــه روی ویلچر خواهم 
نشست.پیش از آغاز عملیات می دانستم که مجروحیت 
خواهم داشت ولی تصور نمی کردم که تیر مستقیما به نخاع 
من اصابت کند. تا چهار سال بعد از مجروحیت در دعاهایم 

از خداوند شفا می خواستم. 
سخنی از سوی دوستم باعث شد که دیگر چنین دعایی 
نکنم. او گفت: »جانباز نخاعی شــدن ما، حکمت خداوند 

اســت. خداوند دوســت دارد که ما را اینگونه ببیند. دعا 
برای شــفا، دخالت در حکمت و امر الهی نیست؟!« از آن 
پس دیگر برای شــفایم دعا نکردم. بــه گونه ای می توانم 
بگویم که خداوند صبر تحمل این جانبازی را به من و دیگر 
دوستان داده است.« وارد اتاق دیگری می شویم. تابلوهای 
نقاشی و پوستر قهرمانان فوتبال نظرمان را جلب می کند. 
کل کل طرفداران استقالل و پرسپولیس آغاز می شود. هر 
 کدام از پیروزی های تیم خود می گویند. حال و هوای این
  اتــاق بــا دیگــر اتاق هــای موجــود در آسایشــگاه

 فرق دارد. 
یکی از حاضران در اتاق خود را »مجید ملک زاده« معرفی 
می کند. در وصف مشــکالت جانبازان، می گوید:»آمار و 
ارقام اعالمی از سوی مسئوالن در جهت خدمات رسانی 

جانبازان و ایثارگران بسیار خوب اســت، اما در خدمات 
رسانی هر سال دریغ از پارسال. به گفته مسئوالن همیشه 

بودجه نیست.
بیکاری و نبود مســکن هم مشــکلی به دیگر مشکالت 
جانبازان افزوده است. اگر خدمات رسانی به خوبی انجام 
می شد، جانبازان مجبور نمی شــدند که اسفندماه سال 
گذشته در مسجد بنیاد شــهید تحصن کنند. جانبازان 
نیز از این تحصن و تجمع ناراحت بودند زیرا پس از ســی 
و اندی سال باید بیایند و شــعارهای خودشان را پس از 
سی سال زیر سوال ببرند.« »ســید شهاب الدین بسطام 
تبار« جانباز دیگری است که در عملیات والفجر 8 مجروح 
شده؛ از مشکالت جانبازان می گوید:»بهداشت و درمان«، 
»آموزش« و »معیشــت« از اولویت های هــر جانبازی 
است. بهداشت و درمان که به خوبی انجام می شود و اکثر 
جانبازان مشکلی ندارند. در امر آموزش نیز مشکالتی وجود 
داشت که مرتفع شد ولی در موضوع معیشت مسئوالن باید 
برنامه ریزی بیشتری داشته باشند. می گوید: »رزمندگان 
برای جهاد فی ســبیل ا... به جبهه رفتند. مســئوالن راه 
ما را گم نکننــد و نگویند که رزمنــدگان تنها برای آب و 
خاک رفتند. دعا می کنم که از راه انقالب، شهدا و اسالم 
انحراف پیدا نکنیم. اگر یک مغازه دار از آرمان های انقالب 
و دین انحراف یابد، جامعه آسیب کمتری می بیند تا یک 
روحانی. معتقدم که باید مراقب باشــیم کــه به انحراف 

کشیده نشویم.«

»امیــر حــق پنــاه«، 
تعمیرکاری ا ســت که با 
نوشتن یک جمله خاص 
روی وانت پیکان کاری اش 
در چند روز اخیر حسابی 
مورد توجه قرار گرفت تا 
به یکباره تلفن همراهش 

پر از پیام های تقدیر و تشکر شود.
 همین جمله کافی بود تا تاسیسات کار ورامینی، مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد و عکسش 
بارها در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی دست به دست بچرخد و همین دست 
به دست چرخیدن ها باعث شود آقای سرویس کار حسابی مورد توجه مردم به خصوص 
خانواده های شهدا قرار بگیرد و از او برای این محبت و قدرشناسی تشکر کنند. حتی عده 
زیادی با او تماس بگیرند و بخواهند کار تعمیرات برخی از خانواده های نیازمند را انجام دهد. 
با این جوانمرد قدرشناس ورامینی دقایقی صحبت کردیم تا از حال و هوایش بیشتر باخبر 
شویم.  وانت پیکان آقای حق پناه مثل همیشــه در خیابان پارک بود که به یکباره نوشته 
آن به چشــم یکی از رهگذران می خورد و رهگذر از این جمله عکس می گیرد تا دست به 
دست شبکه های اجتماعی بچرخد. آقای حق پناه در این باره می گوید:من نمی دانم این 
ماشین نوشته چرا انقدر برای همه جالب شده است. من کار خاصی نکردم شاید به زعم عکاس 
جالب بوده است. از چند روز پیش دیدم تعداد تلفن ها زیاد شده و از تمام نقاط ایران برای تشکر 
با من تماس می گیرند. اینطور شد که فهمیدم پخش شده است. حاال دیگر نمی دانم کار کدام 
شیرپاک خورده ای است. )می خندد( از روزی که عکس در فضای مجازی دست به دست 
شد تعداد تماس آقای حق پناه نیز چندبرابر شده است. آقای حق پناه می گوید خانواده های 
شهیدان زیادی در این مدت با او تماس گرفته اند:» خانواده های شهدا تماس گرفته اند و 
تشکر می کنند. این سوءتفاهم نشود، هیچ کدامشان برای سفارش کار باتوجه به اینکه رایگان 
است تماس نگرفتند. حتی با خانواده های این عزیزان این معضل را داریم که هر طوری شده 
می خواهند دستمزد را پرداخت کنند که من راضی نیستم.« آقای حق پناه می گوید مردم 
خیال نکنند که ما برای خانواده شهدا رایگان کار می کنیم بلکه آنها دستمزدشان را پیش 
از این پرداخت کرده اند:» من رایگان کار نمی کنم. آنها هزینه شان را پرداخت کرده اند بلکه 
خیلی هم گزاف پرداخت کرده اند. آنها سرمایه هایشــان را خیلی خالص و مخلص تقدیم 
کرده اند. جوانانشان را تقدیم کرده اند. حاال ما چندهزارتومان پول نگرفتیم. نمی دانم چرا برای 
رسانه ها کار من عجیب بوده است. به نظر من به جای پرداختن به امثال من به خانواده های 
شهدا سر بزنید و سراغشان را بگیرید. من می خواستم با این کار فرهنگ رسیدگی به خانواده 

شهدا را در جامعه جا بیندازم که ما به این بزرگواران خیلی بدهکاریم.«

تعمیرات برای خانواده شهدا رایگان است!  حاشیه های دیدار خبرنگاران اصفهانی
 با جانبازان نخاعی؛

راه ما را گم نکنید

با پیروزی انقالب اسالمی و بازگشــت امام خمینی)ره( به 
کشور پس از تبعید 15 ساله، ســرزمینی که نسل در نسل 
طعم تلخ فشار چکمه های طاغوت را تحمل کرده بود آزاد 
شد و گروه گروه برای دیدن چهره نورانی حضرت روح ا... از 
قلب پایتخت تا دورترین نقطه کشور خود را به محل زندگی 
ایشان می رساندند تا روح را جال دهند از دیدن مردی که یاد 

مسیح را زنده کرده بود.

به سوی خانه امام)ره(

»مهدی فالحت پور « تصویر بردار مجموعه روایت فتح است که 
در سال ۱۳۷۱ شمسی در لبنان و توسط اسراییلی ها شهید شد

روایت عشق 

آن روزها
قاب شهدا
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نامه وزیر ورزش ایران به رییس فیبا
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان  با ارسال نامه ای به رییس فدراسیون بین المللی 
 بســکتبال از توجه مســئوالن این فدراســیون جهانی برای حضور بانوان مسلمان با 

پوشش اسالمی قدردانی کرد. 

در شرایطی که پیش از این گفته می شد احتمال ادامه همکاری باشگاه 
سایپا با حســین فرکی وجود دارد، اما همچنان شایعات زیادی درباره 

نیمکت این تیم به گوش می رسد. 
یکی از این شایعات که فوق العاده جالب است به تصمیم مدیران سایپا 
برای فصل آینده برمی گردد. آن طور که 11 نیوز نوشته، سایپا قصد دارد 
از علی دایی، خداداد و عابدزاده به طور همزمان در کادر مربیگری اش 

استفاده کند. 
 علی دایی که دیگر خیلی وقت است مانند گذشــته فکر نمی کند و با

 هم تیمی های قدیمی اش خوب کنار می آید. 
عابدزاده هم که اگر پیشــنهادی برای کار کردن در ایران داشته باشد 
 از خدایش اســت به آمریکا نرود. خــداداد هم که همیشــه حاضر و 

آماده است.

رضا مهاجری فصل آینده هم ســرمربی تیم پدیده مشهد خواهد بود. 
 حمیدرضــا کریمویی، مدیر عامل باشــگاه پدیده در ایــن باره گفت:
»از هفته ها پیش جلســات مختلفی را در راستای تعیین سرمربی تیم 
پدیده برای حضور در لیگ برتر هفدهم با هیئت مدیره باشــگاه برگزار 
کردیم و پس از موافقت اعضا، در نهایت با مهاجری به عنوان ســرمربی 
فصل آینده پدیده،قرار داد امضا شد. بعد از موافقت هیئت مدیره باشگاه، 
چندین نشست را با مهاجری برگزار کرده و ایشان نیز برنامه های خود 
را به ما ارائه دادند . این برنامه ها مورد موافقــت قرار گرفت و در نهایت 
با حضور ایشان برای ســومین فصل پیاپی به صورت قطعی و به عنوان 
سرمربی به توافق رسیدیم.« پدیده امسال با مهاجری نتایج نسبتا خوبی 
گرفت. این تیم در حال حاضر در رده یازدهــم لیگ برتر قرار دارد و در 

مقطعی از فصل 5 پیروزی متوالی کسب کرد.

شایعه جذاب 
درباره نیمکت سایپا

سرمربی پدیده در لیگ 
هفدهم مشخص شد

 گویا عملکرد محسن فروزان در بازگشت به لیگ برتر آنقدر خوب 
بوده که برخالف خطر سقوط صبا به لیگ یک، دروازه بان این تیم 
از باشگاه های بزرگ لیگ برتری پیشنهاد داشته باشد. آن طور که 
سایت 11 نیوز نوشته، یکی از تیم هایی که از آن به عنوان مقصد 
فصل آینده محســن فروزان نام برده می شود، سپاهان اصفهان 
است. زالتکو کرانچار در اواسط این هفته در محل اردوی صبای 
قم حضور یافت تا زمزمه مذاکره او با دروازه بان صبا تقویت شود. 

مهاجم سوری االهلی عربستان مصدوم شده و احتمال اینکه بازی با ذوب 05سپاهان مقصد احتمالی فروزان
آهن را از دست دهد زیاد است. این خبر خوبی برای ذوب آهنی ها در این 
بازی محسوب می شود زیرا عمر السومه، بهترین گلزن و به نوعی بهترین 
بازیکن نماینده عربستان است  که در حال حاضر  مصدوم و در کلینیک 
اســپایر دوحه تحت مداوا قرار دارد. تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه هفته 

آینده، میهمان االهلی عربستان است تا سرنوشت خود را برای صعود مشخص کند.

خبر خوب برای ذوب آهن
محمدحســین کنعانی زادگان کــه اول فصل با تیم 
اســتقالل قراردادی گران قیمت امضا کرد، در همان 
هفته دوم لیگ برتر مصدوم شــد و فصل را ازدســت 
داد. کنعانی زادگان مدتی است که با استقالل تمرین 
می کند و هر چنــد روز یک بــار در تمرینات این تیم 
شرکت می کند، اما گفته می شود منصوریان نیازی به 

این بازیکن ندارد ؛ بنابراین با فرا رسیدن نقل و انتقاالت تابستانی از این تیم جدا خواهد ش شد.

نقطه پایان

هفته گذشته خســرو قمری در حکمی، محسن سلگی را به 
عنوان سرپرست مدیریت تیم های ملی رشته دوچرخه سواری 
منصوب کرد. این انتصاب در حالی بود که چایچی در گفت وگو 
با مهر از مجموعه مدیریت فدراسیون گالیه داشت. نکته قابل 
توجه این است که فدراسیون طی یک تصمیم از مدیر جدید 
تیم های ملی خواسته تا با صدور بخشنامه ای از رکابزنان بابت 
تضمین عدم دوپینگ، چک و سفته بگیرد؛ اقدامی که پیش 
از این نیز در برخی فدراسیون ها انجام شده بود.مثبت شدن 
تعداد قابل توجهی از نمونه های دوپینگ دوچرخه سواران 
در سال ۹5 از جمله رحیم امامی نفر ســوم رنکینگ آسیا، 
علیرضا حقی و ابراهیم حاجی زاده ملی پوشان کشورمان و 
همین طور محرومیت یک ماهه پیشگامان کویر یزد، باشگاه 
رده اول آسیا به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ دو رکابزنش 
در کمتر از یک فصل، مسئوالن فدراسیون دوچرخه سواری 
را بر آن داشته تا اینگونه نســبت به کنترل مسئله دوپینگ 
سختگیری کنند.فدراسیون دوچرخه سواری بارها افسران 
خود را به صورت ســرزده به محل مســابقات اعزام کرد، اما 
باز هم خاطیان راه فرار پیدا می کنند. حتی سال گذشته دو 
بانوی رکابزن در جریان مسابقات لیگ برتر و زمانی که افسران 
نادو قصد نمونه گیری داشتند، محل مسابقه را ترک کردند. 
هرچند در نهایت فرار آنها راه به جایی نبرد و مجبور به انجام 

تست شدند. مثبت شدن تست رکابزنان ایران در سال گذشته 
حتی به بانوان هم رســید. در بین دوپینگی های دوچرخه 
سواری سال ۹5 نام دو رکابزن زن نیز دیده می شود. معضل 
افزایش دوپینگ در دوچرخه ســواری ایران به دنبال مثبت 
شدن تست رکابزن باشگاه پیشگامان به حدی بود که » اتوکد 
آمارجیت سینگ گیل« از مســئوالن کمیته ضد دوپینگ 
 آســیا نیز اظهار نظر جالبی در مورد ایران داشــت. وی در 
گفت وگویــی اعالم کــرد: » این نشــان از یــک دوپینگ 
سیستماتیک در ایران است. به اعتقاد ما این مسئله نشان از 
شبکه ای است که می تواند رکابزنان را به صورت سیستماتیک 
به دوپینگ وا دارد و باید فعالیت آن متوقف شود. به پیشنهاد 
کمیته مدیریت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا تیم های 
ضد دوپینگ کشــورها قوانین خود را سختگیرانه تر کنند تا 
با کنترل ورزشکاران ثابت شــود که همه رکابزنانشان پاک 
هستند.« قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری بارها در 
گفت وگو با رسانه ها از معضالت دوپینگ گفته است. وی  سال 
گذشته و پیش از بازی های المپیک ریو گفته بود: »دوپینگ 
مســئله ای اســت که در همه کشــورها و در همه رشته ها 
وجود دارد.  خیلی جالب است که بدانید فدراسیون جهانی 
دوچرخه سواری اعالم کرده حتی اگر یک سرنگ در کیف یک 
ورزشکار پیدا شود، این مسئله مساوی با دوپینگ است و شامل 
محرومیت خواهد شد. دوپینگ در حریم خصوصی افراد اتفاق 
می افتد و ما نمی توانیم به صورت عملی جلوگیری کنیم، اما 
باید حواسمان را جمع کنیم که ورزشکاری با انجام دوپینگ 

به مسابقات بین المللی اعزام نشود.« 

در حاشیه
کاریکاتور روز

حسادت زیدان به رونالدو 

مبینا شاکری، تکواندوکار ســمنانی مدال طالی آسیایی خود را در 
مراسمی، به گردن پدر شهید عباس دانشگر، جوان ترین شهید مدافع 

حرم استان آویخت.

ســتاره درخشــان و دانمارکی تاتنهام هاتســپرز، در رادار خرید 
بارسلونا قرار گرفته است. کریستین اریکسن 
با درخشــش خیره کننده ای که در 
فصل جاری داشته، نه فقط باعث 
خوشــحالی تاتنهام هاتسپرز و 
هوادارانش شــده، بلکــه توجه 
تیم های بزرگ اروپایی را به خود 
جلب کرده است.براســاس اعالم 
برخی مطبوعات انگلیس، این بازیکن 
دانمارکــی در کانون توجه بارســلونا قرار 
گرفته است؛ البته مدیر برنامه او این موضوع را رد می کند.مارتین 
شوتس در گفت وگو با روزنامه بی تی کشورش اظهار داشت:در این 
مقطع کریستین فقط می خواهد برای تیمش بازیکنی حائزاهمیت 
باشــد.کل ماجرایی که برایش مهــم بوده، همین اســت.او ادامه 
داد:دوســت ندارم در مورد آنچــه مطبوعات در مــورد آینده اش 
می نویســند، حرفی بزنم.در این مقطع شــایعات را رد می کنیم و 
دوست نداریم درباره اش حرفی بزنیم. اریکسن در فصل جاری در 40 

بازی موفق شد 12 گل برای تاتنهام بزند و 12 پاس گل نیز بدهد.

ســتاره آرژانتینی قرار اســت 20 مدرســه برای کودکان سوری 
در این کشــور جنگ زده بنــا کند.لیونل 
مسی همواره در گذشــته با کودکان 
سوری ابراز همدردی کرده است. 
در همین رابطه موسســه خیریه 
لیونل مســی با کمک های مالی 
خود زمینه ساخت 20 مدرسه در 
کشور سوریه را فراهم کرده است تا 
طی آن 1600 کودک سوری از امکان 
تحصیل برخوردار شــوند.این کالس های 
درس با امکانات بســیار باالیی بنا می شــوند که دارای سیســتم 
گرمایشی منحصر به فرد و فضای آموزشی بسیار خوبی خواهد بود.

سوریه ششمین سال بحران خود را سپری می کند. بیش از 60 درصد 
از کودکان سوری در شرایط خیلی بدی تحصیل می کنند که اصال به 
شرایط عادی حتی نزدیک هم نیست. در این بین فوق ستاره فوتبال 
جهان تصمیم گرفته تا به کودکان این کشور کمک کرده و زمینه 

تحصیل آنها را فراهم کند. 

ستاره هلندی بایرن مونیخ با قهرمانی که در رقابت های بوندسلیگا 
به دست آورد به رکورد یوهان کرایف فقید 
رســید.آرین روبن یکــی از بهترین 
فوتبالیست های تاریخ فوتبال هلند 
به شمار می آید. او چند سالی است 
که در بایرن مونیخ بازی می کند و 
با قهرمانی که اخیرا با باواریایی ها 
در رقابت های بوندسلیگا به دست 
آورد توانست به رکورد یوهان کرایف 
فقید برسد. روبن توانســته در طول دوران 
حضورش در فوتبال اروپا 10 قهرمانی را در لیگ های مختلف به دست 
آورد تا به رکورد کرایف برسد. روبن سابقه بازی کردن در آیندهوون، 
چلسی، رئال مادرید و بایرن مونیخ را در کارنامه دارد. او با رئال مادرید 
یک قهرمانی در اللیگا، با آیندهوون یک قهرمانی در لیگ هلند، با 
چلسی دو قهرمانی در لیگ جزیره و با بایرن مونیخ شش قهرمانی در 

رقابت های بوندسلیگا را به دست آورده است.

مدال طالی بانوی ایرانی
 بر گردن پدر شهید

ستاره تاتنهام در رادار خرید بارسلونا

 لیونل مسی 20 مدرسه 
در سوریه می سازد

»روبن« به رکورد یوهان کرایف رسید

الیک روز

شایعه روز

خبرگزاری میزان خبری منتشر کرده که قطعا باعث نگرانی هواداران 
پرسپولیس خواهد شد. به نوشته این سایت، 
صحبت های ضــد و نقیض زیادی در 
مورد وضعیــت علی اکبر طاهری، 
سرپرســت باشــگاه پرسپولیس 
شنیده می شــود و برانکو نگران 
تغییر و تحوالت مدیریتی در این 
باشگاه است. از سوی دیگر او نزدیک 
به ۹00 هزار دالر از باشگاه پرسپولیس 
طلب دارد که به اضافه پاداش صعود احتمالی 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، رقمی نجومی خواهد شد؛ 
همچنین مالیات بر قرارداد برانکو پرداخت نشده و باشگاه پرسپولیس 
هم قبول نکرده این مبلغ را بپردازد؛ اتفاقی که ناراحتی شدید سرمربی 
پرسپولیس را به دنبال داشته است. همه این مسائل باعث شده برانکو 
به صورت جدی به جدایی از پرسپولیس فکر کند. اگر این اتفاق رخ 
دهد احتماال او هم مانند مانوئل ژوزه، سرمربی سابق سرخ پوشان برای 
دریافت مطالبات خود به فیفا شکایت خواهد کرد و مشکلی جدید را 

برای پرسپولیس ایجاد می کند.

برانکو از پرسپولیس می رود

سرمربی رئال مادرید در صحبت هایی عنوان کرد که در گذشته به رونالدوی برزیلی و در دوران مربیگیری خود به 
رونالدوی پرتغالی حسادت کرده است.     

منهای فوتبال

 چند روز پیــش اعالم خبر انصراف تیــم های هندبال 
نوجوانــان و جوانان دختــر کشــورمان از حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیای اندونزی و هنگ کنگ چالش 
جدیدی را پیش روی این رشته قرار داد؛ چرا که قرعه 
 کشــی رقابت های هندبال جوانان دختر برگزار شــده

 است. 
طبق قوانین کنفدراسیون هندبال آسیا انصراف هر تیم 
بعد از برگزاری قرعه کشی، آن کشور را متحمل جریمه 
و محرومیت خواهد کرد. پیــش از این نیز تیم هندبال 
نوجوانان ایران چنــد روز قبل از برگزاری مســابقات 
قهرمانی آســیا از حضور در این دیدارها انصراف داد تا 

متحمل جریمه 20 هزار دالری شود. 
علیرضا رحیمی، رییس فدراسیون هندبال در این مورد 
گفت:بابــت انصراف نوجوانان پســر و همچنین دختر  

متحمل جریمه شده ایم. 
وی افزود: در کنار آن، جرایمی هــم به دلیل اعتراض 
به داوران برای ما اتخاذ کرده انــد. در حقیقت جریمه 
سنگینی از سوی آســیا برای هندبال ما آمده که زمان 
هم برای ما مشخص کرده اند که اگر این پول پرداخت 
نشود ما را تعلیق خواهند کرد که این خبر را برای اولین 

بار می گویم. 
رییس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: ما می خواهیم 
صحبت کنیم تا این مبلغ را قسطی از ما دریافت کنند 
و ما را تعلیــق نکنند چون زمــان برای ما گذاشــته 
اســت.  رحیمی تصریح کــرد: به مســابقات قهرمانی 
 آســیای جوانان دختر تنهــا یک ماه نیــم دیگر وقت 

مانده است. 
ما اصال تیم نداریم؛ با مسئوالن قبلی صحبت کرده ام که 
شما برچه اساسی اعالم آمادگی کرده اید؛ چرا که ما تیم 
نداریم، اما هنوز یک نفر از مسئوالن قبلی پاسخ نداده 
که اصال چرا اعالم آمادگی کرده اند چون ما تیم نداریم. 
وی تاکید کرد: اگر تیم خوب نداشته باشیم و بخواهیم 
به مسابقات برویم ، برای ما آبروریزی می شود. باید یک 
تیم تدارک دید وگرنه در مســابقات آسیایی و جهانی 

نباید شرکت کنیم. 
معتقدم تیم با تمام توان خود باید به مســابقات برود و 
خوب بازی کند، حتی اگر ببازد. بــه صرف اینکه مقام 
نمی آوریم تیم راحذف کنیم. این طور نیست چون اصال 
تیم نداریم؛ ۳00 تا 400 میلیون هزینه شــود و با یک 
وضعیت بد بازی را واگذار کنند فایده ای برای ما ندارد. 

فوتبال جهان

بعد از تیم های فوتبال؛

بدهی ها این بار در 
هندبال دردسرساز شد

آخرین حربه برای جلوگیری از دوپینگ ورزشکاران؛

همه چک و سفته بدهند

هفته سی ام لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

عبور نیمی از راه آسیایی از آزادی

سپاهان در صورت برتری برابر استقالل در ورزشگاه آزادی 
جایگاه خود را بر پله ای از جدول رده بندی لیگ شانزدهم 
به تثبیت می رساند که ایستادن بر آن به شرط قهرمانی 
تراکتورســازی در جام حذفی متضمن سهمیه پلی آف 

آسیایی است.
طالیی پوشان اصفهانی هفته گذشته به هدفی که از مدتی 
پیش به شکلی جدی و مشخص در دستور کار خود قرار 
داده اند رسیدند و باالخره رتبه چهارم جدول را تصاحب 

کردند. 
ماموریت شــاگردان زالتکو کرانچار اما هنــوز به پایان 
نرسیده بلکه به سرانجام رساندن موفقیت آمیزش مستلزم 
این است که آنها از چالش دشوارشان در ورزشگاه آزادی 
با دســت پر بیرون  بیایند. در این راه ســخت برخالف 
هفته های گذشته سرنوشــت طالیی پوشان در دستان 
خودشان اســت به این معنا که ســپاهان با برتری برابر 
استقالل جایگاه چهارمی لیگ شــانزدهم را به نام خود 

خواهد زد. 
با این حال، گرفتن هر سه امتیاز بازی با استقالل آن هم 
در ورزشــگاه آزادی اصال کار ساده ای نیســت و به ویژه 
وقتی سخت تر به نظر می رســد که به یاد داشته باشیم 
آبی های پایتخت نیز برای قطعی کــردن نایب قهرمانی 
خود به حداکثر امتیازات دیدار خانگی با ســپاهان نیاز 
دارند. رتبه دومی لیگ نســبت به رده ســوم جدول این 
مزیت را دارد که سهمیه مستقیم آسیایی را برای دارنده 

آن تضمین می کند.
استقالل و سپاهان با انگیزه های آسیایی به دنبال پیروزی 
در این مســابقه هســتند، اما در تالش برای تحقق این 
هدف، هر دو تیم شرایط متفاوتی دارند به این ترتیب که 
آبی های پایتخت حتی در صورت از دست دادن جایگاه 
دومی خود در بدترین حالت هم ســهمیه پلی آف لیگ 
قهرمانان را کســب می کنند و این همان هدفی است که 
 در مقطع فعلی نهایت آرزوی طالیی پوشــان محســوب 

می شود.
عالوه بر آن، استقالل حتی در صورت از دست دادن عنوان 
نایب قهرمانی لیگ به شرط قهرمانی تراکتورسازی در جام 
حذفی هم سهمیه مستقیم آسیایی می گیرد و این همان 
شرط الزمی است که سهمیه پلی آف سپاهان هم منوط 
به تحقق آن است؛ البته اگر این تیم جایگاه چهارمی خود 

را به نفع ذوب آهن از دست ندهد.
در دیدار رفت، سپاهان در حالی در حضور نزدیک به 40 
هزار تماشاگر تن به تقسیم امتیاز با استقالل در ورزشگاه 
نقش جهان داد که با تــک گل جالل الدین علی محمدی 
در آســتانه کســب یک پیروزی دلچســب خانگی قرار 
داشــت، اما گل بهنام برزای برای استقالل در وقت های 
تلف شده بازی باعث شــد تا بیشــتر از یک امتیاز عاید 

میزبان اصفهانی نشود.
در آخرین تقابل استقالل و ســپاهان در ورزشگاه آزادی 
که مربوط به هفته بیست و پنجم لیگ پانزدهم است نیز 

دو تیم به تساوی بدون گل برابر یکدیگر رضایت دادند.
حریفانی که در دو تقابل اخیر خود با هم مساوی کرده اند 
 برای جامه عمل پوشــاندن به اهــداف جداگانه ای که

 دنبال می کننــد باید به دنبال پیروزی در این مســابقه 
باشند.

پروژه بازگشت به جایگاه قبلی
سرنوشت آسیایی شدن سبزپوشان اصفهانی پیش از این 
هم از کنترل آنها خارج شده بود، اما پس از آنکه شاگردان 
مجتبی حسینی بازی برده از پرسپولیس را در ورزشگاه 
آزادی با یک تساوی برابر این تیم عوض کردند ایستادن 
آنها بر پله چهارم جدول هم از کنترلشان خارج شد و به 

اما و اگرهای روز پایانی لیگ کشید.
با وجود فعل و انفعاالتی که در هفته بیست و نهم رخ داد و 
منجر به آن شد تا ذوب آهن جایگاه چهارمی خود را به نفع 
سپاهان از دســت بدهد، اما هنوز هم به نظر می رسد که 
سبزپوشان اصفهانی در قیاس با طالیی پوشان همشهری 
شــانس به مراتب بهتری برای تصاحب جایگاه چهارمی 

جدول دارند.
بازگشــت ذوب آهن به پله چهارم منوط به آن است که 
سپاهان در دیدار همزمان، استقالل را در ورزشگاه آزادی 
نبرد و وقوع این احتمال دست کم در ظاهر خیلی دور از 

ذهن نیست. 
در این صورت، چهارمی ذوب آهن با برتری خانگی برابر 
پدیده تضمین می شــود؛ البته روی دیگر سکه آن است 
که برخالف سپاهان که ممکن اســت با تساوی یا حتی 
باخت به استقالل هم در رتبه چهارم بماند ذوب آهن برای 
بازگشت به این رده محکوم به پیروزی در آخرین دیدار 

خود در لیگ شانزدهم است.

در سوی مقابل پدیده قرار دارد که چند هفته پیش با چند 
برد پیاپی ناگهان به جمع مدعیان رتبه چهارمی جدول 
پیوست. شاگردان رضا مهاجری اما به همان سرعت که 
به جمع سوداگران آسیایی اضافه شده بودند از کورس جا 
ماندند زیرا در پی پنج پیروزی متوالی سه باخت پیاپی در 
کارنامه آنها به ثبت رسید تا تیم مشهدی با سقوط به نیمه 
پایینی جدول بیش از آنکه به مدعیان آســیایی نزدیک 

باشد در مجاورت تیم های پایین جدولی قرار بگیرد.
دیدار رفت دو تیم در ورزشــگاه ثامن با تســاوی یک بر 
یک به پایان رسید. در آن بازی که چند ماه پیش برگزار 
شد ابتدا جری بنســون، ذوب آهن را پیش انداخت، اما 
 در ادامه مرتضی منصوری کار را برای پدیده به تســاوی

 کشاند.
آخرین رویارویی دو تیم در ورزشــگاه فوالدشهر به یک 
سال و پنج ماه پیش برمی گردد. در آن دیدار که از هفته 
ســیزدهم لیگ پانزدهم برگزار شــد ذوب آهن با 2 گل 
مسعود حســن زاده و یک گل مرتضی تبریزی در مقابل 

تک گل محسن یوسفی پدیده را شکست داد.
 نتیجه ای که سبزپوشــان اصفهانی امیدوارند بار دیگر 
در ورزشگاه فوالدشهر تکرار شــود تا شاید به لطف فعل 
و انفعاالتی که در بازی همزمان در استادیوم آزادی رقم 
می خورد و البته قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی در 

نهایت حکم به آسیایی شدنشان بدهد.
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مدیر فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، الزمه رسیدن به شهر دوستدار کودکان را همگرایی بین دستگاه های مختلف 
شهری دانست و تاکید کرد: این همگرایی، شهر دوستدار کودک را محقق می کند.

منصور سلطانی زاده اظهارکرد: یکی از چالش های کالنشهرها این است که توسعه و تغییرات ساختاری شهرها باعث شده 
بخش مهمی از جمعیت شهروندان که »کودکان« هستند، مورد آسیب 
قرار گیرند. وی با اشاره به اینکه با تغییرات به وجود آمده در شهرها، یکی از 
حیاتی ترین نیاز بازی کودکان همچون فضای بازی از آنها سلب شده است، 
افزود: در گذشته منازل و محله های شهر، فضای خوبی برای بازی کودکان 
بود؛ اما متاســفانه در حال حاضر با منازل آپارتمانی و پارک خودروها در 
کوچه پس کوچه های شهر، فضای بازی از کودکان گرفته شده و به دلیل 
سیل شتابان توسعه، امنیت برای بازی کودکان کاهش یافته و کم تحرکی 

باعث شده کودکان در معرض آسیب قرار گیرند.
مدیر فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت 
شــهری اصفهان در صدد برآمد تا این بخش از جامعه را مورد توجه قرار دهد؛ از این رو ســه سال پیش دبیرخانه، شهر 

دوستدار کودک را در اصفهان راه اندازی کرد.

توزیع 286 هزار کارت ملی هوشمند توسط پست استان اصفهان
مدیر کل پست اصفهان با اشاره به ارسال 512  هزار کارت هوشمند ملی توسط واحدهای پستی، 

از توزیع 286 هزار کارت ملی هوشمند توسط پست اصفهان در سال گذشته خبر داد.

مدیر فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهردوستدار کوچک؛ نیازمند همگرایی دستگاه ها

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: حجم اســتحصال آب و کنترل هرزآب ها، بــا توجه به نزوالت 
آسمانی وروان آب ها در اصفهان، 25 میلیون مترمکعب است. ابوطالب 
امینی اظهار داشت: با توجه به بارندگی های خوب اواخر زمستان و اوایل 
بهار در جنوب و غرب اســتان اصفهان، با افزایش ۴۰ درصدی کنترل 
هرزآب ها نسبت به سال گذشته مواجه بودیم. وی بیان داشت: بندهای 
خاکی و سنگی مالتی، عالوه بر استحصال آب، باعث افزایش پوشش 
گیاهی و تولید علوفه و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه 
سفره های آب زیرزمینی و افزایش آبی چشمه ها شده و در نهایت تولید 
و اشتغال بیشتر را به دنبال خواهد داشت. معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اعالم کرد:  در منطقه بوئین 
ومیاندشت، بندهای خاکی ماربر و نوغان، قلعه بهمن و بندهای سنگی 
مالتی هداغره، دره ســوخته و بلتاق آبگیری شــدند که بجز بندهای 

خاکی نوغان، بقیه عالوه بر آبگیری، سر ریز نیز شده است.

 فرماندار اصفهان در نشســت اعضای ستادهای 2۰گانه، هیئت های 
اجرایی و نظارت شهرســتان اصفهان، افزود: برگزاری سه انتخابات 
به صــورت همزمان در این شهرســتان، وظیفه دســت انــدرکاران 
 برگزاری انتخابات این حوزه انتخابیه را از حــوزه های دیگر متمایز

کرده است.
احمد رضوانی با اشــاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب برای رعایت 
قانون در انتخابات، افزود: روند اجرای انتخابات باید با بی طرفی کامل 
و به دور از هرگونه نگرش سیاسی و جناحی انجام شود و در این راستا 
دست اندرکاران برگزاری انتخابات، قانونگرایی و حرکت بر محور قانون 

را در اولویت قرار دهند.
فرماندار اصفهان بر لزوم همکاری و همراهی دســتگاه های اجرایی 
در برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت: 29 اردیبهشــت با مشارکت 
حداکثری مردم در پای صندوق های رای، شاهد برگزاری انتخاباتی 

باشکوه در اصفهان خواهیم بود.

مدیر عامل سازمان میادین وساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر 
در زمینه تامین مایحتاج عمومی و سبد کاالی خانوار، این سازمان تالش مضاعفی را به کار بسته و سعی می کند در 
جهت خدمت رسانی به شهروندان در راستای انجام وظایف خود از هیچ کوششی دریغ نکند. اصغر کشاورز راد ادامه 

داد: انجام نظارت های پیوسته به منظور اطمینان بیشتر از خدمت رسانی 
مطلوب تر به مردم در بازارهای روز، به صورت تمام وقت توسط تیم بازرسی 

سازمان، انجام و گزارش آن به صورت روزانه به سازمان ارائه می شود. 
وی با اشــاره به اینکه اقالم مصرفی شــهروندان در بازارهای روز کوثر با 
تخفیف 1۰ الی ۳۰ درصدی به شهروندان ارائه می شود، گفت: همچنین 
در ایام مختلف ســال تخفیف های ویژه ای در این بازارها در نظر گرفته 
می شود. کشاورز راد تصریح کرد: در این راستا به مناسبت اعیاد پر برکت 
شعبانیه، عالوه بر تخفیف های روزانه، طرح فروش ویژه در بازارهای روز 

کوثر اجرا می شود. 
وی  ادامه داد: همچنین همزمان با آغاز  ماه پر خیــر و برکت رمضان، طرح فروش ویژه دیگری  در کلیه بازارهای روز 

کوثر اجرایی شده و در خدمت شهروندان قرار می گیرد.

مدیرعامل ساز مان میادین و مشاغل شهری خبرداد:

اجرای طرح ویژه اعیاد شعبانیه در بازارهای روز کوثر

افزایش 40 درصدی کنترل 
هرزآب ها در سال جاری

قانونگرایی درصدر برنامه های 
انتخاباتی در اصفهان

چهره

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

 جابه جایی روزانه 2 میلیون مسافر
 با حمل و نقل عمومی در آینده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در آیین بهره برداری 
از خط اتوبوس تندروی اصفهان )میدان امام علی- پایانه شــهدای 
ارغوانیه( اظهار کرد: بیش از دو ســال فعالیت برای راه اندازی خط 

اتوبوس تندروی اصفهان انجام شد.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه قطار اتوبوس های تندرو به منطقه 15 
رسیده است، افزود: در شهر اصفهان تمرکز حمل و نقل بر ۴ محور 
دوچرخه، حمــل و نقل همگانی، حمل و نقل هوشــمند، فرهنگ 

ترافیک و آموزش است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: 
جا به جایی روزانه 2 میلیون مســافر در شــهر اصفهان در آینده، از 

اهداف این معاونت شهرداری اصفهان است.
وی با بیان اینکه در نظر داریم شــاخص رضایتمندی شــهروندان 
اصفهانی در حوزه حمل و نقل به 75 درصد افزایش پیدا کند، تاکید 
کرد: طول خطوط BRT در حال حاضر در شهر اصفهان 2۰ کیلومتر 

است که قرار شده این میزان به 195 کیلومتر افزایش پیدا کند.
صلواتی با بیان اینکه در قطار شــهری با همت شبانه روزی در حال 
حاضر به ایستگاه تختی رسیدیم و در اواخر خرداد به ایستگاه آزادی 
خواهیم رسید، ادامه داد: در بحث تراموا در بهار امسال قرار است با 
شرکت های متخصص در این حوزه قراردادهایی را به امضا برسانیم.

وی اضافه کرد: در بحث اتوبوس های تندرو، خط یک این اتوبوس ها 
از ندامتگاه اصفهان تا میدان قدس با مســافت 2۰ کیلومتر است 
که ادامه این خــط به طول 1۰ کیلومتر از میــدان قدس تا میدان 

جمهوری اسالمی نیز راه اندازی خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
فردا برای خط جدید اتوبوس های تندرو، ایــن معاونت به منظور 
آغاز عملیــات اجرایی، پیمانکار انتخاب خواهد کرد. وی با اشــاره 
به راه اندازی خطوط اتوبوس هــای تندروی اصفهان گفت: خطوط 
میدان جمهوری به سمت میدان اســتقالل و میدان جمهوری به 
میدان آزادی، از دیگر خطوطی هســتند که در آینده ای نه چندان 

دور راه اندازی خواهند شد.

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری- فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، 
در شهر جاری است. فصل بهار و ماه اردیبهشت، فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

ناباب و نایاب در تربیــت، با حضور دکتر 
عبدالعظیم کریمی
زمان: امروز ساعت 16

مکان: کتابخانه مرکزی

ویژه برنامه روز جهانی نجوم
زمان: فردا ساعت 17

مکان: خیابان ســعادت آباد، روبه روی مقبره 
بانو امین

اصفهان در قاب آیینه

ایســنا: آن روزها هنرمندان یک تنه بار محبوبیت را بر دوش 
می کشیدند، فرهیختگی شان را زیر بغل می گذاشتند و وارد 
کارزار سیاســت می شــدند تا دری باز کنند و فردایی بهتر؛ 
پای کمپین ها و ارتش های سایبری چندین و چند »کا« در 
میان نبود و در ادبیات این بازی، مفهوم و جایگاهی نداشت. 
این روزها اما انتخابات و فرهنگ شهرت، هزار تویی پر افسانه 
است؛ ستاره ها یکی دو تا نیستند، تب ثبت نام های انتخاباتی 
در میان چهره ها بــاال گرفته و فضای مجــازی میدان داری 
می کند. ســلبریتی ها از هواداران خود ارتش می ســازند تا 
در هیئــت ابرقهرمان های نجات دهنده ظاهر شــوند؛ اما در 
این میان دغدغه ای بــزرگ رخ می نماید؛ دغدغه ای که پس 
از فاجعه دردناک پالســکو، بیش از پیش خودنمایی کرد و 
افکار عمومی را با پرسشــی اساســی رو به رو ساخت؛ اینکه 
حضور هنرمندان و ورزشــکارانی با محبوبیت اجتماعی باال، 
تا چه حد در برهه های حســاس تصمیم گیری و فراتر از آن 
تصمیم سازی، تعیین کننده خواهد بود؟ زمانی که شوراهای 
شــهر به فراکســیون هایی کامال فعال و مرتبط نیــاز دارد، 
سلبریتی ها کجای کار را خواهند گرفت و در یک کالم »چرا 
 ســلبریتی ها در انتخابات ثبت نام می کنند و چرا باید به آنها

رای داد؟« پرسشــی که پاســخ آن به میزان آگاهی عمومی 
جامعه بر می گردد.

تصمیم های احساسی مردم
یک جامعه شــناس در این باره به ایســنا می گوید: اگرچه 
ثبت نام در فهرست نامزدهای شورای شهر، حق هر شهروند 
دارای معیارهای وضع شده اســت اما نکته مهم این است که 
در برخی موارد، ســاز و کارهای انتخاب و آشنایی با نامزدها 
از ســوی مردم، جامعیت الزم را ندارد و به همین دلیل افراد 
نمی توانند انتخاب های دقیقی انجام دهند؛ از این رو به سراغ 
چهره ها و نامزدهایی می روند که شناخته شده بوده و از اعتبار 
و منزلت اجتماعی برخوردارند. رضا اسماعیلی افزود: در این 
میان هنرمندان سینما و تلویزیون و ورزشکاران از محبوبیت 
بیشــتری برخوردارند؛ چراکه مردم این افراد را در فضاهایی 
می بینند که بخشی از نیازها و انتظارات آنها را برآورده می کند. 
به ویژه بخشی از جامعه که در رسیدن به آرزوهای خود دچار 
سرخوردگی اجتماعی هستند، بیشــتر دوست دارند پاسخ 
مطلوب خود را از قشر محبوب جامعه بگیرند و مطالبات خود 
را به دست این گروه بســپارند. وی تاکید کرد: یکی از دالیل 
مهم این موضوع نیز ناکارآمدی و عملکرد نامناسب نمایندگان 

شورای شــهر در نظر افکار عمومی است و در این شرایط آنها 
تصور می کنند یک هنرمند شناخته شــده یا یک ورزشکار 
می تواند مطالبه گر خوبی برای درخواســت های آنها باشد. 
این جامعه شناس تصریح کرد: متاسفانه مردم نمی دانند که 
شورای شهر به عنوان یک نهاد مهم مدنی تا چه حد در زندگی 
آنها تاثیرگذار است. ما در واقع در حال آموزش مشارکت های 
مردمی در حوزه شهری هستیم؛ اما افکار عمومی در ابتدای این 
فرآیند قرار دارد و ممکن است با تجارب محدود خود به اشتباه 

تصمیم گیری کرده و به سمت چهره ها سوق پیدا کند.
آینده شهرها به شدت در خطر است

وی با بیان اینکه اکثر چهره ها تجربه، دانش و مهارت شهری 
الزم را در اختیار ندارند، اظهار کرد: با توجه به مســائلی که 
اکنون شهرهای کشــور با آن مواجه هســتند، در شرایطی 
به سر می بریم که آینده شهرها و نسل های پس از ما به شدت 
درمعرض خطر است؛ بنابراین مشارکت فردی در فعالیت های 
اجتماعی باید به صورت دقیق و با همه ابعاد برای مردم تبیین 
شود تا آنها بر اســاس احساســات و افکار محدود و موقتی، 
تصمیم گیری نکنند. این جامعه شناس افزود: در انتخابات شورا 

که ازنظــر اهمیت برای یک 
شهر، با انتخاب رییس جمهور 
برابــری می کنــد، تعهد و 
احســاس تعلق به شــهر، 
احساس پیوســتگی با شهر 
و شــهروندان و اتحاد عمل 
بســیار اهمیت دارد؛ چراکه 
تعداد افراد منتخب، محدود 
است و بنابراین باید درست و 

دقیق انتخاب کرد.
انتخاب آگاهانه

ستارگان می توانند مشوقی 
بــرای افزایش مشــارکت 
مردمــی و گاه پروپاگاندایی 
بــرای هواخواهــی از یک 
کاندیــدا باشــند. در اینکه 
هنرمنــدان و ورزشــکاران 

سرمایه های اجتماعی هستند شــکی نیست؛ اما این سرمایه 
اجتماعی باید به نفــع افزایش آگاهی عمومــی و در اختیار 
منافع شهر و شهروندان باشد؛ نه اینکه به سود مقاصد گروهی 
و جناحی خاص، مصــادره و بــرای البی گری های خاص تر، 
هزینه شود. در عرصه سیاست که همواره وسوسه استفاده از 
محبوبیت افراد در راستای تطمیع عده ای دیگر وجود دارد، به 
جای انتخاب های احساسی، به انتخاب هایی آگاهانه نیاز است. 
اینجاست که فرهنگ عمومی باید چاره کار را بکند؛ چراکه در 
هر صورت، حرف آخر را رای مردم می زند؛ مردمی که قبل از 
انتخاب باید به این سوال کلیدی فکر کنند: »وظایف یک عضو 
شورای شهر بجز شرکت در جلســات چیست؟!« سوالی که 

می تواند از سلبریتی های عزیز نیز پرسیده شود.

چرا پای سلبریتی ها به شورای شهر باز می شود؟

جنگ ستارگان

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان در مراسم افتتاح سامانه 
اتوبوس تندرو: 

تالش شهرداری جهادگونه است
طرح هر هفته چند افتتاح، این هفته به ایستگاه منطقه 15 
رسید و با حضور نماینده ولی فقیه در اصفهان و مسئوالن 
شهری، خط اتوبوس تندروی اصفهان )میدان امام علی- 

پایانه شهدای ارغوانیه(به بهره برداری رسید.
امام جمعه اصفهان در این مراســم ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه اظهارکرد: انصافا شهردار اصفهان در کار خود موفق 
بوده است؛ در واقع کل مجموعه شهرداری به حق با تالشی 
جهادگونه در جهت پیشرفت شهر فعالیت می کنند. وی 
افزود: مجموعه شهرداری، جهادگونه فعالیت های خوبی 
را در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسانده و این درسی 

است برای کسانی که به خوبی کار نمی کنند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به رکود حاکم بر کشور گفت: 
رکود ساخت و ساز بیشتر بر شهرداری اثر می گذارد؛ چرا 
که درآمد این نهاد حاصل از ساخت و ساز است اما با این 
وجود شــهرداری اصفهان پروژه های خوبی را اجرا کرده 
است. آیت ا... طباطبایی نژاد اذعان کرد: شهرداری نیاز به 
ارائه آمار و گزارش فعالیت ندارد؛ چرا که فعالیت ها به خوبی 
در شهر محســوس و نمایان اســت. وی تاکید کرد: اگر 
دولت ها درصدی از سهم شهرداری ها از بودجه را پرداخت 
می کردند، این نهاد کارهای بهتری در سطح شهرها انجام 
می داد. امام جمعه اصفهان ادامه داد: وقتی گردشــگری 
وارد کشور می شود ابتدا زیبایی و ظاهر شهرها را مشاهده 
می کند و این ظاهر شــهرها آبروی کشور است؛ بنابراین 
باید دولت به این مهم توجه بیشتری داشته باشد. وی با 
بیان اینکه خوشبختانه شهرهای کشور پیشرفت خوبی 
داشته اند، گفت: اصفهان همواره در همه زمینه ها پیشتاز 
بوده است و کسانی که در رأس امور شهر بودند، نگذاشتند 

این کالنشهر از پیشتازی متوقف شود.
آیت ا... طباطبایی نژاد عنوان کرد: از مجموعه شهرداری 
تشکر می کنم که با اقدامات خود اصفهان را نصف جهان 
باقی نگهداشتند. وی در ادامه ســخنان خود با اشاره به 
احداث مسیر اتوبوس تندرو از پایانه ارغوانیه تا میدان امام 
علی)ع( گفت: از شــهردار اصفهان و مدیر منطقه تشکر 
می کنم که این خط را در این مسیر راه اندازی کردند؛ البته 
در جهت ارتقای فرهنگ مردم گام برداشت تا از خودروهای 

شخصی کمتر استفاده کنند و باعث ترافیک نشود.
امام جمعه اصفهان افزود: این خط به وسیله نرده محصور 
نشده و این فرهنگ مردم را نشان می دهد که از این مسیر 
عبور نکنند. آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: باید این 
فرهنگ را به مردم القا کنیم که از مسیر سامانه اتوبوس های 

تندرو عبور نکنند.

مشارکت فردی در 
فعالیت های اجتماعی 
باید به صورت دقیق و 
با همه ابعاد برای مردم 

تبیین شود تا آنها بر 
اساس احساسات 

و افکار محدود و 
موقتی، تصمیم گیری 

نکنند

رییس حوزه علمیه اصفهان 
و از مراجع تقلید، در آیینی 
به مناسبت گرامیداشت روز 
معلم در مدرسه صدر بازار 
اصفهان، معلمان را پس از 
انبیــا، بزرگ ترین مقام در 
پیشــگاه خداوند دانست و 
گفت: از این رو استادان الزم 
است قدر این مقام بزرگ را 
بدانند. آیــت ا... مظاهری 
افزود: اگر معلمی با ترویج 
اخالق اسالمی، انســانی را به راه راست هدایت کرده یا از گمراهی 
نجات دهد، جهانی را زنده کرده و تشــیع را تداوم بخشیده است. 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در این آیین با 
اشاره به مقام واالی استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، تاکید 
کرد: معلمان به آنچه یاد می دهند اعتقاد داشته باشند و به آن عمل 
کنند و همین موضوع موجب می شود که معلم لحظه به لحظه به 

رشد و تعالی برسد.

آیت ا... مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان و از مراجع تقلید:

 معلمان، ناجی انسان ها از
جهالت و گمراهی هستند

در شهر

گویی چند سالی است که مشاهیر ورزشی و هنری، برای به دست گرفتن برخی سکان های سیاسی، کمر همت 
بسته اند؛ حال آنکه تا پیش از این، هنرمندان و ورزشکاران، نهایت تالش خود را می کردند تا به دور از فضای 

سیاسی فعالیت کنند و ساحت خود را به حواشی این میدان نیاالیند.
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امام رضا)ع(:
هر كس خوبى  هايش فراوان شود ، ِبدانها ستوده و از خودستايى 

بى  نياز مى  گردد . 
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لبخندک

با تغییر کنار بیاییم
چند سال پیش، یکی از استادهای گرامی، ما 
 را با مفهومی به نام امنیت هستی  آشنا کرد. 
بر خالف اســم عجیب و غریبــش، معنای 
ســاده ای دارد؛ گاهی ما چنان به روندهای روزمره زندگی  عادت 
می کنیم که نه فقط از تغییر می ترسیم که تغییر کردن را مساوی با 
از بین رفتن هویت و معنای زندگی خودمان می دانیم. باز هم سخت 
شــد؟ بگذارید مثال بزنم: دو نفر را تصور کنید که ده سال است با 
هم قهر هستند، وقتی از آنها می خواهید که آشتی کنند، به شما 
جواب می دهند که: »ولش کن! همینجوری مگه چشه؟ راحتیم!« 
یا مثال به یک نفر می گویید که برای رفتن به محل کارش می تواند 
از یک مسیر دیگر که کوتاه تر هم هست، استفاده کند اما او به شما 
جواب می دهد: »خودم می دونم ولی دیگه عــادت کردم از اینور 
برم!« عادت کردن ما به روزمرگی های زندگی، به ما حس امنیت 
می دهد. شاید به همین خاطر اســت که ما به سختی تغییرات را 
قبول می کنیم چون قبول هر تغییر، مساوی از بین رفتن یا دست 
کم به چالش کشــیده شــدن همین حس امنیت است. همیشه 
مدتی زمان می برد تا ما با تغییرات، کنار بیاییم و به محیط جدید 
عادت کنیم. تغییر کردن، شجاعت می خواهد. بعضی از تغییرات، 
آنقدر بزرگ هستند که به دنبال خودشان خیلی از چیزها را تغییر 
می دهند. مثال وقتی شما به هر دلیلی شــهر محل زندگی تان را 
عوض کنید، خیلی از جاهــا، چهره ها و حتی بوهای آشــنا را از 
دســت می دهید. گاهی باید از صفر شــروع کنید و این اصال کار 
ساده ای نیست، اما غیرممکن هم نیست. 
به دنیایی فکر کنید که هیچ چیز 
در آن تغییر نمی کرد، مدام 
دور خودمان می گشتیم 
و دوباره سر جای اولمان 
برمی گشــتیم. 
ال  حتمــا ا

هیــچ 
فتی  پیشر
در این دنیای 
یکنواخــت، 
اتفاق نمی افتاد یا بدتر 
از آن اصال گذر زمان، 

احساس نمی شد.

 راهکارهایی
 برای انتقاد از همسر)2(

فقط همسر بمانید
روانشناســان، نقش های مختلفی را در چارچوب 
شخصیتی انسان ها درنظر می گیرند. هر انسانی در 
چارچوب شخصیت خود، ممکن است در یکی از این 
نقش ها قراربگیرد و در قالب آن نقش زندگی کند. 
این نقش ها عبارتند از: والد، کودک و بالغ. نقش والد، 
همان نقش پدر و مادری البتــه از جنبه نه چندان 
دلچسب و دلنشــین کنترل دیگران است. کسانی 
که در نقش والد فرو می روند ســعی می کنند افراد 
 اطراف خود را براساس سلیقه و خواسته خود کنترل 
کنند. این افراد معموال سرزنشگر، بداخالق و غرغرو 
هســتند و دائما ســعی می کنند دیگران را تحت 
سیطره خود درآورند. زمانی که شما در نقش همسر 
گیردهنده ظاهر می شــوید دقیقا در این بخش از 
شــخصیت قرار گرفته اید. نکته مهم، اما این است 
که نقش والد، می تواند خــود به خود باعث به وجود 
آمدن نقش کودک در طرف مقابل شــما شود. در 
نقش کودکی، فــرد مانند کــودکان، آزاد، بی پروا، 
بدون توجه به خواسته های اطرافیان و حتی لجبازانه 
رفتار می کند؛ یعنی شــما با ایفای نقش والد برای 
همســرتان، ناخودآگاه او را به ســمت ایفای نقش 
کودکــی تحریــک می کنید و باعث بیشترشــدن 
رفتارهای آزاردهنده و حتی لجبازی او می شــوید. 
راه حل، رفتار در نقش بالغ اســت. انسان های بالغ 
براســاس احترام متقابل و توجه به خواســته های 
یکدیگــر و تصمیمات معقــول و منطقــی رفتار 
می کنند. شما با رفتار عاقالنه  می توانید همسرتان 
 را نیز به ســمت رفتــاری بالغانه و عاقالنه ســوق 

دهید.
جور دیگر ببینید

گاهی اوقات ما انســان ها در اثر مرور زمان و تنبلی، 
توانایی هــای خودمــان را فرامــوش می کنیــم. 
روزهــای اول ازدواج یادتان بیایــد؛ دورانی که با 
اســتفاده از ظرافت زنانه ســخت ترین کار ها را از 
همسرتان می خواستید و او هم با جان و دل پذیرای 
خواسته های شــما بود. توانایی های شما تغییری 
نکرده، همسر شــما هم همان مرد قبلی است. تنها 
چیزی که باید عوض شــود نگاه شماست. به جای 
تمرکز بر نکته های منفی، نقاط مثبت همســرتان 
را هم ببینید. وقتی روی رفتارهای منفی همسرتان 
تمرکــز می کنیــد ناخــودآگاه در دل، از او آزرده 
می شوید و احساس نارضایتی از رفتارهای او برای 
شــما به وجود می آید. به عنوان یک تمرین ســعی 
کنید خوبی های همســرتان را در ذهن بشمارید و 
به آنها فکر کنید. در حوزه رفتــار هم تالش کنید 
به جای گوشه و کنایه و گیر دادن، از ادبیات مثبت 

استفاده کنید.

مهارت زندگی

سابقه تاسیس دانشگاه در دنیا به حدود هزار سال پیش 
باز می گردد. دانشگاه های اروپایی و دانشگاه االزهر مصر 
که سال های قرون وسطی را پشت سر گذاشته اند و از راه 
رنسانس به دنیای امروز رســیده اند، موزه های ارزشمند 

میراث دانش بشر به شمار می روند. 
دانشگاه هایی که از زمان  های دور برجای مانده اند نه تنها 
به پاس گذشته درخشــان بلکه به خاطر انطباق با دنیای 
امروز و قابلیت رقابت با دانشــگاه های مــدرن فعلی در 
سطح بین المللی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 
شماری از این دانشگاه های قدیمی از نظر کیفیت آموزش 
نیز در میان معتبرترین دانشــگاه های جهان قرار دارند. 
نه تنها تحصیل، که بازدید از این دانشــگاه ها هم با توجه 
 به قدمت و عظمت آنهــا برای گردشــگران لذت بخش

 خواهد بود.
۱- دانشگاه بولونیا 

این دانشگاه با رتبه ۱۸۲ جهانی در 
سال ۱۰۸۸ پایه گذاری شده و تا به 
امروز هیچگاه تکاپوی خود را متوقف 
نکرده است و به عنوان قدیمی ترین 

دانشگاه در جهان شناخته می شود. دانشــگاه بولونیا تا 
دوره ای از زمان معاصر تنها دوره های دکترا ارائه می داد 
ولی امــروزه دوره های متنوع در همگــی مقاطع در این 

دانشگاه تدریس می شود.
دانشگاه بولونیا واقع در شهر بولونیای ایتالیا در حال حاضر 
دارای ۸5/۰۰۰ دانشجو اســت که از این شمار 3۰/۰۰۰ 
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشــد و باالتر مشغول به 

تحصیل هستند.
۲- دانشگاه آکسفورد 

خاستگاه: انگلستان
دانشــگاه آکســفورد )بــا رتبــه 
5 جهانــی( بــا فهرســت طویــل 
۲۶ نخســت وزیر انگلســتان، ۲۰ 
اســقف اعظم کانتربری، ۱۲ قدیــس، ۴۷ برنده جایزه 
نوبــل و همچنین اســتفان هاوکینگ به انــدازه قدمت 
خود مورد احترام اســت. دانشگاه آکســفورد که به طور 
قطع یکــی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشــگاه های 
 جهان اســت در حال حاضــر دارای ۲۲/۰۰۰ دانشــجو 

است.

قدیمی ترین دانشگاه های جهان 
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

اسلحه ای مجهز به سیســتم WiFi در حالی توسط یک شرکت 
اسلحه ســازی آمریکایی ســاخته شده اســت که این کمپانی 
اسلحه سازی جدیدترین و پیشرفته ترین محصول خود را به بازار 
عرضه کرد. این اسلحه پیشرفته که به نشانگرهای رایانه ای، لیزر و 
وای فای مجهز است، احتمال خطا را حتی برای کاربران عادی نیز، 

تا صفر کاهش می دهد.
ساخت اسلحه ای مجهز به سیستم WiFi در حالی مورد توجه قرار 
گرفته که تا به امروز تفنگ ساخته شده نوعی سالح گرم دستی و 
انفرادی به حساب می آید که شلیک کردن و نشانه گیری دقیق 
هدف، مهارت خاصی را می طلبد، اما شرکت آمریکایی ترکینگ 
پوینت از نوعی تفنگ پیشــرفته رونمایی کرده اســت که برای 

همیشه بی دقتی در شلیک را به فراموشی می سپارد.

ساخت اسلحه ای مجهز به سیستم 
!WiFi

 جذاب ترین جزیره توریستی
 در جهان! 

با اینکه اسلوونی در مقصدهای نخســتین اروپا جای نگرفته، اما 
در سال های اخیر دست و پا زدن زیاد برای معرفی شدنش بی اثر 
نبوده و توریست ها کم کم دارند این کشور را می شناسند، اما این 
اسلوونی کمتر شناخته شده چشم اندازهای متعدد طبیعی بسیاری 
دارد. دریاچه »بلد« شاهکاری طبیعی در قلب رشته کوه »جولین« 
)واقع در جنوب شرقی رشته کوه های آلپ( است. در وسط دریاچه 
رویایی ،جزیره ای کوچک قرار گرفته که با قایق دسترســی به آن 
امکان پذیر است و در زمان های قدیم عمارت وسط آن معبد خدای 
عشق یا شیوا بود که بعدها به کلیسای مریم تغییر یافت. دیگر مورد 
تماشایی، قلعه زیبای بلد است که در ســال ۱۰۱۲ ساخته شده 
و احاطه شدن با کوه ها و بلندی های ســبز، زیباییش را چندبرابر 

کرده است.
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افقی
۱- اثر راسل

۲- نامیده شده - مربوط به سیاست
3- هیجــان آور - شــهر خراســانی - فعالیت و 

جنبش
۴- دوست بی زبان - به جا مانده از مرده - مردد

5-هر فصــل از کتاب - تنگی - شــهر کویری - 
سطل آبکشی

۶- گل سرخ - همسایه - بدهی - پهلوان
 ۷-پرنــده بــا دقــت - فرزنــد ذکــور - 

مرکز گیالن
۸- سیر و تماشــا - اصطالحی در گیاه شناسی - 

ماشین نویسی
9-درون مخ - تمام - دروازه بان

۱۰- حرف پوست کنده - کشور هفتاد و دو ملت 
- فرزند ناخل - تنها

۱۱- داستان نویس مشــهور انگلیسی - رذل و 
فرمایه - نوک کوه - خیک آب

۱۲- ســبک و روش - انبوه مردم - وسیله ای در 
طبخ پلو

۱3- شهر استان مرکزی - پیش - مسابقه ماشین 
سواری

۱۴- کم کردن - سرگرم بودن در کاری
۱5-از مقامات سلطنتی

عمودی
۱-دخترک معروف قصه ها

۲- برگزیده و سرآمد - جزئیات نیست
3- بخشنده - گناه و خطا - قایق

۴- صدمه و لطمه - وسیله بازی کودکان - احمق 
و کودن

5- خیزآبه - همسایه صاد - سلسله کریم خان- 
پیمانه

۶- دریا - حاکم - جای خلوت و آرام - نفی عرب
۷- سقف محدب - ستاره فوتبال برزیل - کشور 

خوشبخت
۸- ابهت و عظمت - فرکانس - گوشه نشینی

9- مخفیانه - تقویت امواج رادیویی - بند
۱۰- قلب قــرآن - مخفف که از او - ســبب - ابر 

زمینی
۱۱- قصــد و آهنگ - چارچــوب قالی - بعضی 

وقت ها - بالیدن
۱۲- یکی - مژدگانی - گرمی و سوزندگی

۱3- نغمه و آواز - ساز تیره - سرشار و لبالب
۱۴- اتحاد و هماهنگی - انتظام و ترتیب

 ۱5-وســیله ای بــرای تمیــز کــزدن لولــه 
بخاری

۱
۲
3
4
5
6
7
8
9
۱0
۱۱
۱۲
۱3
 ۱4
۱5

۱5    ۱4    ۱3    ۱۲    ۱۱     ۱0     9      8      7      6     5      4      3      ۲       ۱     

 ۱5     ۱4    ۱3   ۱۲    ۱۱     ۱0      9      8     7      6      5      4      3      ۲      ۱     
۱
۲
3
4
5
6
7
8
9
۱0
۱۱
۱۲
۱3
 ۱4
۱5

۲۱
۲7

ره  
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

خودروهای لوکس همواره از محبوبیت 
زیادی میان عالقه مندان به این زمینه 
برخوردار بــوده اند. یکــی از بهترین 
شرکت ها که در رابطه با تولید اینگونه 
وسایل شــهرت زیادی دارد، پورشه 
است. خودرو ساز آلمانی با مدل های 
خیره کننده خود توانســته نظر عده 
زیادی را به سوی خود جلب کند. یکی از مدل های پرطرفدار این 

کمپانی، پورشه کاین نام دارد.
از جمله مشخصاتی که کمتر در این وسیله مورد توجه قرار گرفته، 
میزان توانایی آن برای یدک کشیدن وسیله ای دیگر است. باید به 
اطالع برسانیم که پورشه کاین می تواند هر چیزی تا وزن ۴535 
کیلوگرم را همراه خود بکشد، اما معنای سخن یاد شده این نیست 
که پورشه کاین در مواجهه با موارد سنگین تر دچار مشکل خواهد 

شد.
خوردوســاز آلمانی برای آنکــه بتواند رکورد گینــس در زمینه 
سنگین ترین هواپیمای کشیده شده توسط خودرو را جا به جا کند، 
از یک کاین اس دیزلی استفاده کرده است. بنا شد که ماشین یاد 
شده هواپیمای ایرباس »A380« با وزن ۲۸5 تن را بکشد. رکورد 
قبلی تنها ۱۷۰ تن بود و بنابراین حرکت یاد شده گام مهمی در این 

زمینه به شمار می رفت.

جابه جایی ایرباس توسط پورشه

حرف حساب

باغ 
کاغذی

اگر منظومه حکمی و عرفانی »گلشن راز« را خوانده باشید، باید 
بدانید که این مجموعه »کلمن« همان »گلشن« است و اگر آن 
منظومه را عارف درگذشته، شیخ محمود شبستری سروده است، 
این منظومه را هم دکتر عباس احمدی به رشته تحریر درآورده  

که به نوبه خود کم از عارفان سلف و حکمای درگذشته ندارد.
سراینده درباره کتاب نوشته است: »نام این منظومه گران سنگ 
که سرشار از حکمت و حقیقت و مشحون از سوال و جواب است 

را، کلمن راز نهاده ایم. نخســت از این رو که نمی خواسته ایم این 
منظومه بر گلشن راز، همان گلشن اصلی راز، سایه افکند و آن را 
از رونق بیندازد و دوم از آنجا که کلمن به صندوقچه اسرار می ماند 
از بیرون چیزی نشان نمی دهد، اما درونش جگر را حال می آورد. 

گوارای تان باد.« »کلمن راز«، هشت باب دارد. 
 کتاب کلمن راز توســط انتشــارات کتاب قاف منتشــر شده 

است.

کوشش برای بی نقص بودن، بهای گزافی 
در بردارد

جامعه  ما، این توهم را گســترش می دهد که 
همه خوبی های زندگی فقط از آن افرادی است 
که هیچ گونه کاستی نداشته باشند، اما کم کم 
بسیاری از ما متوجه می شویم که کوشش برای 
بی نقص بودن، بهای گزافی در بردارد. سرمشق 
قرار دادن »انسان بی نقص« می تواند به تحلیل 
نیروی جسمانی، ذهنی، احساسی و معنوی ما 

منجر شود.

»نیمه تاریک وجود«،دبی فورد

ُکلمن راز

تصاویر روز

تصاویری از چشم اندازهای زیبای جهان
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