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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
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نام استاد فرشچیان برندی برای هر ایرانی است

 مسدود شدن ۳۳۱ حلقه چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان 3

 آغاز »رزمایش اقدام وعمل« 
در اصفهان

بهره برداری از نخستین موزه 
مشارکتی چهارمحال  و بختیاری
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 برگزاری رزمایش بزرگ »ذوالفقار۱« 
در اصفهان

ســخنرانی دونالد ترامپ،  سید رسول رضایی
رییس جمهــور آمریکا و 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
مجمع عمومی سازمان ملل، اصلی ترین موضوع روز 
رسانه ها و سیاسیون در سرتاســر دنیاست. ترامپ و 
نتانیاهو بارها راجع به ایران صحبت های خصمانه ای 
ازطریق تریبون های مختلف انجام داده اند، اما در مورد 
تریبون ســازمان ملل باید گفت که نتانیاهو ســابقه 

بیشتری در سوژه شدن صحبت هایش دارد.
 نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند سال قبل در حین 
ســخنرانی خود از تصویر یک بمب برای نشان دادن 
خطر هسته ای شدن ایران استفاده کرد. تصویری که 
نتانیاهو از آن استفاده کرده بود تصویری است که همه 
با آن در برنامه های کودک آشنا بودند و همین موضوع، 
حرکت مضحک او را تا مدت ها به ســوژه رســانه ها 
بدل کرد.حال به نظر می رســد نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی این بار رفیقی به نام ترامپ پیدا کرده تا در 
سوژه شدن صحبت هایش تنها نباشد.هرچندحمالت 
وحشیانه این دو، علیه ایران کامال هماهنگ شده بود 
و این بار از بمب یا چیزی شبیه به آن خبری نبود ولی 
دروغ های واضح شــان تبدیل به ســوژه شد.صحبت 
های ترامپ و نتانیاهو، به ایــران، برنامه جامع اقدام 
مشترک و اینکه این توافق کمکی به آنها نکرده، ختم 
می شد.ترامپ در سخنانش برجام را مایه شرمساری 
خواند و بعد از آن تیلرســون، وزیــر خارجه آمریکا 
 گفت که اگر برجام اصالح نشــود، آمریکا از آن خارج

 می شود...                                        
               ادامه در صفحه 2

مهراصفهان
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نگاه

ادامه در صفحه 11

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان:

مراسم شیرخوارگان حسینی در گلستان 
شهدای اصفهان برگزار خواهد شد

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان صبح سه شنبه  در نشست مطبوعاتی و رسانه ای کمیته های 
ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان اصفهان اظهار کرد: ایثارگران استان اصفهان 

حق مطلب را در دفاع مقدس و در دفاع از حریم اهل بیت)ع( به خوبی به جا آوردند...
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت دوم(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دو شنبه به تاریخ 96/07/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/07/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین)ریال(برآورد) ریال(اعتبار

6/051/002/546303/000/000جاریاصالح شبکه فاضالب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان با ارزیابی کیفی96-3-164

11/256/922/045563/000/000جاریاجرای شبکه جمع آوری فاضالب خمینی شهر درچه و والشان با ارزیابی کیفی96-3-165

5/984/008/765300/000/000جاریمناقصه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضالب منطقه یک اصفهان96-3-166

8/700/533/904436/000/000جاریخط انتقال آب از ابتدای خیابان باغ فردوس تا مجتمع مسکونی سپهر با ارزیابی کیفی96-3-174

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/06/30

به بهانه سخنرانی های ضدایرانی ترامپ و 
نتانیاهو در سازمان ملل

احمق، قابل پیش بینی 
و ایده آل!

8

پایاِن تراژدی آتنا

با روضه حسـین)ع( نفس تازه می کنیم

عشق و عاشورا

ارباب صدای قدمت می آید
صفحه4

صفحه۱0

صفحه۱0

محرم در رسانه ملی
صفحه4

فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان که با آغاز هفته دفاع مقدس همراه شده را تسلیت می گوییم و یاد شهیدان هشت سال دفاع مقدس ؛ رهروان واقعی سیدالشهدا)ع( را گرامی می داریم. 
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دیدار ضرغامی و حسین کروبی!
ضرغامی،رییس سابق صدا و سیما درباره دیدار با فرزند کروبی گفت: آقای کروبی در دوره 
ریاست مجلس ششم به نیروهای تندروی مشارکتی اعتماد نداشت. از من خواسته بود 

تا مطالب مهم را مستقیما و یا از طریق حسین آقا به ایشان اطالع دهم، نه دفتر ریاست!

اخبار

يادداشت

دیدگاه

علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در خصوص مواضع اخیر رییس جمهور 
آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، 
این اظهارات را نمایانگر روحیه جنگ طلبانه، خصمانه و 

ضد صلح دانست.
وی با اشــاره به ادعــای ترامپ مبنی بــر اینکه برجام 
قراردادی برای ســرپوش گذاشــتن در ساخت سالح 
هسته ای ایران است و یکی از بدترین قراردادهای آمریکا 
بوده اســت اظهار داشــت: این اظهارات ناشی از درک 
ضعیف رییس جمهور آمریــکا از توافقات بین المللی و 
مبانی حقوقی آن بوده و از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت 

تلقی می شود.
امیر دریابان شمخانی همچنین در واکنش به سخنرانی 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی که هرســاله در قالب 
نمایش های کودکانه ارائه می شــود خاطر نشان کرد: با 
توجه به موج گسترده نفرت و انزجار مردم جهان از این 
رژیم و  شخص نتانیاهو که قاتل زنان و کودکان فلسطینی 
است، به طور قطع پنگوئن ها ی قطب جنوب هم حاضر 
نخواهند شد ننگ طرفداری از این رژیم کودک کش را 

بپذیرند.

تسنیم: سپهبد ستاد»انور حمد امین« فرمانده نیروی 
هوایی ارتــش عراق صبح دیــروز با حضور در ســتاد 
فرماندهی نیروی هوافضای ســپاه با ســردار سرتیپ 
پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه دیدار و گفت و گو کرد.
ســردار حاجی زاده در ایــن دیدار با تاکیــد بر اینکه 
تعامالت، همکاری ها و روابط دو کشور ایران و عراق پس 
از تهاجم داعش به این کشور توسعه یافته و وارد مرحله 
جدیدی شده اســت، گفت: از روزهای نخست حمله 
داعش به عراق، نیروی هوافضای ســپاه با کمک های 
مستشاری و حمایت و پشــتیبانی فنی و آموزشی در 
کنار نیروی هوایی عــراق در مبارزه با تروریســت ها 
بوده و ایــن روند تــا امروز کــه تروریســم تکفیری 
 آخرین نفس های خــود را در عراق می کشــد تداوم

 دارد.
سپهبد انور حمد امین نیز در این دیدار گفت: کمک های 
ایران به ویژه همکاری های مستشاری، فنی، تخصصی 
و آموزشی نیروی هوافضای سپاه به ارتش و مردم عراق 
در مقابله با تروریســت های تکفیری را هیچگاه از یاد 

نخواهیم برد.

شمخانی: 

درک ترامپ از توافقات 
بین المللی ضعیف است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه :

همکاری های ایران و عراق 
وارد فاز جدیدی شده است

ريیس کمیته سیاسی جمنا خبر داد:

احتمال برگزاری مجمع عمومی 
جمنا در اسفند ماه

يک عضو مجمع زنان اصالح طلب:

برای افزایش نقش زنان در 
انتخابات مجلس  برنامه داریم

حســین نجابت، رییس کمیته سیاســی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اســالمی، اظهار کــرد: عملکرد جبهه 
مردمی نیروهای انقالب اســالمی، نقاط قوت و ضعف آن 
آسیب شناسی شده و به صورت  سندی درآمده است. رییس 
کمیته سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی ادامه 
داد: در فصل پاییز امسال نقاط ضعف جبهه مردمی برطرف 
می شود ســپس ســاختار و برنامه جدیدی که در امتداد 
برنامه های قبلی است، تعریف خواهد شد.رییس کمیته 
سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی درباره دیدار 
با شخصیت ها و احزاب اصولگرا، گفت: ما یک جبهه ایم و 
حزب یا تشکل سیاسی نیستیم، همه تالش جبهه این است 
که دوستداران انقالب دور هم جمع شوند. رییس کمیته 
سیاسی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی درباره زمان 
برگزاری مجمع عمومی تشکل متبوعش، افزود:  مجمع 
عمومی قبلی در اسفند 95 تشــکیل شد چنانچه جبهه 
مردمی از ابتدا هم اعالم کرده که تصمیم گیری ها در آن از 
مجمع عمومی یعنی از پایین به باال انجام می شود. نجابت 
گفت: اگر بخواهیم اصالحاتی انجام دهیم باید رایزنی شود 
و سپس مجمع عمومی تصمیم بگیرد؛ بنابراین احتمال 

می دهم، مجمع عمومی در اسفندماه امسال برگزار شود.

 زهــرا صدراعظــم نــوری، عضــو مجمــع زنــان 
 اصالح طلــب در گفت وگــو بــا ایســنا با اشــاره به 
فعالیت های اخیر مجمــع زنان اصالح طلــب، اظهار 
کرد: مجمع زنان اصالح طلب به صورت رســمی، تنها 
چند ماه اســت که فعالیت خود را آغــاز کرده، گرچه 
به صورت غیررســمی و بدون شناسنامه حزبی، ۱۰ تا 
۱۲ سال اســت که فعالیت هایی البته غیرحزبی انجام 

می داده است.
وی افزود: در حال حاضر کــه مجمع زنان اصالح طلب 
تبدیل به یک حزب شده است، باید برنامه، چارچوب، 
نقشه راه و تشکیالت حزبی تعریف شده داشته باشد و 
بر مبنای آن به افزایش ظرفیت ها و توانمندی های خود 

مشغول شود.
این عضو مجمع زنان اصالح طلب بــا تاکید بر اینکه ما 
برای انتخابات مجلس یازدهم برنامه خواهیم داشــت، 
تاکید کرد: در حال حاضر هنوز زود است که برنامه های 
دقیق مان را برای انتخابات مجلــس اعالم کنیم اما ما 
برای اینکه زنان نقش بیشــتری در جامعه ایفا کنند و 
جایگاهشان در جامعه اعتال پیدا کند، قطعا برنامه هایی 

در انتخابات مجلس یازدهم در نظر داریم.

يادداشت

 وقتی رییس دفتر ترامپ
 سوژه می شود!

مشرق: در زمان سخنرانی »دونالد ترامپ« در سازمان ملل، »جان 
کلی« رییس دفتر او حالتی به خود گرفته بود که دســت مایه طنز 

کاربران فضای مجازی شد.

عکس نوشت

احزابسپاهجمنا

بین الملل

 ضرب االجل سه روزه 
مسعود بارزانی به بغداد

مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق در واکنش 
به افزایش مخالفت های جهانی با برگزاری همه پرسی 
استقالل کردستان عراق، به دولت بغداد 3 روز فرصت داد 
تا طرحی جایگزین و عملی به منظور استقالل کردستان 
عراق ارائه دهد تا از برگزاری همه پرسی صرف نظر کند.

بارزانی در یک گردهمایی در شــهر ســوران اربیل در 
سخنانی گفت که همه پرسی استقالل کردستان عراق 
را تنها در صورتی لغو می کند که دولت بغداد »راه حل 
جایگزینی که در نهایت به اســتقالل کردستان عراق 
منجر شود« به دولت اقلیم کردستان عراق پیشنهاد دهد.
بارزانی گفت این طرح ارائه شده باید با تضمین ایاالت 

متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همراه باشد.
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق قرار است در 

۲5 سپتامبر )3 مهر( برگزار شود.

هشدار ترکیه نسبت به وقوع 
درگیری جهانی

وزیر دفاع ترکیه ضمن اعالم مخالفت شدید کشورش با 
رفراندوم استقالل کردستان عراق هشدار داد که تقسیم 
کشــورهای همســایه ترکیه می تواند به یک درگیری 
جهانی منجر شود. به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
 نورالدین جانیکلی، وزیر دفاع ترکیه گفت که رفراندوم
 ۲5 سپتامبر)ســوم مهر( استقالل کردستان یک خطر 
اصلی اســت و ترکیه همه اقدامات الزم را برای متوقف 
کردن آن انجــام می دهد. مقام های کردســتان عراق 
فشارهای بین المللی را در متوقف کردن روند رفراندوم 
رد کرده و گفته اند که این همه پرسی در زمان مقرر برگزار 
می شود. همسایگان عراق نگرانند که این رفراندوم باعث 
افزایش ناآرامی در میان کردهای مناطق همجوار شود. 
متحدان غربی ترکیه نیز می گویند این روند ممکن است 
به سود داعش در منطقه و منحرف شدن عملیات ضد این 

گروه تروریستی تمام شود.
جانیکلی گفت: این تغییر به معنای نقض تمامیت ارضی 
عراق و خطری بزرگ برای ترکیه است. تفرقه و تقسیم 
در یکپارچگی عراق و ســوریه تنها یک جنگ جهانی و 

درگیری بین المللی را منجر می شود.
کردها در شمال سوریه همانند آنهایی که در عراق هستند 
به دنبال خودمختاری بیشتر می باشــند. واشنگتن از 
نیروهای کرد ســوری که با داعش می جنگند، حمایت 

می کند در حالی که ترکیه با این کار مخالف است.

آنچه خبرگزاری رویترز به بررسی اش پرداخته ، اختالفی است 
که شروع آن تقریبا به زمانی بر می گردد که ترامپ کاندیدای 
ریاست جمهوری در آمریکا شــد.او از همان زمان به برجام و 
عملکرد دولت اوباما نقد های جدی وارد می کرد، اما این بار او در 
سخنرانی اش در سازمان ملل نقد های خود را به تهدید خروج از 
برجام تبدیل کرد که این موضوع موجب واکنش های فراوانی در 

میان مسئوالن غربی از اروپا گرفته تا آمریکا شده است.
این در حالی اســت که در بین مســئوالن ایرانی خط مشی 
مشخصی در برخورد با برجام وجو دارد و یکی از جنبه های آن 
انتظار برای استفاده حد اکثری از اختالف به وجود آمده در میان 

غربی هاست.
در این مــورد خبرگزاری رویترز در گزارشــی درباره تحوالت 
سیاسی جاری در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: رهبران 
غربی روز سه شــنبه درباره چگونگی رفتار با اقدامات ایران با 
یکدیگر وارد تقابل شــدند. جایی که دونالد ترامپ و بنیامین 
نتانیاهو رهبران آمریکا و اســرائیل توافق هسته ای را محکوم 
کردند درحالی که رهبرانی مثل امانوئل ماکرون از آن دفاع به 
عمل آوردند. رویترز با اشــاره به سخنرانی جنجالی ترامپ در 
نشست ســاالنه مجمع عمومی گزارش داد، ترامپ ایران را به 
صدور خشونت و هرج و مرج و تالش برای نفوذ به سوریه، یمن و 

دیگر کشورهای منطقه متهم کرد.
وی به توافق هسته ای میان ایران و ۱+5 در سال ۲۰۱5 تاخت 
و آن را بدترین توافق برای ایاالت متحده خواند و گفت که این 

توافق به ضرر منافع آمریکاست. 
در مقابل رییس جمهور فرانسه در سخنرانی خود بعد از ترامپ از 
این توافق تمجید کرد و گفت که فکر کنار گذاشتن آن غیرقابل 
باور است. براساس این گزارش، ماکرون و دیگر حامیان توافق 
معتقدند که تضعیف یا کنار گذاشــتن برجام باعث تشــدید 
خشونت ها در منطقه می شود و کره شمالی را هم از میز مذاکره 
دورتر خواهد کرد. رویترز در ادامه با اشاره به سخنرانی نتانیاهو 
نیز نوشت: اگرچه بعضی از مقامات اسرائیلی در جلسات خصوصی 
می گویند که اعمال بعضی محدودیت ها علیه برنامه هسته ای 
ایران بهتر از هیچ است، اما نتانیاهو در مجمع عمومی تاکید کرد 

که یا این توافق را اصالح کنید یا از آن خارج شوید.
در همین چهارچوب وزیر خارجه ســوئد نیز بالفاصله پس از 
سخنرانی ترامپ در مصاحبه ای گفت: ترامپ سخنرانی اشتباهی 
را در زمانی اشتباه و برای مخاطبانی اشتباه ایراد کرد! او منشور 

سازمان ملل را نقض کرد.
دولت ونزوئال نیز ســخنان ترامپ علیه این کشور را به شدت 

محکوم و این سخنان را تبعیض آمیز توصیف کرد.

در این باره روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به واکنش 
مردم ایران به ســخنرانی ترامپ پرداخت و نوشت:ایرانی ها با 

هشتگ »ترامپ دهانت را ببند« طوفان توئیتری راه انداختند.
این رسانه صهیونیستی آورده که در یکی از این پیام های توئیتری 
با انتقاد از ســخنرانی ترامپ آمده است: »تنها ترامپ می تواند 
حدود چهل دقیقه از نابودی یک کشور و تهدید آن و نیز متهم 
کردن دیگر کشورها در حین سخنرانی صحبت کند و سپس 

بگوید ما در حال نبرد برای برقراری صلح هستیم.«
مخالفت ها با سخنرانی سخیف رییس جمهور آمریکا تنها محدود 
به مردم و مسئوالن ایران و سران سایر کشورها نیست و در آمریکا 

نیز بسیاری به این سخنرانی واکنش نشان داده اند.
در این راستا »ریچارد هاس« رییس »شورای روابط خارجی« 
آمریکا هم در صفحه توییتر خود نوشت: »سخنرانی ترامپ در 
سازمان ملل تکرار »محور شرارت« )جرج دبلیو بوش( بود با این 
تفاوت که )شمار کشورهای این محور( از سه به دو رسیده؛عراق 
حذف شده ولی ایران و کره شمالی در این محور باقی مانده اند.«

»دایان فینشتاین« سناتور ایالت »کالیفرنیا« در صفحه توئیترش 
نوشت: »سازمان ملل محلی برای حمایت و ارتقای صلح است. 
اما امروز رییس جمهور ترامپ از این جایگاه به عنوان صحنه ای 

برای تهدید به جنگ استفاده کرد.«
»مارک تاکانو« سناتور دموکرات ایالت »کالیفرنیا« نیز سخنرانی 
ترامپ را به شکل شــگفت آوری بی پروا خواند که می تواند به 

قیمت جان میلیون ها نفر تمام شود.
»باربارا لی« دیگر سناتور آمریکایی نیز سخنان ترامپ را مورد 
انتقاد قرار داد و آن را به عنوان »سخنرانی خطرناک« و اهانت به 

توافق هسته ای ایران توصیف کرد.
اما »میت رامنی« رقیب جمهوری خواه ترامپ در انتخابات نوامبر 
۲۰۱6 که زمانی منتقد او بود، سخنرانی ترامپ را سخنرانی قوی 

خواند که توانایی مقابله با چالش های جهانی را دارد.
با این وجود و بر خالف آنچه از اردوگاه دشمن خبر می رسد که 
حاکی از اختالف های فراوان اســت، در اردوگاه ایران مواضع 
متحد تر است و مسئوالن ایران از رییس جمهور و وزیر خارجه 
که در صحنه کارزار ســخنرانی ها و اظهار نظرها در نیویورک 
حضور دارند تا آنها که در ایران هستند ، همگی در راستای یک 
خط مشی معین موضع گیری می کنند و آن اینکه ایران برجام 
را به هم نخواهد زد ، اما اگر کســی این حماقــت را انجام دهد 
پیامدهای فراوانی برای همه دارد که البته ایران سهم کمتری 
از این پیامدها را متحمل می شود ؛ چرا که به سرعت قادر است 
قابلیت های هسته ای خود را به ســطحی فراتر از آنچه قبل از 

برجام بود بازگرداند.
در این راســتا رییس جمهور در دیدار های مختلف با ســران 
کشورها) از جمله نخست وزیر ژاپن، رییس جمهور بلغارستان، 
نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر نروژ و نخست وزیر بلژیک( 

بارها این موضع را مطرح کرد.
الزم به ذکر اســت که رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه در 
سخنرانی خود در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با ارائه صحبت هایی نخ نما و گستاخانه علیه ایران ، 

توافق هسته ای ایران را »مایه شرمساری برای آمریکا« خواند.

خبرگزاری انگلیسی رويترز در گزارشی به شکاف میان رهبران غربی درباره ايران و تقابل آنها در مجمع عمومی 
سازمان ملل پرداخت.

مهر: »هیالری کلینتون« نیز به جمع منتقدان سخنرانی »دونالد ترامپ« 
در سازمان ملل پیوست.بانوی اول اسبق آمریکا و رقیب اصلی ترامپ در 
انتخابات سال گذشته، سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 
را ســیاه و خطرناک توصیف کرد. »مارگوت والستروم« وزیر امور خارجه 
سوئد، نیز در پاسخ به خبرنگارانی که از وی در مورد سخنرانی ترامپ در 
مجمع عمومی سازمان ملل ســوال کرده بودند گفت: آن یک سخنرانی 
اشتباه در زمانی اشتباه و برای افرادی اشتباه بود.  »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه کشورمان نیز در توئیتی اعالم کرد: سخنرانی سخیف و نفرت 
آلود ترامپ متعلق به قرون وسطی است، نه سازمان ملل متحد قرن بیست 
و یکم که ارزش پاسخ دادن ندارد. کسی فریب همدلی دروغین با ایرانیان 
را نمی خورد.  در همین رابطه»نیکالس مادورو،« رییس جمهور ونزوئال،  
در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ،  رییس جمهور آمریکا درباره ونزوئال، 

ترامپ را »هیتلر جدید« در سیاست بین المللی توصیف کرد.

توصیف هیالری کلینتون از سخنرانی 
ترامپ؛

سیاه و خطرناک!

در جواب اظهارات ضد ایرانی نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل در نشست 
امسال مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگی ایران سخنان وی را منافقانه و 
فریبکارانه خواند و ضمن رد اتهامات مذکور، گفت: کافر همه را به کیش خود 
پندارد . حسین ملکی، رایزن نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل درباره 
سخنان بنیامین نتانیاهو گفت: به جای دروغ پراکنی، متهم ساختن دیگران 
و تالش برای فریب افکار عمومی، وی باید برای مجمع عمومی توضیح می داد 
که چرا در طول عمر کوتاه خود، این رژیم بدون استثناء به کلیه همسایگان 
خود تجاوز کرده و با به راه انداختن بیش از ۱5 جنگ، حتی به کشورهای 

خارج از این منطقه نیز حمله کرده است.
ملکی افزود: نماینده رژیم صهیونیستی از »توانمندی ویژه« رژیم خود سخن 
گفت. حتما این رژیم دارای توانمندی ویژه است؛ توانمندی ویژه در ارتکاب 
کلیه جنایات بین المللی از جمله )نسل کشی، تجاوز، جنایت علیه بشریت 

و جنایت جنگی(.

 رايزن نمايندگی ايران در سازمان ملل:

 کافر همه را
 به کیش خود پندارد

يادداشت 

به بهانه سخنرانی های ضدايرانی ترامپ و نتانیاهو در 
سازمان ملل

 احمق،  قابل پیش بینی 
و ایده آل

 ... ادامه از صفحه اول
نکته قابل توجه در این موضع گیری ها در مورد برجام این است که 
رژیم صهیونیستی و آمریکایی در نوع برخورد با برجام دو راه پیش رو 

دارند ، اول اینکه به آن پایبند باشند و دوم اینکه آن را نقض کنند.
نکته مهم دیگر هم این است که بدون شک آنها به دنبال تغییر نظام 
در ایران هستند ویکی ازابزارهای قدیمی شان برای رسیدن به این 
هدف، فشارهای اقتصادی است. آمریکایی ها اگر برجام را نقض نکنند 
، یعنی عمال این ابزار را از دست داده اند. در طرف دیگر ماجرا ، یکی 
دیگر از ابزارهای غرب برای مجاب کردن مردم ایران به تغییر نظام ، 
این است که با یک عملیات روانی، مکملی برای فشارهای اقتصادی 
ایجاد کنند و این موضوع را جــا بیندازند که مقصر رابطه بد آمریکا 
با ایران، نظام حاکم در کشور است. بر این اساس تنها مشکل آمریکا 
این است و اگر این مشکل برطرف شود ایرانیان می توانند از خدمات 
آمریکا به رفاه برسند.حال اگر آمریکایی ها راه دوم ، یعنی نقض برجام 
را انتخاب کنند در حقیقت یکی دیگر از ابزارهای رسیدن به رویای 
تغییر نظام در ایران را از دست داده اند؛ چراکه نه تنها برای ملت ایران 
بلکه برای همه جهانیان ثابت خواهد شد که مقصر اصلی تنش های 
میان ایران و آمریکا چه کسی است. آنچه به نظر می رسد این است 
که اگر آمریکایی ها راه اول را انتخاب کنند بیشتر به نفعشان خواهد 
بود تا اینکه برجام را نقض کنند؛ چرا که آنها برای تغییر وجهه خود 
نزد ایرانیان و خصوصا نسل جوان ایران هزینه های بسیار سنگینی 
را متحمل شده اند تا به عنوان مثال شــبکه های ماهواره فراوانی را 
راه اندازی کنند ، بازی های رایانه ای تولید کنند، فیلم ســینمایی 
بســازند و ... .حال اگر آنها برجام را نقض کنند گویی اینکه سال ها 
هزینه را به جوی آب ریخته اند؛ البته هرچند که ترامپ با حرف های 
 فریبکارانه ســعی در نشان دادن این موضوع داشــته باشد که آنها 
خیر خواه ملت ایران هســتند. با این وجود و بر  اساس صحبت های 
روحانی، ایران برای هر شــرایطی آماده اســت. ایــن یعنی ایران 
تمام شرایط را پیش بینی کرده اســت. هر چند که شخص ترامپ 
قابل پیش بینی نباشــد، اما خودکامه هایــی همچون ترامپ قابل 
پیش بینی هســتند و ایــن موضوع بــا احتمال فــراوان از همان 
اول قابــل پیش بینی بود که آنهــا به برجام پایبنــد نخواهند بود. 
حال اگــر به این موضــوع) قابل پیــش بینی بودن عهد شــکنی 
آمریکا( یک رییس جمهور بــا حماقت های فــراوان مثل ترامپ 
 و یک نخســت وزیر مثل نتانیاهــو را هم اضافه کنیــم نتیجه این

 می شود که اینها می توانند دشــمنانی ایده آل و دوست داشتنی 
باشند؛ چرا که دقیقا همان چیزی را انجام می دهند که از آنها انتظار 

داریم.

 وزرای علوم و نیرو مهرماه
 به مجلس معرفی می شوند

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: به نظر می رسد وزرای پیشنهادی 
علوم و نیرو در مهرماه به مجلس معرفی شوند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حسینعلی امیری در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس، گفت: 
تا روز یکشنبه مجلس در تعطیالت تابستانی به سر می برد و نمایندگان 
محترم مجلس هم در حوزه های انتخابیه حضور دارند.وی افزود: سقف 
زمانی معرفی وزرا به مجلس سه ماه بیشتر نیست و به نظر می رسد در 

مهرماه این دو وزیر نیز به مجلس معرفی شوند.

يادداشت سرلشکر فیروزآبادی در واکنش به اظهارات 
ريیس جمهور آمريکا:

مرگ بر دونالد ترامپ
تسنیم نوشت: سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی 
فرماندهی معظم کل قوا در واکنش به اظهارات رییس جمهور آمریکا 
پیرامون ایران در سازمان ملل، یادداشتی منتشر کرد که دربخشی از 
آن آمده است: مرگ بر دونالد ترامپ، قسم به محبتی که خدا بر بشریت 
دارد. پروردگار عالم بر حضرت داود نبی علیه السالم فرمود: اگر بندگان 
من می دانستند که من در کمین آنها هستم که به آنها نیکی کنم، اینگونه 
از من روی برنمی گرداندند.آقای ترامپ از خدا روی برگردانده است و با 
بشریت دشمنی می کند.  او در مجمع عمومی سازمان ملل در مثل اعالی 
شیطان بزرگ ظاهر شد به نمایندگان کشورهای جهان که مخاطب او 
بودند بد کرد، همچنان که به مردم آمریکا بدی می کند.حقایق را وارونه 
جلوه داد، ملت های انقالبی جهان را تهدید به نابودی و هالکت کرد. 
عرف سازمان ملل را رعایت نکرد، علیه صلح سخن گفت، رسما اعالم 
کرد که عهدشکنی می کند و خود را در کنار فریب کاران و جنگ طلبان و 
تروریست ها قرار داد و فداییان مردم و صلح و آزادی را تروریست خواند.

این شرم آورترین و بی محتواترین سخنرانی خطابه در سازمان ملل بود. 
من به ملت آمریکا به خاطر داشتن چنین رییس جمهوری تسلیت عرض 
می کنم و برای بشریت آزادی از شر شیطان بزرگ مظهر استکبارجهانی 
را خواهانم و برای تمامی ملت های آزاده و مردم معترض ایاالت متحده 

از خدای بزرگ آرزوی پیروزی می کنم.

دعوا بر سر برجام؛

اختالفی که ایران بر آن حکومت می کند
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کافه اقتصاد

127 طرح در اصفهان آماده ارائه به سرمایه گذاران است
استاندار اصفهان گفت: فرصت های سرمایه گذاری در اصفهان در قالب 127 طرح 
در حوزه های مختلف به میزان 10 میلیارد یورو، آماده واگذاری به سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی است.

فعالیت 10درصد از واحدهای 
صنعتی استان در آران و بیدگل 
به گزارش خبرگزاری فــارس از آران و بیدگل، فرماندار 
آران و بیدگل گفــت در آیین تجلیــل از کارآفرینان و 
تولیدکنندگان برتر این شهرســتان اظهار داشت: ۸۵0 
واحد صنعتی در شهرســتان آران و بیدگل فعال است 
که 10 درصد واحدهای صنعتی اســتان اصفهان را در 

بر می گیرد. 
 ابوالفضل معینی نژاد، شهرســتان آران و بیدگل را نماد 
و الگوی موفق اقتصاد مقاومتی در کشور خواند و افزود: 
مهم ترین برند و ظرفیت آران و بیدگل، نیروی انســانی 

است. 
وی در ادامه تصریح کــرد: در حالی که بیش از 7۵درصد 
جمعیت این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هســتند، کارگران این شهرســتان از داشتن فضاهای 

خدماتی و تفریحی محروم اند. 
معینی نژاد، تک محصولی بودن صنایع شهرستان آران 
و بیدگل را هم فرصت و هم تهدیــدی برای این منطقه 
دانست و تاکید کرد: امیدواریم به همت سرمایه گذاران، 
واحدهای جدید تولیــدی در حوزه هایی غیر از صنعت 

فرش ماشینی راه اندازی شود.

بهره برداری از خطوط 
اضطراری ایستگاه های مخابراتی

با تالش کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، نخســتین 
خطوط اضطراری ایستگاه های مخابراتی و مراکز انتقال 
نفت مارون - اصفهان، با بهره گیری از فناوری VOIP به 
بهره برداری رسید. رییس تعمیرات و نگهداری انتقال و 
دیتا شرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه اصفهان گفت: 
این طرح با هدف باال بردن ضریب امنیت، ارتباط مستقیم 
با ایستگاه های مخابراتی، پوشش گسترده و کیفیت باالتر 
خطوط که از آنالوگ بــه دیجیتال تغییر پیدا کرده، اجرا 

شده است. 
ابوالفضل نادیان، هزینــه اجرای این طــرح را در چهار 
ماه بیش از ۵00میلیون ریال اعالم کرد و افزود: هشــت 
ایســتگاه مخابراتی منطقــه اصفهان پس از 40ســال، 
نخســتین بار به ارتباط تلفنی مجهز شده اند و این طرح 

قابلیت تعمیم هم دارد. 
وی، طراحی و زیرســاخت این طرح با این وسعت را در 
خطوط لوله و مخابرات ایران بدون مشابه دانست و گفت: 
این خطوط اضطراری در تمام ایســتگاه های مخابراتی 

منطقه اصفهان نصب و راه اندازی شد.

معاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
صرفه جویی در مصرف آب، مختص به فصول گرم نیست و مصرف بهینه 
ما در تمام طول سال باید استمرار داشته باشد. حسن غالمی اظهارکرد: 
اگر به طور استاندارد برای هر نفر در شبانه روز 1۵0 لیتر مصرف آب در 
نظر بگیریم و هر نفر 1/۵لیتر از مصرف خود بکاهد، در طول شبانه روز 6 
میلیون لیتر آب در استان اصفهان صرفه جویی می شود. غالمی با اشاره 
به کاهش 30 درصدی بارش ها در اســتان اصفهان نسبت به میانگین 
بلند مدت )44 ساله( خاطرنشان کرد: استان اصفهان در اقلیم خشک و 
نیمه خشک قرار دارد و مردم در بخش های مناطق مختلف، تنش آبی را 
حس می کنند؛ با این حال از ابتدای سال تاکنون هیچ گونه جیره بندی 
یا قطعی آب ناشی از تنش آبی در اســتان رخ نداده و تنها در برخی از 

آپارتمان ها افت فشار گزارش می شد. 

مصرف بهینه آب در فصول 
پاییز و زمستان را جدی 

بگیرید

سکه تمام بهار آزادی
12،060،000 ریال)طرح جدید(

6،400،000 ریالنیم سکه

۳,540,000 ریالربع سکه

2,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،216،580 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

صادرات فرآورده های دامی استان اصفهان به خارج از کشور، امسال بیش 
از 26میلیون دالر ارزآوری داشته است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون، بیش از 12هزار و 214تن فرآورده دامی شامل  قطعات 
مرغ، احشام، عسل و فرآورده های لبنی از این استان به خارج از کشور 

ارسال شده است.
احمدرضا اسماعیلی با بیان اینکه صادرات محصوالت دامی درمقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، بیش از 300درصد افزایش داشته است افزود: 
در این مدت بازارهای عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، مقصد 

فرآورده های دامی استان اصفهان بودند. 
وی گفت: استان اصفهان از عمده ترین تو لیدکنندگان و صادر کنندگان 

فرآورده های لبنی کشور به بازارهای جهانی است.

ارزآوری ۲۶میلیون دالر ی 
صادرات فرآورده های 

دامی

دولت در برنامه خود چنین پیش بینی کرده است که 2۵هزار 
میلیارد تومان تســهیالت از منابع بانکی اخذ شود که در این 
بین سهم بودجه و صندوق توسعه ملی نیز ۵00 میلیارد تومان 
خواهد بود. ســوال مهمی که در رابطه با اجرای این طرح ها 
مطرح می شــود، نحوه تامین مالی آن است. در هفته جاری، 
اولین بسته سیاســتی دولت جدید در حوزه اشتغال در قالب 

دو طرح »اشــتغال فراگیر« و »طرح اشــتغال روستایی«، با 
حضور وزیر کار، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه  
و بودجه رونمایی شــد؛ دو طرحی که مهم ترین ویژگی آنها 
بار مالی 31/۵هزار میلیارد تومانی آن برای دولت یا در بیانی 
بهتر، نظام بانکی است. دولت در طرح اشتغال فراگیر خود در 
نظر دارد ساالنه 971 هزار شــغل ایجاد کند که سهم وزارت 

صنعت از این اشتغال، 2۵4 هزار شغل و وزارت ارتباطات 90 
هزار شغل است و سایر نهادها و وزارتخانه ها نیز در این اشتغال 
سهم مختص خود را دارا هستند. در طرح اشتغال روستایی نیز 
طرح های روستایی، عشایری و شــهرهای کوچک به صورت 
۵0درصدی از سوی صندوق توسعه ملی تامین مالی می شوند 
و کل بار مالی طرح، حدود 10هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است.ســوال مهمی که در رابطه با اجرای این طرح ها مطرح 
می شود، نحوه تامین مالی آن است. دولت در برنامه خود چنین 

پیش بینی کرده است که برای این دو طرح، 2۵هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از منابع بانکی اخذ شــود که سهم بودجه و 
صندوق توسعه ملی نیز به ترتیب ۵00 میلیارد و 6هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. این پیش بینی با توجه به وضعیت نظام بانکی 
و همچنین اوضاع بودجه ای دولت، بسیار خوش بینانه به نظر 
می رسد؛ آن هم در وضعیتی که بدهی دولت به نظام بانکی به 
باالی 110هزار میلیارد تومان رسیده و بانک ها نیز درحدود 

10۸هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

ولخرجی ۲5هزار میلیاردی دولت از جیب بانک های مقروض

ایمنا: رییس اتحادیه هتلداران اصفهان با تاکید بر اینکه برای 
توسعه صنعت گردشگری و هتلداری نیازمند جذب سرمایه 
بخصوص ازطریق بورس هستیم، گفت: عمده هتل های ما 
مربوط به بخش خصوصی هستند و ممکن است تمایلی برای 

ورود به بازار سرمایه نداشته باشند.
12شهریور امسال در هتل پارسیان، کوثر اصفهان توانست 
با واگذاری 1۵درصد از ســهام خود به عنوان دومین عرضه 
اولیه امسال وارد فرابورس شود و براساس آن، قیمت هر سهم 

»گکوثر« 1220 تومان تعیین شد.
مهدی نریمانی پیرامون ورود هتل ها به بازار سرمایه، اظهار 
داشــت: ورود به فرابورس و مباحث کالن اقتصادی بسیار 
خوب اســت چرا که بخش خصوصی ریشــه قوی تری در 

اقتصاد پیدا کرده و موجب ارتقای ســرمایه و به روز شدن 
صنعت گردشگری خواهد شد.

وی با بیان اینکه عمده هتل های ما مربوط به بخش خصوصی 
هســتند و ممکن اســت تمایلی برای ورود به بازار سرمایه 
نداشته باشند، تاکید کرد: به طور قطع بخش خصوصی پیش 
از ورود به بازار سرمایه باید توجیه شــده و از منافع این کار 

مطلع شود.
به گفته رییس اتحادیه هتلداران اصفهان، هتل کوثر به عنوان 
هتل های شرکت پارسیان و با داشتن مدیریتی ملی در حوزه 
جذب سرمایه و کسب روش های جدید آن توانمند است و 
قطعا با پیگیری های الزم به این نتیجه رسیده که توسعه آن 

از مسیر فرابورس رقم می خورد.

وی با اشاره به اینکه در اصفهان تنها چند هتل از جمله هتل 
عباسی و عالی قاپو، مدیریت دولتی دارند، بیان داشت: اگر 
ســایر هتل ها خواهان ورود به فرابورس باشند باید از سوی 
اداره دارایی و همچنین بانک مرکزی به این بخش ورود پیدا 
کنند و از سوی این بخش ها امتیازات ورود به بازار سرمایه 

برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مشخص شود.
نریمانی افزود: برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی 
صنعت گردشــگری، نیازمند توجیهات الزم ازسوی بورس 
ازطریق برگزاری جلسات مختلف و ارائه مشاوره های الزم 

هستیم تا این نگاه در تمام هتل های کشور فراگیر شود.
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعت گردشگری و ارتقای 
ســتاره هتل ها، نیازمند جذب ســرمایه بخصوص ازطریق 
بورس هستیم، تصریح کرد: امروز صنعت گردشگری از بنگاه 
اقتصادی خارج شــده و به صورت علمی و سیستمی به آن 

نگاه می شود. 
به گفته رییس اتحادیه هتلداران اصفهان، امروز دنیا متوجه 
شده که اقتصاد گردشگری می تواند اقتصادی پایدار و سبز 
باشــد و در تمام حوزه ها به صورت جهانــی به این صنعت 
نگاه می شــود. به طور قطع با تغییر این نگاه، شاهد تحولی 
در صنعت گردشگری شدیم و کشــور ما نیز از این جریان 
بی نصیب نمانده است؛ ما طی چند ســال گذشته هر چند 
گام های آرام تری را برداشتیم اما با پیشرفت جهانی پیش 

رفته ایم.
وی با تاکید بر اینکه ورود هتل کوثر به بازار سرمایه، موجب 
حمایت بیشتر از این مجموعه و جذب سرمایه خواهد شد، 
تصریح کرد: ورود هتل های دیگر به فرابورس بســتگی به 
ســرمایه گذار این هتل ها دارد؛ البته اتحادیــه هتلداران 
اصفهان نیز تاکنون در این زمینه هیچ برنامه ای درخصوص 
تشویق هتل ها برای ورود به فرابورس نداشته اما اگر امتیازات 
خاص این عرصه برای هتل ها نمایان شود به طور قطع ما نیز 

برای ورود به بازار سرمایه تالش خواهیم کرد.

خبر

از ابتدای امسال تاکنون انجام شد؛

مسدود شدن ۳۳1 حلقه چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از پر و مسدود شدن 331 
حلقه چاه غیر مجاز در استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: میزان 
آب صرفه جویی شده حاصل از انسداد این چاه های غیر مجاز، بیش 

از هفت میلیون و هشتصد مترمکعب است.
مسعود میرمحمد صادقی در پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، از پر و مسدود شدن 7۸ 
حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری در شهرستان شهرضا و دهاقان 
اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: با همکاری مردم، کشــاورزان و 
دستگاه های اجرایی این شهرســتان، نزدیک به ۸0 درصد برنامه 

پیش بینی شده محقق شد.
وی افزود: در راســتای حفاظت از منابــع آب زیرزمینی موجود، 
10مورد تقلیل منصوبات تاکنون در استان اصفهان صورت گرفته و 
یک میلیون متر مکعب نیز از این طریق در میزان آب صرفه جویی 

شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان، پیرامون نصب کنتورهای 
حجمی هوشمند روی چاه های حریمی مجاور رودخانه زاینده رود، 
گفت: 120 کنتور حجمی هوشــمند در محدوده  شهرستان های 
فریدن، فالورجان، مبارکه و زرین شهر نصب شده است و پیش بینی 

می شود تا پایان مهرماه، این تعداد به بیش از 226 مورد برسد.

بازار

قیمت جامدادی

جامدادی کليپس 
طرح گل 

 130.000
ریال

جامدادی پاپکو 
131.000 طرح بهار

ریال

جامدادی کاردستی 
KDP317 مدل

 300.000
ریال

دبیر اجرایی خانه کارگــر اصفهان با تاکید بــر اینکه طی 
سال های گذشــته به مســئله قراردادهای موقت اعتراض 
کردیم، اما هیچ اثری نداشته است، گفت: قراردادهای موقت 
کارگری امنیت شــغلی کارگران را کم کــرده و کارگران از 

حقوق اولیه خود محروم هستند.
اصغر برشان با بیان اینکه هر ساله با مشکالت تعدیل نیروی 
کارخانجات مواجه هســتیم، اظهار داشت: این امر به دلیل 
قراردادهای موقت کار است که برخی از کارفرمایان با سوء 

استفاده از کارگران تسویه حساب می کنند.
وی تاکید کرد: سالیان سال است که به مسئله قراردادهای 
موقت اعتراض کرده ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود الیحه 
ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری 

شود، اما تاکنون متوقف شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیــان اینکه 6۵ درصد 
جمعیت استان اصفهان کارگر هستند، افزود: قراردادهای 
موقــت اداره کار تبدیل به یک معضل عمومی شــده و این 
موضوع سبب ایجاد ناامنی شــغلی، اجتماعی، بزهکاری و 
باال رفتن سن ازدواج شــده که باید نسبت به تعیین تکلیف 

قراردادهای موقت و دائم اقدام شود.
وی یکی از معضالت استان اصفهان را بیکاری خواند و اظهار 
داشت: تامین نقدینگی، رفع موانع تولید برای حفظ اشتغال 
موجود و به کارگیری طرح هایی که متناسب با اقلیم مناطق 

صنعتی باشد از جمله راهکارهای حفظ اشتغال است.
برشــان اضافه کرد: وضعیت بحرانی واحدهــای تولیدی، 
افزایش بی رویه واردات کاال و افزایش حضور اتباع بیگانه در 

کشور از دالیل افزایش نرخ بیکاری در استان است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با ابراز تاسف از اینکه نرخ 
بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری باالتر است، افزود: 
دالیل آن را می توان تحریم، رکود، خشکســالی، عدم ارائه 

تسهیالت بانکی و یارانه به تولید نیز می توان نام برد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم صنعتی بودن استان اصفهان، 
بخش کشاورزی با وجود فصلی بودن اشتغال پایدار به حساب 
می آید، اما با توجه به اینکه اصفهان در خط قرمز آب قرار دارد 

و همین امر سبب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: بهترین راه جهت 
افزایش اشــتغال در استان، توســعه گردشگری و ایجاد 
مراکز اقامتی و تقویت کارگاه های تولید صنایع دستی و 

همچنین تشکیل شرکت های تعاونی دانش بنیان است.
حبیب ا... بهرامی با اشــاره به اینکه صنایع کوچک که از 
ارکان اصلی اشــتغال در جوامع هستند، به دلیل ناتوانی 
در رقابت با صنایع ماشینی و پیشرفته، به تدریج موقعیت 
خود را در بازار اشتغال از دست داده اند، اظهار داشت: این 
واحدهای کوچک می توانند از طریــق ایجاد واحدهای 
بزرگ تر در قالب تعاونی ها، موقعیــت خویش را بهبود 
بخشیده و به سمت حل مشکل اشــتغال کشور نیز گام 
بردارند. وی یکــی از بزرگ ترین معضالت و ویژگی های 
مشترک کشورهای در حال توسعه را نرخ باالی بیکاری 
برشــمرد و افزود: دلیل این امر، نه تنها رشــد جمعیت، 
که هماهنــگ نبودن بخش صنعت با نیازهای اشــتغال 
جامعه است. رییس اتاق تعاون اســتان اصفهان تصریح 
کرد: تعاونی ها می توانند تا حد زیادی این مشکل را حل 
کرده، فرصت های شغلی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش 
دهند. وی با تاکید بر اینکه در حــوزه اقتصادی، وظیفه 
بخش تعاون، ســازماندهی اشتغال اســت، بیان داشت: 
تعاونی ها به عنوان نهادهای اقتصــادی و اجتماعی، به 
ایجاد اشتغال در بسیاری از عرصه ها کمک می کنند. هر 

چند اشتغال هدف اصلی تعاونی ها نیست اما تعاونی ها 
به منظور تامین نیازهای اعضای خود تشکیل می شوند و 
اشتغال ایجاد شده، ثمره اهداف اعضاست. بهرامی با اشاره 
به اینکه متاسفانه در استان اصفهان نرخ بیکاری به میزان 
2 درصد از میانگین نرخ کشوری باالتر است، یادآور شد: با 
توجه به شرایط کاهش نزوالت آسمانی در سال های اخیر 
و خشکسالی ایجاد شده، اشتغال در بخش کشاورزی به 
شدت کاهش یافته اســت و تعداد زیادی از صنایع نیز به 
دلیل رکود اقتصادی با تعطیلی مواجه شده اند و این موارد 
باعث کاهش انگیزه فارغ التحصیالن دانشــگاهی جهت 
سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی و خصوصی و 

تعاونی شده است.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان عنوان کرد:

اشتغال زایی؛ در گرو توسعه گردشگری و شرکت های تعاونی دانش بنیان

واکنش

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان انتقاد کرد:

محرومیت کارگران از حقوق  اولیه با قراردادهای موقت کارگری

تعاون

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان عنوان کرد:

توسعه صنعت گردشگری، در گرو جذب سرمایه های بورس

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برداشــت آب تحت 
هرعنوان از زاینده رود تا تکمیل ســد تونل سوم کوهرنگ و 
طرح بهشت آباد، نه تنها هیچ مجوز قانونی ندارد بلکه دقیقا 

خالف بند سوم دهمین مصوبه شورای عالی آب است.
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی، بیانیه ای در خصوص برداشت غیرمجاز از رودخانه 

زاینده رود صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه چنین آمده اســت: »امروز بیش از هر 
زمان دیگر زاینده رود محتاج توجه و جدیت مسئوالن استان 
در حفظ و حراست از آب شــرب مردم و حقابه کشاورزان و 
درنهایت حیات اصفهان است. برداشت آب تحت هر عنوان از 
رودخانه تا تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ و طرح بهشت آباد، 
نه تنها هیچ مجوز قانونی ندارد بلکه دقیقا خالف بند ســوم 
دهمین مصوبه شــورای عالی آب اســت؛ هرگونه برداشت 

جدید از حوضه زاینده رود به منزله نابودی زاینده رود و کمبود 
 شدید آب آشامیدنی مردم اصفهان و تضییع حقابه کشاورزان

 است.«
عابدی در پایان عنوان کرد: »اینجانب به  عنوان نماینده مردم 
شریف اصفهان، تمام فعالیت ها و اقدامات مسئوالن و احساس 
مسئولیت آنان در اجرای کامل قوانین و مصوبات شورای عالی 
آب را رصد می کنم و به  زودی گزارشی از مسئوالن پر تالش 
و دلســوز و افرادی که با بی تفاوتی و سستی در انجام وظیفه، 
زمینه به تاراج رفتن حقابه مردم اصفهان را هموار ساخته اند، 

برای افکار عمومی منتشر خواهم کرد.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

 به زودی افشاگری خواهم کرد 
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فیلم رامبد جوان برای اولین بار در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و ســیمرغ بلورین بهترین موســیقی متن را به خود 

اختصاص داد.
فیلم سینمایی »نگار« با بازی نگار جواهریان، مانی حقیقی، محمدرضا 
فروتن، آتیال پسیانی، افســانه بایگان و... جدیدترین ساخته سینمایی 
رامبد جوان اســت که بعد از گذشــت ۱۳ روز اکران، نســبت به سایر 

فیلم های روی پرده، به فروش قابل قبولی دست یافته است.
فروش این فیلم که نســبت به برخی از فیلم های روی پرده، سالن های 
کمتری دارد به تازگی از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و طبق اعالم 
سایت سینما تیکت، به دومین فیلم پرفروش جدول هفتگی سینمای 

ایران تبدیل شده است.

امیر اسفندیاری، سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی،۱0 فیلم برگزیده 
هیئت انتخاب برای حضور در جشنواره اسکار را معرفی کرد. این هیئت با 

میزبانی بنیاد سینمایی فارابی تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی داوران، لیستی شامل ۱0 فیلم از تولیدات سینمایی 
سال گذشته معرفی شد. پس از انتشار اســامی فیلم های انتخاب شده 
بحث و انتقادهای زیادی بر سر اســامی در مجامع فرهنگی شکل گرفت 
که یکی از انتقادها، عدم حضور »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته وحید 
جلیلوند در لیست نامزدها بود.  برادرم خســرو، ماجرای نیمروز، بیست 
و یک روز بعد، رگ خواب، الک قرمز، خانــه ای در خیابان چهل و یکم، 
ماالریا، ویالیی ها، وارونگی و نفس، ۱0 فیلم انتخاب شده توسط هیئت 

داوران بود.

نگار؛ دومین فیلم پرفروش 
سینمای ایران

آخرین ساخته آبیار، نماینده 
ایران در اسکار ۲۰۱۸شد

تعویض صندلی های سالن نمایش فرشچیان
محمدرضا بهمنی،مدیرعامل موسسه کمک به توســعه فرهنگ، از بهسازی سالن سینمای 
مجتمع فرشچیان تا یک ماه آینده خبرداد وگفت: این نوید را به همه هنرمندان می دهم که 

صندلی های سالن نمایش این مجتمع تا یک ماه آینده تعویض شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

نام استاد فرشچیان 
برندی برای هر ایرانی 

است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه نام استاد فرشچیان برندی برای هر ایرانی است، اظهار داشت: جایگاه هنرمند در سراسر دنیا علل متعددی 
دارد.حجت االسالم حبیب رضا ارزانی با اشاره به اینکه ما در عالمی زندگی می کنیم که محدودیت های زیادی را متحمل می شویم، افزود: دیدن، شنیدن و حتی اموال 
ما چیزهایی هستند که محدودند و ماندگاری شان از بین می رود. وی با بیان اینکه هنرمند، انسان را از عالم محدود به عالم نامحدود متصل می کند، بیان کرد: هنگامی 
که انسان به ذات الهی وصل می شود قطره ای از اقیانوس است و به هنگام اتصال، انسان ها از همه چیز لذت می برند که این کار را تنها هنر و هنرمند می تواند انجام دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود: هنگامی که هنرمندی خودش را پیدا کرده و نورانیت در وجودش تجلی می یابد، بعد از آن می تواند این نور 
را در یک اثر هنری به دیگران نشان دهد. وی با بیان اینکه با تابلوی عاشورای استاد فرشچیان  در  کشورهای دیگر می توان محرم را به وضوح نشان داد، خاطرنشان 
کرد: اثری که خود را از پایبندی به شهوات جدا کرده و وصل به عالم نامحدود شده است که این اتصال سبب برقراری انسان با معنویات می شود؛ چرا که در نگاه مادی، 

تنها از حس به خیال می روند.         

نمایشگاه

 مدیــر خانــه ادبیــات پایــداری حــوزه هنــری 
اســتان اصفهان، پیرامون فعالیت های صورت گرفته در 
مورد هفته دفاع مقدس دربخش ادبیات پایداری حوزه 
هنری اظهارداشت:از فعالیت های صورت گرفته می توان 
به نمایشــگاه عکس دفاع مقدس در تاریخ ۳0شهریور 
تا ۳0 مهرماه اشــاره کرد که با همت بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان در گالری سوره 
برگزار می شود. برگزاری نشســت تخصصی شب شعر 
 دفاع مقدس را از اول مهرماه در خانه هنرمندان پیش رو 

داریم.
منصور قربانی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه عکس های 
هوایی دفاع مقــدس که برگرفته از عکس هایی اســت 
که هواپیماها برای شناســایی اطالعاتی می گرفتند، از 
۳شهریور تا 6 مهرماه در مرکز فرهنگی مطالعات پایداری 

برگزار می شود.
وی پیرامون برگزاری مراســم های دیگــری همچون 
شــب های خاطره دفاع مقدس اظهار داشت: نخستین 
مراسم شب های خاطره در 5 مهرماه در مرکز مطالعات 
پایداری برگزار می شود؛ همچنین این مراسم اول مهرماه 
در سمیرم وســپس در کاشــان برگزار خواهد شد که 
همچنان هماهنگی های الزم برای برگزاری در کاشــان 

صورت نگرفته است.
قربانی با اشاره به اینکه مراکز فرهنگی، مساجد و مدارس 
در صورتی که بخواهند متناســب با هفته دفاع مقدس 
فعالیت هایی را انجام دهند، می توانند با مراجعه به حوزه 
هنری از امکانات آن برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: در 
صورتی که مراجعه کــرده و فرم های مربوطه را پر کنند 
می توانیم آرشیو عکس های دفاع مقدس را در اختیار این 
مراکز قرار دهیم؛ همچنین شرایطی فراهم شده است که 
بتوانیم درصورت درخواست مساجد و مدارس و مراکز 
فرهنگی، راویان خانم و آقا را برای مباحث روایت گری 

بفرستیم.

به میزبانی گالری سوره؛

از نمایشگاه عکس دفاع مقدس بازدید کنید

عکس

دبیر اجرایی مســابقه عکس روح ا... اظهار داشــت: در 
کنار برگزاری مســابقه عکس روح ا...، برای عکاســان 

پیشکسوت نیز فراخوان جداگانه ای صادر شد.
مجید استکی افزود: بر این اساس عکس هایی از مهدی 
جانی پور و مسیب نجفی، دو عکاس پیشکسوت اصفهان  
مرتبط با امام خمینی )ره( برای نخستین بار در نمایشگاه 

عکس روح ا... به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای عکس های مســابقه، حق تالیف 
۷0هزار تومانی در نظر گرفته شده است، گفت: میهمان 
ویژه این نمایشگاه، محمد صیاد از عکاسان پیشکسوت 

دفاع مقدس و انقالب است.
اســتکی با بیان اینکه نمایشــگاه عکس روح ا...به مدت 
یک ماه در نگارستان امام خمینی)ره( برقرار است، بیان 
داشت: این نمایشگاه در چهار استان خمینی شهر، تهران 

و قم نیز برقرار خواهد بود.
دبیر اجرایی مســابقه عکس روح ا... با اشــاره به اینکه 
نگاه های متفاوتی از جوانان به این مســابقه را شــاهد 
بودیم، تاکید کرد: در اردوهایی که برای آشنایی عکاسان 
به مقصد جماران، خمین و مرقد امام برگزارشد، جوانان 
متفکرانه برای عکس ها تصمیم می گرفتند؛ به نوعی که 
سطح عکس هایی که در بخش داوری نیز برگزیده نشده، 

بسیار خوب و نام عکس ها با محتواست.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات نگارستان برای کمک به 
جوانان شرکت کننده در مسابقه عکس روح ا...، در اختیار 
داشتن مشاور و امکان اســتفاده از کتابخانه اختصاصی 
بوده اســت، به نوعی که حتی از عکــس های قدیمی 

جماران بازدید کردند.
گفتنی است نمایشگاه عکس روح ا... که از روز سه شنبه 
برگزار شده اســت، به مدت یک ماه از ساعت ۸ تا ۱۴ و 
۱6 تا ۱۹ در نگارستان امام خمینی)ره( واقع در میدان 

فیض، پذیرای عالقه مندان خواهد بود.

دبیراجرایی مسابقه عکس روح ا...:

نگاه جوانان به مسابقه عکس متفاوت بود

جای خالی سروش صحت کنار 
داودآبادی!

امروزه همه چیز تخیلی شده است!

هنگام ضبط برنامه »کتاب باز«، مجری برنامه »ســروش صحت« دو 
تصویر معروف از حمید داودآبادی نشان داد و از او خواست درباره آنها 
توضیح دهد. در تصویر اول داودآبادی در جمع چهار نفر از دوستانش 
نشسته بود و در تصویر بعدی همه آنها شهید شده اند و داودآبادی همان 
جا با دست های خالی نشســته و عکس گرفته است. داودآبادی گفت: 
حدود ۸5 عکس دونفره دارم که همه آنها شهید شده اند و فقط من که 
کنارشان ایستاده ام، زنده ام. سروش صحت با خنده ای تلخ گفت: من 
می ترسم با شما عکس بگیرم؛ چون هر کی با شما عکس گرفته شهید 
شده. داودآبادی در جواب گفت: »آخرین افرادی که با آنها عکس گرفتم و 
شهید شدند، سردار شهید حاج حسین همدانی و دیپلمات شهید غضنفر 
رکن آبادی بوده اند.« در آخر داودآبادی، به شوخی دست به کار جالبی 
زد که صحت متعجب ماند. او خطاب به ســروش صحت گفت: »چون 
خودت زمان جنگ جبهه بودی و با این چیزها آشــنا هستی، بفرما« و 
عکسی دونفره با صحت گرفت و سپس عکسی تک نفره با جای خالی 

سروش گرفت و گفت: »این هم عکسی برای بعد از شهادت تو.«

رضا رویگری این عکس قدیمــی از یک کارگاه تئاتر را به اشــتراک 
گذاشته و عنوان کرده: آن موقع همه چیز واقعی بود؛ طوری که انگار 

امروزه همه چیز تخیلی شده است!

اینستاگردی

شب دهم؛ عقل و جنون
نام سریال مناسبتی محرم که می آید، شاید آنهایی که بیننده پروپاقرص تلویزیون هستند، بیش از همه »شب دهم« را به یاد بیاورند؛ شاهکار 
»حسن فتحی« با بازی های به یادماندنی »حسین یاری« و »پرویزفالحی پور«؛ سریالی که با هنرمندی تمام، نگاه عمیق به مقوله عشق و 
عاشورا و پیوند آن را محور پرداخت قصه قرارداد و مردم هم این قصه را بسیار پسندیدند؛ ملودرامی عاشقانه که »حیدر« لوطی جوان و عاشق 
پیشه را از عشق به دختر شاهزاده قجری، به آستان وصل امام حسین)ع( رساند. »شب دهم«، سریالی که پایه گذار سریال سازی ویژه محرم 

شد، هنوز با گذشت ۱2 سال، عنوان برترین را با خود یدک می کشد؛ سریالی که تیتراژ پایانی آن با صدای علیرضا قربانی، هنوز هم زمزمه می 
شود: »مرز در عقل و جنون باریک است«.»مقوله عشق و عاشورا« پس از »شب دهم« به رمز »جذب مخاطب« سریال های ماه محرمی تبدیل 

شد و محور ساخت سریال های دیگری همچون » معصومیت از دست رفته « و»پریدخت« قرارگرفت. 

سفر سبز و داستان بدیع
یک سال بعد از »شب دهم«، در سال ۱۳۸۱ مجموعه تلویزیونی »سفر سبز« به کارگردانی »محمدحسین لطیفی« و نویسندگی »حسین پاکدل« 
روی آنتن شبکه۳ رفت. برگ برنده سریال، بازیگران آن و داستان بدیعش بود؛ بازیگرانی چون »پارسا پیروزفر، علی نصیریان، محمدرضا شریفی 
نیا، مجید مظفری، حمیده خیرآبادی، امین تارخ، الدن مستوفی و...« هنرآفرینان این سریال بودند. سریال، داستان »دانیل وسپرگ«)پارسا 
پیروزفر( جوانی خوش پوش با ظاهری آراسته است که در ایران متولد شده، ولی از همان کودکی به آلمان منتقل شده و تحت سرپرستی 
خانواده ای آلمانی قرار می گیرد. او بعد از دیدن خوابی مشکوک تصمیم می گیرد به ایران بیاید و خانواده واقعی اش را پیدا کند؛ اما در طول 
مسیر پیدا کردن مادرش با ماجراهای فرعی زیادی روبه رو می شود. این سریال هم مخاطبان زیادی داشت ولی درجه کیفی اش از شب 
دهم بسیار پایین تر بود. طبق نظرسنجی هایی که همان سال برای این سریال صورت گرفت، 65درصد بینندگان این سریال، خانم ها بودند!

معصومیتی که ازدست رفت
سال ۸2 »داود میرباقری« کارگردان تاریخی ساز معروف و محبوب تلویزیون، پس از ساخت شاهکار فراموش نشدنی »امام 

علی)ع(«، به سراغ محرم رفت و سریال کوتاهی را با عنوان »معصومیت از دست رفته« روی آنتن فرستاد تا »جنایت و مکافات« دینداران آن زمان 
در مواجهه با کربال را به تصویر بکشد. بار داستان، این بار به دوش »شــؤذب« بود که او را از یاران حضرت علی)ع( می دانند که در آستانه قیام 
عاشورا، خزانه دار کوفه می شود؛ میرباقری برای افزودن به بار درام داستان، پای دو زن را به ماجرا باز کرد: یک طرف ماریای مسیحی است که 
از عشق به علی ابن ابی طالب)ع( با شؤذب ازدواج می کند تا خاطرات شیرین علی)ع( برایش زنده بماند؛ در آن سوی داستان حمیرای یهودی 
قرار دارد که راه ورود به دستگاه خالفت امویان را در فریب شؤذب می بیند و سرانجام نیز موفق می شود.« نقش »شؤذب« را »امین تارخ« با 
هنرمندی و استادی هرچه تمام تر ایفا کرد و این نقش به یکی از نقاط روشن و مثبت کارنامه وی تبدیل شد؛ به طوری که هنوز هم بسیاری 

از مخاطبان »تارخ« را در نقش »شؤذب« به یاد می آورند.

پایان یک اتفاق خوب
پس از »شب دهم«، »سفرسبز«، »معصومیت از دست رفته« و »پریدخت«، سریال های دیگری هم به مناسبت ماه محرم ساخته شده و روی آنتن 
رفتند که هیچ کدام در زمینه جذب مخاطب موفق عمل نکردند. در این سال ها شاید تنها بتوان »شاید برای شما اتفاق بیفتد« را تنها مجموعه ای 
دانست که اپیزودیک است و هرساله در این ماه پخش می شود که هرقسمت آن داستان متفاوتی دارد و تا حدودی توانسته مخاطبان را جذب 
کند. »جابرحیان«، »بانو«، »طفالن مسلم« ، »فرات« ، » تا رهایی« ، »آخرین دعوت« و... سریال های دیگری بودند که ساخته شدند و هیچ 
کدام هم در جذب مخاطب موفق نبودند. اتفاق خوب »ساخت سریال محرمی« که با سریال خوش ساخت »شب دهم« آغاز شد، خیلی زود در 
ورطه »تکرار« و »کپی« و »بی کیفیتی« گرفتارشد. آیا امسال رسانه ملی، برنده ای در این ماه خواهدداشت؟ یک اتفاق خوب که حداقل کمی 

ما را به یاد خاطرات خوش شب دهم بیندازد!

پربیننده ترین سریال هایی که در ماه محرم روی آنتن رفتند:

عشق و عاشورا
از ابتدای دهه 80 بود که استارت ساخت سریال های مناسبتی ماه محرم در رسانه ملی زده شد. از آن سال تا کنون حدود 20 سریال با  سمیه

همین موضوع و به این مناسبت ساخته شده است: سریال هایی که هرساله از ابتدای ماه محرم روی آنتن قاب شیشه ای می روند و پارسادوست
برخی از آنها با استقبال فوق العاده ای از سوی مخاطبان مواجه شده است؛ برخی هم مورد استقبال قرارنگرفته و مخاطب با آن همراهی نکرده است.

پرواز در ارتفاع صفر
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه کنندگی محمد نشاط، از روز چهارشنبه 2۴ آذرماه در فرحزاد تهران 
آغاز  شد. تهران لوکیشن اصلی این سریال بود و بخش هایی از این مجموعه نیز در پایگاه نیروی هوایی اصفهان تصویربرداری شد. شاهرخ 
استخری در نقش کیومرث خلبان اصلی، حمیدرضا نیک دل در نقش حسین رنجبران، عمار تفتی در نقش فریدون، محمد عمرانی در 
نقش حاج تراب امین محله، سوگل خلیق در نقش شیرین و علی عمرانی در نقش حاج یحیی، از بازیگران اصلی این سریال هستند.

این مجموعه با همکاری نیروی هوایی جمهوری اسالمی و در هفت قسمت ۴5 دقیقه ای در گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تهیه 
و تولید می شود که قرار است در هفته دفاع مقدس سال آینده از این  شبکه روی آنتن برود.

شکوه یک زندگی
شبکه دو سیما هم اقدام به تولید و پخش سریالی با محوریت »تکریم مقام همسران شهدای جاویداالثر« کرده 

و سریال »شکوه یک زندگی« به تهیه کنندگی امیرعباس کنی و کارگردانی رضا بهشتی را به تولید رسانده است. 
قصه  این مجموعه در فضای دهه 60 و در یکی از روستاهای استان مازندران روایت می شود. افزون بر این، بخش عمده ای از داستان 
متعلق به دوران دفاع مقدس به ویژه عملیات خیبر است که در شهرک سینمایی دفاع مقدس فیلم برداری شده است. در خالصه 
این سریال ۱۸ قسمتی آمده است: »نارگل، زنی بیست و پنج ساله و باردار به همراه سه فرزند، در انتظار بازگشت همسرش )یحیی( 
از جبهه های جنگ است...در این مجموعه بازیگرانی چون بیتا سحرخیز، نازنین فراهانی، عبدالرضا اکبری، کوروش سلیمانی، 

مزدک رستمی، سوگل طهماسبی، مریم کاظمی، حســام محمودی، الهام جعفرنژاد، طوفان مهردادیان، مینا نوروزی فر، ساقی 
زینتی، مهری آل آقا و... ایفای نقش کرده اند.

عقیق
شبکه سه سیما هم مثل همیشه با دســت پر به استقبال مناسبت های مختلف رفته اســت. ماه محرم امسال سریال »عقیق« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از این شبکه پخش می شود. این سریال که در سکوت خبری کامل 
در شهرک سینمایی غزالی کلید خورده بود، به عنوان سریال شبکه سه سیما در ایام محرم معرفی شده است که در حال حاضر 
مراحل ضبط و تصویربرداری ســکانس های پایانی خود را پشت سر می گذارد. سریال »عقیق« عاشــقانه ای است در دل تاریخ 
که سعید نعمت ا... آن را در ۱0 قســمت به نگارش درآورده است. بعد از »پشــت بام تهران« و »زیر پای مادر«، »عقیق« سومین 
 همکاری مشترک او با بهرنگ توفیقی به حســاب می آید که در این سریال، شــبنم مقدمی به عنوان بازیگر نقش اول ایفای نقش

 می کند.
در خالصه داستان سریال تاریخی »عقیق« آمده است: »به َعجز مهمونم می کنی؟ به تسلیم؟ این چه رضایی  است که باید از ظهر عاشورا و 

َوقف عقیق و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریه، این رضایی که تو می خوای... .«

هاتف
سریال »هاتف« قصه یک دبیر ریاضی پایه ابتدایی به نام علیرضا حقگو را روایت می کند که چهل و سه سال سن دارد. در خالصه 
داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است که در روز عاشــورا، ابراهیم در کربال بر اثر حمله قلبی می میرد. دخترش ریحانه، 
پیگیر آخرین گفته ناتمام پدر می شود. این پیگیری ریحانه را رو در روی خانواده و زندگی زناشویی اش قرار می دهد. اما ریحانه 
اعتقاد دارد که عدالت نمی تواند پشــت در خانه آدم جا بماند. او پرده از ابهام وصیت پدر بر می دارد. در این روند شخصیت و 

ایمان خود را بازسازی کرده و به دســت می آورد. حمید گودرزی، محمد حاتمی، شهرام قائدی، محمد فیلی، کاظم بلوچی و 
سیدمهرداد ضیایی از بازیگران این سریال ۱0 قسمتی هستند.

امسال چه سریال هایی روی آنتن می روند؟

محرم در رسانه ملی
شبکه های سیما در دهه اول محرم امسال هم اقدام به پخش ســریال هایی با موضوع و مناسبت این ماه خواهندکرد؛  زاینده رود
 ســریال هایی چــون »پــرواز در ارتفــاع صفر«، »شــکوه یــک زندگــی«، »عقیــق« و »هاتف« کــه قرار

 است چندشبی مخاطبان را پای تلویزیون بنشاند؛ اما آیا این اتفاق رخ می دهد؟ 
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ویژه 

محققان چینی در تالش برای تولید واکســنی هستند که جلوی پوسیدگی 
دندان را خواهد گرفت. موفقیت در این زمینــه به افرادی کمک می کند که 

امکان دسترسی به خدمات دندان پزشکی را ندارند.
این واکسن ترکیبی از چند پروتئین است که آن را مورد آزمایش قرار داده و 
پی برده اند که می تواند جلوی گسترش پوسیدگی دندان را بگیرد. محققان 
معتقدند با تزریق و مخلوط کردن پروتئین های KF و PAc یا rPAc با باکتری 
S. mutans می توان اثر تخریبی آنها را کاهش داد و جلوی تخریب دندان ها 
به علت پوسیدگی را گرفت. استفاده از این روش اثرات جانبی شدیدی داشته 

و ممکن است به التهاب لثه و دندان منجر شود.
از همین رو، پژوهشگران پروتئین جدیدی به نام KFD۲-rPAc ابداع کرده اند 
که نســل دوم پروتئین rPAc محسوب می شــود و آزمایش آن روی دندان 

موش ها نتایج مثبتی در برداشته است.
اثربخشی پیشــگیرانه این واکســن روی موش هایی که پوسیدگی دندان 
نداشته اند ۶۴.۲ درصد و درخصوص موش هایی که مشکل پوسیدگی دندان 

داشته اند ۵۳.۹ درصد بوده است.

واکسن مقابله با پوسیدگی دندان 
ابداع می شود

 در آینده، جاده ها از ترافیک 
انرژی تولید می کنند

تالش برای یک اقتصاد زیست محیطی نیاز به منابع انرژی غیرمحتمل دارد و چه 
منبعی برای تولید انرژی غیر محتمل تر از ترافیک؟

محققان در دانشگاه لنکستر انگلستان، در حال توسعه موادی هستند که می تواند 
در آسفالت ترکیب شود و ارتعاشات لرزان وسایل نقلیه عبوری را به انرژی برق قابل 
استفاده تبدیل کند. سرامیک های »پزوالکتریک« که توسط مهندسین توسعه 
یافته است، در شــرایط ترافیک معمولی، تقریبا ۲00 تا ۳00 خودرو بر ساعت 

می شود که قادر به تولید بیش از یک مگاوات بر ساعت برق است.
الکتریسیته ذخیره شده می تواند برای تامین انرژی چراغ های خیابان استفاده شود 
که با این کار در پول مالیات  صرفه جویی می شود. محمد سعفی، استاد دانشگاه 
لنکستر، در این باره می گوید: »در حال توسعه مواد جدیدی برای استفاده از اثر 
پزوالکتریک هستیم که در آن خودروهای گذری باعث ایجاد فشار بر سطح جاده 
و درنتیجه تولید ولتاژ می شوند. این مواد باید دارای مقاومت باالیی باشند و بتوانند 
تعادل مناسبی میان هزینه و انرژی تولیدی فراهم کنند«. دانشمندان در دانشگاه 
لنکستر با همکاری مهندسین و متخصصین مواد از سراسر اروپا در حال کار روی 

این پروژه هستند. اتحادیه اروپا نیز سرمایه گذار این مطالعه است.

در سال ۲0۱۳ میالدی اســتارت آپ August در حوزه امنیتی، قفل های 
هوشمندی ساخت که صاحبخانه با نزدیک شدن به آیفون، در را باز می کرد.

این شــرکت اکنون نســل جدیدی از  قفل های هوشمند را ســاخته  که از 
دســتیارهای صوتی  هوشــمند مانند الکسا و سیری پشــتیبانی می کند و 
همچنین دارای حسگری است که اگر در قفل نشــده باشد، به کاربر هشدار 

می دهد.
 این قفل های هوشــمند به بخش داخلی در نصب می شوند و ظاهر خارجی 
در تغییر نمی کند؛ به این ترتیب کاربر می تواند از موبایل خود به عنوان کلید 
اســتفاده کند. همچنین هنگامی که موبایل کاربر در جیبش باشد و از خانه 

خارج شود، در اتوماتیک وار، قفل و هنگام بازگشت او باز می شود.
همچنین حسگری به نام DoorSense در آن وجود دارد که درست بسته 

شدن در را ردیابی کرده و از طریق موبایل به کاربر هشدار می دهد.
یک نسخه از این نســل جدید که August Smart Lock Pro نام گرفته 
است، به وای فای خانه متصل می شود و کاربر می تواند از راه دور در خانه اش 

را باز و بسته کند.

علم پژوهی

واکنش وزیر ارتباطات به سخنان ضد ایرانی ترامپ
محمدجواد آذری جهرمی در حساب توئیتری خود در واکنش به سخنان ضد ایرانی ترامپ درباره 
محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت نوشت: دولت آمریکا اگر نگران دسترسی مردم ایران 
به اینترنت است، چرا به بهانه تحریم، دسترسی ایرانیان به سایت های متعدد را مسدود کرده است؟

 قفل هوشمند، باز بودن در را 
خبر می دهد

میکروسکوپ جدیدی که از 
ارگانیسم های زنده، تصاویر 

سه بعدی تهیه می کند
محققان دانشــگاهی در اسپانیا میکروســکوپی به نام 
»QIs-scope« را طراحی کرده انــد که می تواند از 
ارگانیسم های موجودات زنده عکس سه بعدی گرفته 
و مشاهده سلول های درون این ارگانیسم ها را ساده تر 
کند.»خورخه ریپــل« یکی از محققین ایــن پروژه و 
موسس کمپانی تولید کننده این میکروسکوپ ها به نام 
 QIs-scope 4« می گوید: با استفاده ازD Nature«
می توانیم ضربان قلب یک ماهی قزل آال را مشاهده کرده 
و مدل ضربان را به صورت سه بعدی بازسازی کنیم. از 
این دستگاه می توان برای بررسی عملکردهای داخلی 
ارگان ها یا آنچه در ســطح ســلولی بافت ها می گذرد 
استفاده کرد. عالوه بر این در تحقیقات زیست شناسی 
مولکولی و توسعه کتابخانه هایی برای مطالعه ارگان ها 

نیز کاربرد دارد.
QIs-scope برای تولید یک تصویر سه بعدی، در هر 
ثانیه ۲00 عکس را از زوایای مختلف مدل ثبت می کند 
که از میکروســکوپ های هم کانون فعلی با ســرعت 

تصویربرداری ۵ عکس در ثانیه، به مراتب بیشتر است.
این میکروسکوپ دارای ۴ لیرز اســت که پرتوها را به 
صورت تخت منتشــر می کنند و امــکان افزایش این 
تعداد به شــش لیزر نیز وجود دارد. از این لیزرها برای 
عالمت گذاری سلول های مختلف استفاده می شود و 
هرچه تعداد آنها بیشتر باشــد امکان بررسی همزمان 
سلول های بیشــتری را فراهم می کنند. تمام لیزرها، 
دوربین ها، فیلترها و موتورهای این میکروسکوپ توسط 
یک نرم افزار پیشرفته مدیریت می شوند. ریپل اضافه 
می کند: هدف ما ساده سازی کار با QIs-scope است، 
به گونه ای که کاربر بتواند با انتخاب چند مرحله ساده، 

تصویر سه بعدی را با هر میزان رنگی تهیه کند.«

 قرار گرفتن آدرس و شماره تلفن ها 
در لینک ها با آپدیت جدید جیمیل

از این به بعد اگر کســی برای شــما آدرس یا شــماره ای فرستاد، 
دیگر الزم نیســت ابتدا آنها را از روی جیمیل خود کپی و ســپس 
اســتفاده کنید. پس از درخواســت های فراوان کاربران، سرانجام 
کمپانی گوگل، آپدیتی را برای اپلیکیشن ایمیل خود منتشر کرد 
که به واســطه آن، آدرس ها، شــماره های تلفن و ایمیل ها درون 

هایپرلینک ها قرار می گیرند.
تا پیــش از این به روزرســانی، مجبور بودید طی چنــد مرحله به 
محتویاتی که می خواهید دسترسی داشــته باشید؛ مثال الزم بود 
آدرسی که برایتان فرستاده شــده را کپی کنید و سپس با رفتن به 
گوگل مپ از مختصات آن با خبر شوید. ولی اکنون کافی است روی 
آنها کلیک کنید تا به بخش های مورد نظــر بروید. با کلیک روی 
آدرس ها خود به خود به گوگل مپ رفته و درصورتی که شماره های 
تلفن یا آدرس ایمیل ها را انتخاب کنید به قسمت شماره گیری تلفن 
هوشمند و صفحه نوشــتن ایمیل می روید. با توجه به اطالعات به 
دست آمده، این ویژگی هم اکنون در بعضی منطقه ها در دسترس 
بوده و تا روزهای آینده به انتشار جهانی می رسد. این تغییرات هم 
برای هر سه سیستم عامل اندروید، iOS و ویندوز منتشر شده که 
البته در نســخه کامپیوتر نمی توانید تماس بگیرید. با وجود اینکه 
بقیه اپلیکیشن های مشابه، دسترسی ساده تر به محتویات را برای 
کاربرانشان فراهم کرده اند، آپدیت جدید جیمیل را می توان یک 

قدم رو به جلو برای آن به شمار آورد.

کشف بدافزار مخرب در نسخه 
Ccleaner 32بیتی نرم افزار

بر اســاس گزارش تیم امنیتــی »Talos« )زیرمجموعه کمپانی 
سیسکو(، ورژن »۵.۳۳.۶۱۶۲« از نسخه ۳۲ بیتی نرم افزار محبوب 
CCleaner با بیش از ۲ میلیون کاربر فعال توسط هکرها دستکاری 
شــده و حاوی بدافزاری با قابلیت ســرقت اطالعات اســت. البته 
 Ccleaner به عنوان صاحبان Avast و Piriform شرکت های
طی یک اظهار نظر رسمی اعالم کرده اند که اطالعات مورد بحث 
رمزنگاری شده بوده و مهاجمان قادر به استفاده از آنها نیستند؛ با 
این حال تخمین زده می شود که ۲/۲7میلیون کاربر نسخه آلوده 
را دانلود کرده باشند که توصیه شده کاربران برای پیشگیری از بروز 
حمالت، نرم افزار مورد بحث را به آخرین ورژن )۵/۳۴( به روزرسانی 

کرده و در صورت امکان، از نسخه ۶۴ بیتی استفاده کنند.
الزم به ذکر است که Ccleaner به عنوان نرم افزاری برای حذف 
فایل های غیر ضروری و ســبک کردن سیســتم، تاکنون بالغ بر 
۲ میلیارد بار دانلود شــده که طی حمله اخیر، اطالعاتی مانند نام 
کامپیوتر، آدرس IP، فهرست نرم افزارهای نصب شده روی سیستم 
و آپدیت های ویندوز، از تعداد نامعلومی از کاربران آن به سرقت رفته 
است.گفتنی است بر اساس اظهارات Avast، حمله اخیر یک فرآیند 
چند مرحله ای با اهداف بزرگ تر بوده که با شناسایی آن در مرحله 
اول، روند حمالت متوقف شده و در این میان هیچ کاربری متحمل 

خسارت نشده است.

 مسابقات اتومبیل رانی 
عرصه انتقال ابرداده ها

مسابقات اتومبیل رانی سنگاپور، موفق به ثبت رکورد انتقال باالترین 
حجم داده در کمترین زمان در یک شبکه غیرعلمی شد.

به گزارش آنا به  نقل از CNBC، مســابقات خودرویی ســرعت و 
استقامت، در پشت ظاهر هیجان زده و سریع خود، تیم های بزرگ 
داده پردازی و ارتباطی دارند که استراتژی ها و تاکتیک های تیم را 

برنامه ریزی می کند.
به  عنوان نمونه، یــک تیم فرمول یــک، در هر زمــان ۳00 هزار 
شبیه سازی از شرایط موجود انجام می دهد تا بفهمد کارهایی که 
تیم های دیگر انجام می دهند، تعویض چرخ های خودرو، زاویه پیچ، 
دور موتور و حتی دنده ای که راننده باید با آن رانندگی کند، در چه 
شــرایطی بهترین نتیجه را برای تیم به  همراه دارد و سپس نتیجه 
تحلیل این داده ها را با استفاده از شبکه بی سیم به راننده های خود 
منتقل می کنند. در آخرین دور این مسابقات که در سنگاپور برگزار 
شد، سیستمی که شــرکت »رودز« برای انتقال داده های موتورها 
و راننده ها و ســپس بازگرداندن تحلیل ها طراحی کرده بود، طی 
۹0دقیقه موفق شد ۱0 ترابایت داده را جابه جا کند که این باالترین 

رکورد برای سیستمی در این سطح است.
چنین سیستم هایی معموال در پروژه های علمی مانند هواشناسی، 
فضانوردی یا محاسبات فیزیکی به  کار می رود و در امور نظامی مانند 
مانورها و آزمایش های تسلیحاتی نیز کاربرد دارد؛ اما در مسابقات 
اتومبیل رانی و توسط یک شرکت خصوصی تاکنون ثبت نشده بود.

بحث انتقال داده های بزرگ و با ســرعت باال که حساسیت زیادی 
دارند، از جمله زمینه هایی  است که در آینده پیشرفت های علمی 
نقش زیادی دارد و اکنون سنگاپور با ثبت این رکورد در شهر-کشور 

خود، توانسته جایگاه باالیی در جهان تکنولوژی کسب کند.

 زباله های خانگی
 سوخت هواپیما می شوند

هواپیمایی بریتیش ایرویز قصد دارد از زباله های خانگی برای تولید 
سوخت هواپیماهای جت استفاده کرده و بدین شیوه در هزینه های 

خود به طور چشمگیری صرفه جویی کند.
این شرکت هواپیمایی با همکاری Velocys این ابتکار عمل را اجرا 
خواهد کرد. »والسیس« از جمله شرکت های نوپای فعال در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر است که فناوری خاصی را بدین منظور ابداع 
کرده. بریتیش ایرویز قصد دارد میزان تولید آالینده های زیســت 
محیطی را در ناوگان خود تا ســال ۲0۵0 به نصف کاهش دهد و 
از همین رو به دنبال استفاده از ســوختی جدید به جای بنزین در 
هواپیماهای خود است. همه ساله در انگلیس صدها تن زباله توسط 
خانوارها تولید می شود که می توان آنها را به انرژی های تجدیدپذیر 
قابل اســتفاده در هواپیماها مبدل کرد. انواع پوشک بچه، ظروف 
غذای پالستیکی و جعبه و پوشش های شکالت نیز به همین منظور 

قابل استفاده است. 
استفاده از بنزین به عنوان سوخت در هواپیماها تهدید مهمی برای 
حفظ سالمت کره زمین بوده و اســتفاده از روش جدید، به کاهش 
۶0 هزار تنی تولید دی اکسیدکربن در ســال منجر می شود. این 
روش همچنین به صرفه جویی ۶0 درصدی در مصرف ســوخت 

منجر خواهد شد. 
بریتیش ایرویز قصد دارد کارخانه ای به همین منظور احداث کند 
که سوخت تجدیدپذیر کافی برای تمامی پروازهای این شرکت به 

مقاصد سن خوزه و نیوارلئانز آمریکا را تامین کند.

فناورانه

Touchshot نه تنها فیلم برداری را با کیفیت عالی انجام 
می دهد، بلکه با ارائه ویجتی شناور کاری می کند که حتی 
برای گرفتن اسکرین شــات هم نیازی به فشردن دکمه 
پاور و دکمه افزایش صدا نباشــد.تاچ شات برای گرفتن 
اسکرین شات و فیلم برداری، دو ویجت شناور و دم دستی 
ارائه کرده که می توانند در تمام صفحات اندروید به دنبال 
شما بیایند. هر کدام از این دو حالت، یعنی اسکرین شات 
و فیلم برداری تنظیمات مخصوص به خود را دارند؛ مثال 
 JPEG یا PNG برای اسکرین شات می توانید فرمت را
درنظر بگیرید، ابعاد را تعیین کرده یا پس از گرفتن عکس، 
آن را در ادیتور نسبتا کامل برنامه ویرایش کنید. ادیتور 
تاچ شــات قابلیت های خوبی مثل بــرش زدن تصویر و 
عالمت گذاری و امکان افزودن نوشته را در اختیارتان قرار 
داده که می توانند استفاده های مختلفی داشته باشند؛ به 
عنوان مثال زمانی که می خواهید یک مطلب آموزشــی 

بنویسید یا دوستی را برای انجام کاری در محیط اندروید 
راهنمایی کنید. اما تنظیمات فیلم برداری هم دست کمی 
از تنظیمات اسکرین شات ندارد. تاچ شات اجازه می دهد 
کیفیت ویدئوی MP4 خروجی را خودتان تعیین کنید، 
حتی تعیین فریم ریت هم به دست خود شماست. نکته 
جالب اینکه تاچ شات در حین فیلم برداری می تواند نوار 
ابزار و دکمه های لمسی پایین صفحه را هم برایتان حذف 
کند؛ قابلیتی که در کمتر نمونه مشابهی دیده بودیم. ضمنا 
اپلیکیشــن برای انجام این کار به دسترسی روت نیازی 
نداشته و هیچ واترمارکی هم روی خروجی ها نمی اندازد.
تاچ شات رایگان است، اما همان طور که می توانید حدس 
بزنید، موقع اتصال به اینترنت بایــد حضور تبلیغات در 
گوشه و کنار صفحه را تحمل کنید.تاچ شات را می توانید 
همین حاال و با استفاده از لینک   goo.gl/VvE6pC  از 

گوگل پلی دریافت کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

حجم بزرگ ترین مکعب درون یک کره، چه نسبتی 
از حجم کره است؟

  معمای شماره 2242

  جواب معمای شماره 2241

معرفی اپ Touchshot؛ 

راهی آسان برای تصویربرداری از محیط اندروید

 گجت نیوز: شــانزدهم اکتبر )۲۴ مهر( هواوی طی 
مراسمی رسمی در مونیخ، گوشی های سری میت ۱0 را 
با نمایشگر بدون حاشیه رونمایی خواهد کرد. اگرچه این 
گوشی های هوشمند قابلیت های بسیاری دارند، اما شاید 
بتوان نقطه قوت آنها را تراشه کایرین ۹70 به عنوان اولین 

چیپست دنیا با هوش مصنوعی درنظر گرفت.
با اینکه طی ماه های اخیر شاهد انتشار برخی تیزرهای 
رسمی برای این تلفن های هوشــمند بوده ایم، اما نحوه 

تبلیغ چینی ها با سایر شــرکت های فعال در این حوزه 
کمی متفاوت است.

زمانی که گلکسی نوت 8 توسط سامسونگ معرفی شد، 
شعبه استرالیا هواوی با ارسال توییتی جدید و استفاده از 
هشتگ »beyondthegalaxy«، محصوالت خود را 
بهتر و باالتر از تمامی پرچمداران سامسونگ عنوان کرد.

اخیرا نیز این کمپانی با انتشــار ویدئویی در فیس بوک، 
به تمسخر سیستم Face ID اپل و عملکرد ناموفق آن 
هنگام رونمایی آیفون ایکس پرداخته و اعالم کرده است 
که هوش مصنوعی واقعــی را در تاریخ ۱۶ اکتبر نمایش 

خواهد داد.

اگر در جریان باشید، طی مراسم معرفی آیفون ایکس 
بود که نایب رییس ارشد بخش مهندسی نرم افزار اپل، 
کریگ فدریگی )Craig Federighi(، هنگام نمایش 
نخستین دموی رســمی آیفون ایکس، به قابلیت جدید 
Face ID اشاره کرد، اما این سیستم موفق به تشخیص 

چهره او نشد.
 A11 به هر صورت، حاال هواوی »موتور عصبی« تراشه
را هدف قرار داده اســت. این موتور شامل مجموعه ای از 
پردازنده ها می شــود که به صورت اختصاصی، مسئول 
مدیریت الگوریتم های یادگیری ماشینی خاص هستند. 
از این الگوریتم ها در بسیاری از قابلیت های آیفون ایکس 
همچون سیستم تشخیص چهره Face ID، پشتیبانی 
از اپلیکیشن های پیشــرفته واقعیت افزوده و انیموجی 

استفاده می شود.
تراشه کایرین ۹70 در هواوی میت ۱0 از پردازنده 
عصبی اختصاصــی خود بهره بــرده و هواوی به 
وضوح مدعی توانایی های بیشتر آن نسبت به 

آیفون ایکس است. 
شاید چنین موضوعی در نگاه اول برای برخی 
کاربران عجیب باشد، ولی این سازنده چینی، 

در این حوزه دانش کافی دارد.
گفته می شــود رابط کاربری EMUI 5.0 با 
استفاده از یادگیری ماشــینی، رفتار کاربر را 
به منظور تهیه نقشه ای راهبردی برای مدیریت 
منابع گوشی و استفاده از آنها تحلیل می کند. به 
عالوه، مواردی همچون اپلیکیشــن های نصب شده 
یا ســرویس هایی که بیشتر مورد اســتفاده قرار 
می گیرند نیز بررسی می شود. اگرچه ما میزان 
کارآمدی این قابلیت ها را به همان اندازه ای 
که تبلیغ می شوند تضمین نمی کنیم، ولی 
شــکی نیســت که ماه آینده، هواوی با 

دستی پر به آلمان خواهد آمد. 

احتمال ۳/7 است.
اگر یک ماه ۳۱ روزه با جمعه، شنبه یا یکشنبه شروع 
شود، در این ماه ۵ یکشنبه خواهیم داشت؛ در غیر این 

صورت، ۴ یکشنبه.

تمسخر سیستم
 Face ID 
توسط هواوی

 اخیرا هواوی با انتشــار  ویدئویی در 
فیسبوک، دست به تمسخر سیستم 

Face ID زده و مدعی شده است که ماه 
آینده، هوش مصنوعی واقعی در 

گوشی های موبایل را به نمایش 
خواهد گذاشت.

دیجی کاال: روز گذشــته، اپل iOS 11 را رسما منتشر کرد 
و اکنون افرادی که از گوشــی ها و تبلت های اپل اســتفاده 
می کنند می توانند این سیستم عامل را روی دستگاه هایشان 

نصب کنند. 
همان طور که احتماال حدس زده اید، گوشی های جدید این 
 iPhone X و iPhone 8، iPhone 8 Plus شرکت یعنی

از همان ابتدا با iOS 11 عرضه می شود. 

با این حال، نگرانی زیادی وجود ندارد، چون قرار است بیشتر 
دستگاه های اپل به iOS 11 به روزرسانی شوند.

اگر آیفون یا آیپد خیلی قدیمــی دارید، باید قید iOS 11 را 
بزنید، ولی با نگاهی به لیست دستگاه هایی که از نسخه جدید 
سیستم عامل اپل پشتیبانی می کنند، می توانید ببینید که 
پشتیبانی شگفت انگیز اپل از دستگاه های قدیمی خود، هنوز 

هم ادامه دارد.

گوشی iPhone 5 و هر گوشی و تبلت دیگری که قبل از این 
دستگاه عرضه شده، به iOS 11 آپدیت نمی شود. 

البته اگر واقعا هنوز از دســتگاه هایی با این قدمت استفاده 
می کنید، شاید بد نباشد به فکر ارتقای آنها بیفتید.

 بد نیســت به این موضــوع اشــاره کنیم کــه قابلیت های
iOS 11 از دستگاهی به دستگاه دیگر فرق می کند و حتی 
اگر دستگاه شما به این نسخه از سیستم عامل اپل هم ارتقا 
 یابد، دلیل نمی شــود تا بتوانید از تمام قابلیت ها اســتفاده 

کنید.

تمام دستگاه هایی که به iOS 11 به روزرسانی می شوند
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ابالغ رای
6/623 کالسه پرونده: 96- 141 شــماره دادنامه: 859 تاریخ رسیدگی: 96/5/16 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: بانک مهر 
اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت محبوبه صفاریان مقیم خمینی شــهر خ 
مدرس ابتدای کوچه بهداری. خوانده: سعید سلیمانی ف علیمراد به نشانی مجهول 
المکان 2- مسلم عباسی مقیم گلدشــت بلوار ابوذر کوی یاسمن پ 116. خواسته: 
مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص 
دادخواســت تقدیمی بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت محبوبه 
صفاریان به طرفیت آقای سعید سلیمانی به خواســته مطالبه مبلغ 86/553/296 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 9401/480396 - 95/11/3 )160/000/000 
ریال( شعبه خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه 
به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/14 و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/5/14 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای 
دین و و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
86/553/196 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی 
براســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 
1/331/915 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشــد. م الف: 4959 شعبه 4 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113749101153 نامــه:  شــماره   6 /624
9509983749200644 شــماره بایگانی شــعبه: 960770 در خصوص پرونده 
کالسه 960770 ج حسب شــکایت سید مجتبی کســایی فرزند سید یحیی علیه 
بهزاد فخاری فرزند نبی اله به اتهام مشارکت در سرقت شبانه از انبار جهاد سازندگی 
روستای قمبوان که برای روز 1396/08/21 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و متهم فوق مجهول المکان می باشد لذا دادگاه به تجویز ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری، مراتب را برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می نماید تا متهم در جلسه دادگاه حاضر گردد، ضمنا در صورت عدم حضور دادگاه 
وفق مقررات قانونی اتخــاذ تصمیم می نماید. م الف: 96/188 شــعبه اول دادگاه 

عمومی شهرستان دهاقان 
فقدان سند مالکیت

6/627 شــماره صادره: 960705841468902 - 96/6/27 بنا به درخواست خانم 
فاطمه عرب النچری فرزند ناصر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه چهارم سهم مشاع از 
شصت و هفت سهم و سه چهارم سهم ششدانگ می باشد که به موجب سند قطعی 
انتقال گرفته است پالک شماره 15 فرعی از 156 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحــه 344 دفتر 281 امالک ذیل ثبــت 63912 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رسمی خمینی 
شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند بانک 

مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4973 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

6/628 شــماره صادره: 960705841468902 - 96/6/27 بنا به درخواست خانم 
زیبنده عبدا... زاده طهرانی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت یک سهم و یک دوم سهم 
مشاع از شصت و هفت سهم و سه چهارم سهم ششدانگ می باشد که به موجب سند 
قطعی انتقال گرفته است پالک شماره 15 فرعی از 156 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 350 دفتر 281 امالک ذیل ثبت 63914 به نام 
نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رسمی خمینی 
شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند بانک 
مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4974 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

6/631 شــماره صادره: 960705841468902 - 96/6/27 بنا به درخواست خانم 
نسرین عرب النچری فرزند ناصر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه چهارم سهم مشاع از 
شصت و هفت سهم و سه چهارم سهم ششدانگ می باشد که به موجب سند قطعی 
انتقال گرفته است پالک شماره 15 فرعی از 156 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 347 دفتر 281 امالک ذیل ثبت 63913 به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رسمی خمینی شهر 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر بانک 
مسکن رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4975 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر 
حصر وراثت

6/655  بتول امهدی دارای شناسنامه شــماره 866  به شرح دادخواست به کالسه  

1962/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدمعالی مجلسی به شناســنامه 251 در تاریخ 96/1/26  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 
4 دختر، 1 همسر: 1- محمدرضا معالی مجلسی ش.ش 568 نسبت با متوفی )پسر( 
2- محمدعلی معالی مجلسی ش.ش 79765 نسبت با متوفی )پسر( 3- اکبر معالی 
مجلسی ش.ش 7793 نسبت با متوفی )پسر( 4- زهره معالی مجلسی ش.ش 378 
نسبت با متوفی )دختر( 5- ربابه معالی مجلســی ش.ش 79764 نسبت با متوفی 
)دختر( 6- زهرا معالی مجلسی ش.ش 565 نسبت با متوفی )دختر( 7- مهری معالی 
مجلسی ش.ش 706 نسبت با متوفی )دختر( 8- بتول امهدی ش.ش 866 نسبت با 
متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 19483 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

حصر وراثت
6/656  طیبه یوسف شوردزی دارای شناسنامه شــماره 465  به شرح دادخواست 
به کالســه  1961/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین احمدی فر به شناسنامه 35183 در تاریخ 95/4/29  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
6 پسر، 3دختر، 1 همسر: 1- حسن احمدی فر ش.ش 50566 نسبت با متوفی )پسر( 
2- علیرضا احمدی فر ش.ش 285 نسبت با متوفی )پسر( 3- عباسعلی احمدی فر 
ش.ش 121 نسبت با متوفی )پسر( 4- محمدعلی احمدی فر ش.ش 286 نسبت با 
متوفی )پسر( 5- محمود احمدی فر ش.ش 1418 نسبت با متوفی )پسر( 6- محسن 
احمدی فر ش.ش 241 نسبت با متوفی )پسر( 7- صدیقه احمدی فر ش.ش 320 
نسبت با متوفی )دختر( 8- بتول احمدی فر ش.ش 49422 نسبت با متوفی )دختر( 
9- زهرا احمدی فر ش.ش 397 نسبت با متوفی )دختر( 10- طیبه یوسف شوردزی 
ش.ش 465 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19484 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

6/657  امیر جوادیان دارای شناسنامه شماره 4646  به شرح دادخواست به کالسه  
1963/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا جوادیان به شناســنامه 132 در تاریخ 96/4/18  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر، 5 دختر، 1 
همسر: 1- مهدی جوادیان ش.ش 2196 نسبت با متوفی )پسر( 2- محمد جوادیان 
ش.ش 5683 نسبت با متوفی )پسر( 3- امیر جوادیان ش.ش 4646 نسبت با متوفی 
)پسر( 4- مهری جوادیان ش.ش 429 نسبت با متوفی )دختر( 5- مرضیه جوادیان 
ش.ش 527 نســبت با متوفی )دختر( 6- مهناز جوادیان ش.ش 76125 نسبت با 
متوفی )دختر( 7- نرگس جوادیان ش.ش 9267 نسبت با متوفی )دختر( 8- ناهید 
جوادیان ش.ش 1270605577 نسبت با متوفی )دختر( 9- صدیقه آقاداودی ش.ش 
1214 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19485 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

6/658  فرزانه رئیسی دارای شناسنامه شــماره 759  به شرح دادخواست به کالسه  
1974/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد رئیسی به شناسنامه 5376 در تاریخ 94/8/30  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 برادر و 7 خواهر: 
1- علی رئیسی هارونی به ش.ش 4956 نسبت با متوفی )برادر( 2- ابراهیم رئیس 
هارونی به ش.ش 215 نســبت با متوفی )برادر( 3- اســماعیل رئیسی هارونی به 
ش.ش 39 نسبت با متوفی )برادر( 4- منوچهر رئیسی به ش.ش 93 نسبت با متوفی 
)برادر( 5- محمد رئیسی ش.ش 781 نســبت با متوفی )برادر( 6- افسانه رئیسی 
هارونی  به ش.ش 47 نســبت با متوفی )خواهر( 7- فرزانه رئیسی به ش.ش 759 
نســبت با متوفی )خواهر( 8- مژگان رئیسی به ش.ش 39 نسبت با متوفی )خواهر( 
9- فریبا رئیسی به ش.ش 531  نســبت با متوفی )خواهر( 10- صدیقه رئیسی به 
ش.ش 2701 نسبت با متوفی )خواهر( 11- مریم رئیسی به ش.ش 1221 نسبت 
با متوفی )خواهر( 12- فتانه رئیســی به ش.ش 1270151142 نســبت با متوفی 
)خواهر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 19486 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)234 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/692 شــماره: 92-766ش/45-95/8/22 به موجب رای شــماره 300 تاریخ 
93/2/28 حوزه 45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمدعلی اعتمادی انصاری به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رســمی دو باب مغازه از باقی مانده شش 
دانگ پالک ثبتی 6378 و شماره ثبتی ملک 6378/480 شماره ثبتی 480)9/9( و 
پرداخت مبلغ 11/4000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت تعرفه کارشناســی در حق محکوم 
لهم: محسن عبائیان و مصطفی عبائیان با وکالت خانم فاطمه گلپایگانی به نشانی: 
اصفهان خیابان نیکبخت بعد از دادگستری جنب مشاور امالک شاهین  طبقه زیرین 
و نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18507 شــعبه 45 حقوقی شورای

 حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

6/693 شــماره: 1151/95ش51 - 96/5/20 به موجب رای شــماره 162 تاریخ 
96/2/27 حوزه 51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیهم: 1- زهرا شــاکری 2- عباس رحیمی 3- سهراب هاشمی 
همگی به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به محکومیت تضامنی به پرداخت 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/115/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 
های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/10/12 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، مشخصات محکوم له: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری و توکلی و مسعود مهردادی 
با وکالت حسین کبیری و شــهرزاد احمدی دارانی به نشانی: چهار راه پلیس ابتدای 
توحید جنوبی ســاختمان تابان طبقه اول واحد 1 شماره پروانه 901. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خــود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
 نماید. م الف:18517 شــعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره سه(

مفاد آراء
 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن 

مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون 
نظر به اینکه طبق آراءصادره باســتناد مدارک تســلیمی تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان زیر در شهر تیران و رضوانشهر بخش 12 
ثبت اصفهان احراز گردیده است .لذا طبق قسمت اخیر بند مذکور 
وماده 10 آیین نامه اجرایی مراتب برای یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد ازتاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره 
ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون تسلیم و پس از تاریخ 
تسلیم اعتراض، ظرف یک ماه دادخواست خود را به دادگاه  صالحه 
تقدیم  و گواهی طرح  دعوی را به این واحد ثبتی ارایه نماید .بدیهی 
اســت  در صورت عدم وصول اعتراض وگواهی طرح دعوی  ظرف 
مدت مقرر دراجرای رای صادره اقدام  و سند مالکیت به نام متقاضیان 

صادر خواهد شد.
شهر تیران 1 - اصلی

1- رای شماره 1956 مورخ 1396/05/25 به نام آقای ابوالقاسم خدائی تهرانی فرزند 
علی ششــدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 2537 فرعی مجزی شده از 252 

فرعی از 65 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 147.35 مترمربع.
2- رای شماره 1957 مورخ 1396/04/19 به نام خانم زینب سلطانی تهرانی فرزند 
عباسقلی نسبت به چهاردانگ مشاع و محمد صادق مهری عسگرانی فرزند عباس 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 7223 فرعی از 1 اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 261.28 مترمربع . 
3- رای شــماره 1958 مورخ 1396/04/28 به نام خانم لیلی خدائی تهرانی فرزند 
خلیل ششدانگ قســمتی از یکباب خانه قدیمی و زمین متصله پالک 7538 فرعی 
مجزی شــده از 469 فرعی از 1 اصلی که با پالکهای 7539 و 7540 فرعی تواما” 
تشــکیل یکباب خانه قدیمی و زمین متصله را می دهد بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 190.19 مترمربع . 
4- رای شــماره 1959 مورخ 1396/04/28 به نام خانم لیلی خدائی تهرانی فرزند 
خلیل ششدانگ قســمتی از یکباب خانه قدیمی و زمین متصله پالک 7539 فرعی 
مجزی شــده از 470 فرعی از 1 اصلی که با پالکهای 7538 و 7540 فرعی تواما” 
تشــکیل یکباب خانه قدیمی و زمین متصله را می دهد بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 23.12 مترمربع .
5- رای شــماره 1960 مورخ 1396/04/28 به نام خانم لیلی خدائی تهرانی فرزند 
خلیل ششدانگ قســمتی از یکباب خانه قدیمی و زمین متصله پالک 7540 فرعی 
مجزی شــده از 471 فرعی از 1 اصلی که با پالکهای 7538 و 7539 فرعی تواما” 
تشــکیل یکباب خانه قدیمی و زمین متصله را می دهد بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 18.45 مترمربع .
6- رای شماره 1961 مورخ 1396/05/31 به نام آقای علی اکبر فدائی تهرانی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه پالک 7556 فرعی مجزی شده از 3678 فرعی از 1 

اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 388.95 مترمربع .
7- رای شماره 1962 مورخ 1396/05/31 به نام خانم سیده سمیه سید اشرفی فرزند 
سید محمد ششدانگ یکباب خانه پالک 7558 فرعی مجزی شده از 4237 فرعی از 

1 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 119.04 مترمربع .
8- رای شماره 1963 مورخ 1396/05/31 به نام آقای اصغر مظاهری فرزند حسن 
و خانم صدیقه طاهری فرزند علی هرکدام نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه پــالک 5620 فرعی باقیمانده از 1 اصلی بخــش 12ثبت اصفهان به 
مساحت 155.35 مترمربع .

9- رای شماره 1964 مورخ 1396/05/31 به نام آقای اصغر مظاهری فرزند حسن 
و خانم صدیقه طاهری فرزند علی هرکدام نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتی از حریم جوی باغ پایین پالک 7559 فرعــی از 1 اصلی بخش 12ثبت 

اصفهان به مساحت 3.85 مترمربع .
10- رای شماره 1965 مورخ 1396/04/19 به نام آقایان مجتبی مهری عسگرانی 
فرزند عباس و محمدصادق مهری عسگرانی فرزند عباس هرکدام نسبت دو دانگ 
مشاع و خانمها سعیده مهری عســگرانی فرزند عباس و حمیده مهری عسگرانی 
فرزند عباس هرکدام نسبت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
پالک 7560 فرعی از 1 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 191.19 مترمربع .
11- رای شماره 1966 مورخ 1396/05/31 به نام آقای سیدنوراله مرتضوی فرزند 
حسین ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 673 فرعی از 8 اصلی بخش 12ثبت 

اصفهان به مساحت 162.7 مترمربع .
شهر رضوانشهر 2 - اصلی

12- رای شــماره 1967 مورخ 1396/05/08 به نام آقای مرتضی ضیائی کروندی 
فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه پالک 3840 فرعی مجزی شده از 2615 فرعی از 

2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 497.80 مترمربع.
13- رای شماره 1968 مورخ 1396/05/25 به نام آقای عبداله محمدی فرزند رضا 
ششــدانگ یکباب خانه پالک 3864 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 287.65 مترمربع . 
14- رای شماره 1969 مورخ 1396/06/09 به نام خانم کبری یزدانی اسفیدواجانی 
فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه پالک 4089 فرعی مجزی شده از 2615 فرعی 

از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 213.20 مترمربع .
15- رای شــماره 1970 مورخ 1396/06/09 به نام آقای ابراهیم شیاســی فرزند 
محمدعلی ششدانگ یکباب خانه پالک 4091 فرعی مجزی شده از 1312 فرعی از 

2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 256.50 مترمربع .
تاریخ انتشار    1396/06/30

مهدی شبان رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کرون
م الف: 252  

ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9609973633100759 شــماره پرونــده:  /622
9509983633101185 شماره بایگانی شعبه: 951214 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم محبوبه صفاریان خوزانی فرزند اسماعیل 
به نشانی اصفهان خمینی شهر خمینی شهر خ مدرس بعد از شهرداری نبش کوچه 
طبقه فوقانی مرغ و ماهی شــمال. خواندگان: 1- آقای شــهرام هاتفی به نشانی 
اصفهان چهارراه نظر ابتدای خیابان چهارباغ باال بن بســت آراســته )18( مجتمع 
آفتاب واحد 2B. 2- آقای محمد افخمی فرزند شــکراله به نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی آقای 
علیرضا زمانی، با وکالت خانم محبوبه صفاریان به طرفیت 1- محمد افخمی، فرزند 
شکرا... 2- شهرام هاتفی به خواسته مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 
506243-1394/7/21 عهده بانک سپه جاری 612773 به مبلغ 1/350/000/000 
که توســط خوانده ردیف اول صادر و خوانده ردیف دوم با امضاء ظهر چک پرداخت 
وجه آن را تضمین نموده است به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 

اصول چک و گواهی عدم پرداخت در ید وی که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد 
و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی 
بر برائت ذمه خود و بی حقی خواهان بعمل نیاورده و مــدارک تقدیمی از هر گونه، 
ایراد و انکاری در امان مانده اســت دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً 
مواد 515، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 2 قانون اصالح قانون صدور 
چک و تبصره آن و ماده واحد قانون تفســیری تبصره ماده مصوب مجمع مصلحت 
نظام و مواد 313 و 314 قانون تجــارت خواندگان را متضامنــًا را به پرداخت مبلغ 
1/350/000/000 ریال وجه چک به عنوان اصل خواســته و مبلغ 46/165/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 500/000/ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت طبق نرخ تورم کاال 
و خدمات اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 4961 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر)403 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/742 کالســه: 176/96 شماره دادنامه: 356 تاریخ رســیدگی: 96/6/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران خواهان: مهدی دادخواه 
تهرانی فرزند مصطفی به آدرس تیران منطقه 4جنب مدرسه هشتم شهریور با وکالت 
سمیرا سلمانیان تهرانی فرزند محمد به آدرس تیران بلوار امام خمینی روبروی بنیاد 
مسکن مجتمع ســتایش طبقه ســوم واحد 5 خوانده: جمال ظاهری عبدوند فرزند 
جمعه به آدرس شوشتر جاده صائب جنب بانک کشــاورزی. خواسته: مطالبه وجه 
چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست 
مهدی دادخواه تهرانی فرزند مصطفی با وکالت سمیرا سلمانیان تهرانی به طرفیت 
جمال ظاهری عبدوند فرزند جمعه به خواسته مطالبه مبلغ 73/900/000 ریال وجه 
1 فقره چک به شــماره 197967 مورخ 96/2/15 عهده بانک ســپه شعبه شوشتر 
202 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل باتوجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و 
باتوجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/30 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به 
نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/6/1 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 73/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 2/003/750 بابت هزینه 
دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی تیران می باشد. م الف: 249 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

تیران و کرون )مجتمع شماره یک()378 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

6/712 شــماره: 151/96ش51-96/6/15 بــه موجب رای شــماره 471 تاریخ 
96/4/15 حوزه 51 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 

اســت محکوم علیه عصمت پورکاظــم محمد قربانی به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به حضور در دفاتر خدمات ارتباطی و انتقــال مالکیت دو خط تلفن 
همراه و شــماره های 09133188057 و 09133188056 بنــام خواهان اعظم 
منصوریان قمبوانی به نشــانی خ تاالر خ آذر بیگدلی بن بست 39 )قائم( و پرداخت 
225/000 ریال هزینه دادرســی. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را 
به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19467 
 شعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)166 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/741  شماره: 950497/ش14 به موجب رای شماره 1158 تاریخ 95/6/3 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اصغر 
توکلی گارماسه فرزند مرتضی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه دو فقره چک به شماره 
های 1- 372798-94/7/15 و 2- 372799-94/8/15 به عهده بانک ملی و مبلغ 
هفتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/7/15-94/8/15 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمدتقی مشتاقی فرزند 
نوروزعلی شغل آزاد به نشانی: اصفهان شاهپور جدید خ مشیرالدوله جنب مخابرات 
فروشگاه مشتاقی  به وکالت علی جزینی به نشانی: اصفهان چهارراه نقاشی ابتدای خ 
فلسطین مجتمع میالد واحد 3، و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19456 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113633101000 نامــه:  شــماره   6 /738
9609984633100501 شماره بایگانی شــعبه: 960506 از دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 960506 ح 1 به آقایان: 
1- محمود مشــایخی فرزند علی 2- عبدالخلیل سلیمانی فرزند خداداد 3- ولی اله 
مشــایخی فرزند علی اصغر خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 
شــده اند خواهان آن صندوق کارآفرینی امید و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 1396/09/08 ساعت 9:30 صبح در دادگاه 
شــعبه اول محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یــا چنانچه جهات ردی 
دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر اعالم و ارســال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود.جهت دریافت نسخه ثانی وبرگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یــک نوبت در یکی از 
 روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5008 شــعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر)170 کلمه، 2 کادر(
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قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار چهارمحال  در چهارمین شورای آموزش و پرورش 
استان گفت: با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش 

استان، ۱۳۵ فضای آموزشی  تغییر کاربری می شود و ۲۱ واحد به فروش می رسد.

فروش و تغییر کاربری ۱۵۶ فضای آموزشی در استان
اخبار

به گزارش ایرنا؛ از زمان ابتدایی ریزش سردرب تونل چری، 
خبر وقوع حادثه ابتدا در شبکه های مجازی، سپس از سوی 
نیروهای امدادی هالل احمــر چهارمحال و بختیاری اطالع 
رســانی و اعزام اکیپ های امداد و نجات، واکنش ســریع و 

جست وجوگرهای این جمعیت به محل حادثه اعالم شد.
عملیات اجرایی ساخت تونل چری و راه های دسترسی به آن 
از سوی اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری به 

صورت پیمانی درحال انجام است.
خبرگــزاری ایرنا در این رابطــه گزارش داد کــه در حادثه 
دلخراش تونل چری با وجــود تالش های مکرر خبرنگار این 
خبرگزاری برای گفت و گو با مســئوالن این اداره کل برای 
تشــریح چگونگی ابعاد و نوع حادثه در لحظه مخابره خبر از 
سوی مسئوالن راه و شهرسازی به عنوان متولی طرح بدون 

پاسخ و در هاله ای از ابهام مانده است.
با این حــال خبر گــزاری مهــر گــزارش داد که  قاســم 
قاســمی،مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ریزش تونل چری به خاطر آبخیز بودن محل حفاری 

رخ داده است.
وی عنوان کرد: کارگران در داخل تونل در حال آرماتور بندی 

با میلگرد بوده اند که سقف تونل ریزش می کند.

در همین رابطه فرماندار کوهرنــگ از تعطیلی پروژه احداث 
تونل چری در این شهرستان خبر داد.

 مرتضی زمانپور در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشــاره به 
حادثه ریزش تونل چری و فوت سه کارگر، عنوان کرد: در حال 
حاضر پروژه احداث تونل چری به علت نبودن ایمنی الزم تا 

اطالع ثانوی تعطیل شده است.
یک کارشــناس فنی اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال 
و بختیاری در ســاعات ابتدایی حادثه به خبرگــزاری ایرنا 
گفت: ریزش تونل چری برای ســومین بار در ســال جاری 
اتفاق می افتد و هر بار به دلیــل آب و رطوبت خاک منطقه و 
رانش های مکرر زمین در این محدوده سردرب ورودی تونل 

ریزش می کند.
این کارشــناس که از ایرنا خواســته نامش ذکر نشود ادامه 
می دهد: ۲ نفر از فوتی ها در ســاعت اولیه حادثه ۲ برادر و از 
اهالی محل بوده که به عنوان کارگر در تونل مشــغول به کار 

بوده و پیمانکار اجرایی طرح نیز زیر آوار مفقود شد.
اما اینکه این حادثه در سال جاری برای سومین مرتبه رخ داده 
است جای تامل و کار کارشناســی بیشتر برای جلوگیری از 
حوادث مشابه در زمان اجرای طرح و حتی بعد از بهره برداری 
دارد، چه بســا ابعاد این حادثه نیز برای جلوگیری از تضییع 

حقوق مردم باید مورد کنکاش مسئوالن قرار گیرد.
بنابراعالم اورژانس و هالل احمر چهارمحال و بختیاری جسد 

فرد مفقود شده زیرآوار نیز نیمه های شب پیدا شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: 
با اعالم وقوع حادثه در کوتاه ترین زمان ۶ اکیپ امداد و نجات 
این جمعیت از جمله تیم واکنش ســریع و تیم جست وجو 
و نجات زنده یاب به همراه ۸ سگ جســت وجو گر به محل 

اعزام شد.
ســید احمد مرتضوی فرد بــه ایرنا گفت: در ســاعات اولیه 
عملیات امداد و نجات از ســوی امدادگران، ۲ کشــته از زیر 
آوار بیرون آورده شد، یک فرد مصدوم به بیمارستان فارسان 
انتقال و ۴ نفر دیگر نیز که سطحی زخمی شده بودند در محل 
حادثه درمان شــدند. وی ادامه داد: بر این اســاس پیمانکار 
اجرایی طرح نیز زیرآوار محبوس شده بود که با تالش های 
مکرر گروه جســت وجو و نجات، نیمه های شب جسد وی 

پیدا شد.
مرتضوی فرد با اشــاره به اینکه عملیات ساخت تونل چری 
و راه های دسترســی محدوده کوهرنگ - مســجد سلیمان 
حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اظهار کرد: برای 
 انجام عملیات اجرایی تونل چری و راه های دسترســی آن
 ۱۳۰ هزار متر مکعب ورودی تونل خاکبرداری و ۲۰ متر از 

تونل خاکبرداری و حفاری شده است.
 هزینه احداث تونل چری و راه های دسترسی  با قیمت پایه،

 ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش ایرنا، محور شهرکرد - مسجد سلیمان از محورهای 
مهم ارتباطــی چهارمحــال و بختیاری و شــبکه راه های 
 ملی محسوب می شــود و ارتفاع گردنه چری از سطح دریا

 ۲۸۰۰ متر است.
عملیات اجرایی ساخت تونل چری و راه های دسترسی اطراف 
آن در بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ و در مسیر 

استان خوزستان مهرماه سال ۹۴ آغاز شد.
با توجه به اهمیت زیاد این محور، وضعیت فعلی راه در بعضی 
از قسمت ها به دلیل مشکالت فنی و مهندسی که جوابگوی 
نیاز و تقاضای ترافیک موجود نیست و به خصوص در فصل 
زمستان و با بارندگی مشکالت عدیده ای برای رانندگان ایجاد 

می کند، ساخت تونل با جدیت دنبال می شد.
مسیر پیشــنهادی گردنه چری به طول تقریبی ۱۱کیلومتر 
اســت که با احداث آن عالوه بر آنکه مشخصات هندسی راه 
اصالح شده، ۱۰ کیلومتر از طول مسیر کوهرنگ به خوزستان 

کاسته می شود.
با احداث مسیر جدید ،۲۱ کیلومتر از نامناسب ترین بخش 

محور موجود در محدوده گردنه چری حذف می شود.

سکوت مسئوالن راه و شهرسازی استان تامل برانگیز است؛

ریزش تونل چری ؛ برای سومین بار در سال جاری

خبر

عصر روز سه شنبه ، بیست و هشتم شهریورماه جاری ریزش سردرب ورودی تونل چری در محدوده مسیر  
ارتباطی کوهرنگ- مسجد سلیمان  منجر به کشته و زخمی شدن 8 نفر شد. در این میان اما  سکوت مسئوالن 

راه و شهرسازی تامل برانگیز است.

انجام تست سرد پرتودهی گامای 
چهارمحال و بختیاری در آبان ۹۶

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه پرتودهی 
گامای اســتان تا آبان ســال ۹۶ وارد مرحله تست سرد 
می شــود. به گزارش ایرنا، قاسم ســلیمانی دشتکی در 
آیین بهره برداری از جاده اصلــی منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با موفقیت در انجام تست 
سرد مجموعه پرتودهی گامای استان، این مجموعه از دی 

امسال وارد مرحله تست گرم خواهد شد.
وی افزود: براساس هماهنگی های صورت گرفته و برنامه 
زمان بندی انجام شده مجموعه پرتودهی گامای چهارمحال 
و بختیاری تا دهه فجر امســال به بهره برداری می رسد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: طرح منطقه ویژه چهارمحال 
و بختیاری خرداد امسال در شورایعالی مناطق آزاد کشور 
به تصویب رسید؛ به همین منظور زیرساخت های منطقه 
ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری شامل گاز، برق و جاده 

دسترسی تامین شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یک کیلومتر 
 از جاده اصلی منطقه ویژه اقتصادی اســتان آســفالت و

 بهره برداری شــد و یک کیلومتر دیگر از جاده دسترسی 
به این مجموعه زیرسازی شده و عملیات اجرایی روکش 

آسفالت آن به زودی صورت می گیرد.
ســلیمانی دشــتکی تاکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری بــا دیواری به طول هفت کیلومتر 
محصور می شــود که تاکنون دو کیلومتر از این دیوار با 
قطعات پیش ساخته بتنی اجرا شده و بقیه آن در دستور 
کار است. استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آب 
مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی استان از محل طرح انتقال 
آب بن-  بروجن ۲۴۰ لیتر بر ثانیه تخصیصی دارد و تا زمان 
اجرای طرح انتقال آب بن- بروجن، آب مورد نیاز منطقه 
ویژه اقتصادی چهارمحــال و بختیاری از طریق حفر چاه 

تامین خواهد شد.
سلیمانی دشتکی اظهار کرد: بهره برداری کامل از منطقه 
ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری وضعیت اقتصادی 
استان در بخش های مختلف را متحول می کند.سرپرست 
منطقه ویژه اقتصادی چهارمحــال و بختیاری نیز گفت: 
این منطقه در مساحتی به وســعت ۴۳۲ هکتار در حال 

آماده سازی است.
کیوان ا... دینی تاکید کرد: بــا بهره برداری از منطقه ویژه 
اقتصادی چهارمحال و بختیاری صنایع تبدیلی کشاورزی، 
باغی، کارخانه های فرآوری، بسته بندی و پردازش مواد 
 غذایی، الکترونیکی و ســلولزی این مجموعه مســتقر
  می شود.منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در

 ۱۵ کیلومتری شهرکرد واقع است.

بهره برداری از نخستین موزه 
مشارکتی چهارمحال  و بختیاری

نخستین موزه مشــارکتی چهارمحال  وبختیاری روز دوشنبه در 
بروجن به بهره  برداری رسید.

به گزارش ایرنا، معاون میــراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: این موزه در 
زمینی به مساحت یکهزار و ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۷۰۰ مترمربع 

در شهر بروجن واقع شده است.
مصطفی هادیپور افزود: این موزه در ســه بخش صنایع  دســتی 
شامل هشت غرفه، کارگاه و غرفه های مردم  شناسی از قبیل ادوات 
کشاورزی و تجهیزات گذشتگان، اسناد، نقشه، کروکی  های شهری، 
مکاتبات و مصالح شهرسازی هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ پذیرای 
عموم بازدید کنندگان است.وی با اشاره به اینکه ۷.۶ میلیارد ریال 
اعتبار از سوی این اداره  کل هزینه شده، گفت: این موزه با همکاری 

شهرداری بروجن بهره برداری شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان تصریح کرد: مجموعه پل تاریخی مصالی بروجن 
که در گذشته مسیر ارتباطی مزارع و شهر بروجن بوده، مهرماه سال 

۱۳۸۰ با شماره ۴۲۰۵ در فهرست آثار ملی به  ثبت رسیده  است.
شهر بروجن با بیش   از ۵۲ هزار نفر جمعیت در فاصله ۶۲ کیلومتری 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال  و بختیاری قرار دارد. هم اکنون ۱۴ 

موزه در چهارمحال و بختیاری در حوزه های مختلف مستقر است.

نرخ باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ 
سال استان، ۹۴ درصد است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۹۴ درصد گروه ســنی ۱۰ تا ۴۹ ســال این استان براساس 

سرشماری سال ۹۵ باسواد هستند.
مرتضی ارشادی در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: براساس سرشــماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از 
مجموع ۶۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر در گروه ســنی ۱۰ تا ۴۹ سال استان 

۵۷۶ هزار و ۴۵ نفر برابر ۹۴ درصد باسواد هستند.
وی افزود: تغییرات باسوادی چهارمحال و بختیاری در گروه سنی 
۱۰ تا ۴۹ سال سرشــماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نسبت 
به سال ۱۳۹۰ برابر ۲.۲۲ درصد رشد داشته است. ارشادی تصریح 
کرد: براساس این سرشماری از مجموع ۸۳۷ هزار و ۱۳۸ نفر گروه 
سنی ۶ سال و باالتر استان، ۷۰۹ هزار و ۷۵ نفر برابر ۸۴.۷۴ درصد 
سواد دارند که این میزان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر ۲.۲ 
درصد بیشتر است.معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
۱۳۹۵ درصد باسوادی کشور در گروه ســنی ۱۰ تا ۴۹ سال برابر 
۹۴.۶ درصد است. بر این اساس، تعداد زنان و مردان بی سواد گروه 
سنی ۱۰ تا ۴۹ سال چهارمحال و بختیاری ۳۶ هزار و ۷۷۰ نفر اعالم 
شده است.ارشادی تاکید کرد: درصد باسوادی مردان چهارمحال 
و بختیاری ۹۶.۲۲ و درصد باسوادی زنان استان ۹۱.۶۹ است.وی 
اختالف باسوادی بین مردان و زنان چهارمحال و بختیاری را ۴.۵۳ 
درصد دانست و افزود: بیشترین اختالف باسوادی بین مردان و زنان 
استان با ۱۱.۵ درصد در شهرســتان لردگان و کمترین آن با ۱.۱۵ 

درصد مربوط به شهرکرد است.

اخطار اجرایی
6/694 شماره: 1183/95ش51 به موجب رای شــماره 1302 تاریخ 95/12/26 
حوزه 51 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه غالمرضا خانعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ریال وجه چک 855400 مورخ 95/7/17 و 1/485/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 95/7/17 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، مشخصات محکوم له: 
مجید ترابی نژاد فرزند ابراهیم به نشانی: اتوبان چمران خ آل محمد )ص( کوی گلها 
)نهم( الله زار پ 127. ماده 34 قانون اجــرای 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:18512 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
اخطار اجرایی

96  بــه موجــب رای شــماره  /6 /7-5 951525ش 6 شــماره:  /695
9609976793500705 تاریخ 96/3/8 حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حســین نوروزی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 582/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/10 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان سعید 
ذاکری به نشانی اصفهان سه راه سیمین خیابان جانبازان خیابان نیایش مجتمع کوثر 
کوثر 4 به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18502 شــعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

6/697 شماره: 94-538-1396/3/13  به موجب رای شماره 519 تاریخ 94/7/27 
حوزه 29 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه جواد حیدری کلیشادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
31/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 91/4/254 و 91/3/25 و 91/2/25 
تا زمان اجرای حکم در حق خواهان رســول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی 
روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه و همچنین پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:18461 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

6/698 شماره: 960076-1396/6/7  به موجب رای شماره 960997565 تاریخ 
96/3/25 شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سعید محمدپور به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
6/750/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/128/750 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و تاخیر در تادیه از تاریخ 1396/1/23 لغایت اجرای حکم در حق خواهان حمید 
ملکوتی خواه به نشانی اصفهان ملک شهر شــهرک نگین خ فیروزه بعد از مجتمع 
کارون طبقه اول منزل اکبری ، صادر بانضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و 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 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:18483 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
تحدید حدود اختصاصی

6/619 شماره صادره: 1396/04/415717 - 1396/06/25 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2937 فرعی از 15 اصلی واقع در روستای 
بید هند جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نوراله 
صفاری بیدهندی فرزند علی اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 302  عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
اجرایيه

شــماره    9610423633100148 ییــه: اجرا شــماره   6 /620
پرونــده:9509983633100802 شــماره بایگانــی شــعبه:950824 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610093633100943 و شماره دادنامه 
9609973633100037 محکوم علیهم: 1- مهدی امینی خوزانی فرزند کرمعلی به 
نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار امیرکبیر کوچه 145 پالک2. 2- احمدرضا بدیعی 
فرزند حمیدرضا به نشانی مجهول المکان 3- سیدنصراله حسام الذاکرین فرزند سید 
اسداله به نشانی مجهول المکان4- علی خســروی فرزند نوراله به نشانی مجهول 
المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 5/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 6/240/000 ریال بابت حق الوکاله و 
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان بر اساس شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم له: بانک مهراقتصاد )سهامی عام( به مدیریت آقای 
علی رضا زمانی به نشــانی اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان با وکالت 
محبوبه صفاریان خوزانی فرزند اسماعیل به نشــانی اصفهان خمینی شهر خیابان 
مدرس بعد از شــهرداری نبش کوچه بهداری طبقه فوقانی مرغ و ماهی شمال. و 
پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح 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 سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4960 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

ابالغ وقت رسيدگی
پرونــده:  شــماره   9610113633200593 نامــه:  شــماره   6 /621
9509883633200820 شماره بایگانی شعبه: 950830 از دفتر شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان خمینی شــهر در پرونده مطروحه کالسه 950830 به 
خوانده پرونده  فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن آقای 
سید مهدی قائم مقامی فرزند ذبیح اله به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می 
باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 1396/08/29 ساعت 9:30 صبح 
در دادگاه شــعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید؛ به صورت کتبــی قبل از موعد مقرر به دفتر اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود.جهت دریافت نســخه 
ثانی وبرگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نماید. این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4736 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر
مزایده

پرونــده:  شــماره   9610113634500147 نامــه:  شــماره   6 /632
9409983633500960 شماره بایگانی شعبه: 950240 دایره اجرای احکام مدنی 
شعبه چهارم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 950240 اجرا له سید کمال 
موسوی به طرفیت محمدعلی اسحاقیان خواسته مطالبه 300/000/000 ریال در 
نظر دارد یک خط همراه به شماره 09131111511 که حسب نظریه کاشناس رسمی 
کارشناس رسمی دادگستری به میزان 100/000/000 ارزیابی گردیده را از طریق 
مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1396/07/20 ساعت 8/30 صبح 
درمحل اجرای احکام شــعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، روبروی بسیج 
خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند در تاریخ 
معینه در این شعبه حاضر و خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
و خریدار باید 10% قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه 
پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4968 شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر
حصر وراثت

6/652  سکینه یزدی گل ملی دارای شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به 
کالسه  278/896 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اعظم یزدی گلملی به شناســنامه 7 در تاریخ 95/10/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- امیر جاریانی فرزند ماشااله به شــماره شناسنامه 288 همسر متوفی 2- سکینه 
یزدی گل ملی فرزند شکراله به شماره شناسنامه 18 مادر متوفی 3- نجات اله یزدی 
گلملی فرزند عباس به شماره شناســنامه 143 پدر متوفی و به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 303 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک(
صدور قرار تامين خواسته

6/653 کالسه پرونده: 257/96 ش 2 شماره دادنامه 262 - 96/6/9 تاریخ رسیدگی: 
96/6/8 مرجع رسیدگی شــعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز خواهان: مرتضی 
میرمحمد به نشــانی نطنز بلوار 45 متری جنب ایران خودرو خوانده: ابوالفضل روح 
پرور به نشــانی مجهول المکان خواسته صدور قرار تامین خواســته گردشکار: با 
بررسی محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست 
درخواست تامین خواسته نیز نموده اســت با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه 
مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می 
نماید. قرار تامین خواسته در خصوص درخواست آقای سید مرتضی میرمحمد فرزند 

سید تقی به طرفیت آقای ابوالفضل روح پرور فرزند صفر به خواسته صدور قرار تامین 
خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی شــورا به شرح صورتجلسه 
مالحظه مستند درخواســت خواهان که عبارت اســت از یک فقره چک به شماره 
47012760 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادی بوده که در مهلت 
مقرر قانونی برابر مقررات قانون تجارت تنظیم و واخواست گردیده لذا درخواست وی 
وارد تشخیص و مستندا به ماده و قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94 مجلس 
شورای اســالمی و ماده 108 و ماده 115 و 116 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین و توقیف معادل مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال از اموال بالمعارض خوانده صــادر و اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد. م الف: 306 شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره دو(
ابالغ اجرائيه

شــماره   9610106836304816 ابالغنامــه: شــماره   6 /691
پرونده:9509986836300243 شــماره بایگانی شــعبه:950260 ابالغ شونده 
حقیقی: مجتبی نادری بلداجی فرزند علی به نشانی مجهول المکان به پیوست یک 
نسخه اجرائیه به شماره 9610426836300125 به حضور ارسال می گردد. ضمنا 
به پیوست اجراییه )مکانیزه( ارسال می گردد.توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شــود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضایی به این واحد مراجعه نمایید.شماره اجرائیه: 9610426836300125 شماره 
پرونده: 9509986836300243 شماره بایگانی شعبه: 950260 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976836300400 
حکم به حضانت فرزند مشــترک بنام متین نســبت به محکوم لــه نجمه خاتون 
نقنه ء فرزند غالمرضا به نشــانی اصفهان نیکبخت بن بســت وحدت ط 1 واحد 3 
کدملی 1270700251 صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهــی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشــد ضمنــا حق االجرای 
دولتی به مبلغ 300/000 ریال بر عهــده محکوم علیه مجتبی نادری بلداجی فرزند 
علی به نشانی مجهول المکان می باشــد.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 18453 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(
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متخلف چرای غیر مجاز دام در منطقه حفاظت شده کرکس شهرستان نطنز 
به 96 میلیون ریال جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز گفت: با اجرای طرح کنترل ورود 
و خروج دام و تعادل دام و مرتع درمناطق حفاظت شده، پس از بررسی دادگاه 
بدوی با دامدار متخلف چرای غیر مجاز دام برخورد شد.مهدی صادقی افزود: 
دادگاه دامدار متخلف را به یک فقره جزای نقدی شصت و چهار میلیون ریالی 
و یک فقره جرای نقدی سی و دو میلیون ریالی در حق صندوق دولت محکوم 
کرد. وی گفت : ماموران حفاظت محیط زیست پیش از این به دامدار متخلف 
برای خروج گوسفندان از منطقه حفاظت شده تذکر داده بودند اما تخلف این 
دامدار مکرر ادامه داشت.منطقه حفاظت شده کرکس با بیش از 114 هزار 
هکتار شامل جنگل ، مرتع ، دشت ،آب و کوهستان از لحاظ ضرورت حفظ و 

تکثیر نسل جانوران وحشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

آغاز »رزمایش اقدام 
وعمل« در اصفهان

جریمه 96 میلیون ریالی 
دامدار متخلف

»رزمایش اقدام وعمل « با هدف کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقای نظم و 
امنیت، ارتقای امور ترافیکی و تسهیل در ارائه خدمات انتظامی در اصفهان 
آغاز شد. دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: ایجاد امنیت اجتماعی با 
حضور پویا، فعال و به موقع پلیس می تواند به قانونگرایی و اعتماد عمومی 
منجر شود.حسن رحیمی افزود: در این راستا پلیس به عنوان عنصر اصلی 
برقراری نظم باید حضوری فعال و پویا داشته باشد و بداند عمل به وظیفه 
موضوع بسیار مهمی است.دادستان اصفهان گفت: حضور پلیس احساس 
امنیت ایجاد می کند که احســاس امنیت باالتر از امنیت است و می تواند 
مشــکالت جامعه را کمتر  کند و اگر حضور پلیس فعال و به موقع باشــد 
بی شک در امنیت جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: 
ایجاد امنیت اقتصادی و سیاســی در جذب و افزایش سرمایه گذاری ها و 

همچنین استقرار و ثبات حکومت ها نیز تاثیر بسیاری دارد.

نظارت۵۰  
اکیپ بهداشتی 

برهیئت های 
اصفهان 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۵۰ اکیپ دو نفره به مناسبت ایام محرم و صفر، کار نظارت و بازرسی بر هیئت های مذهبی را بر عهده دارند.
مهدی رفیعی اظهار داشت: بازرسی و نظارت بهداشتی به مناسبت ایام محرم و صفر از اول محرم آغاز و تاپایان ماه صفر ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه قبل از محرم دوره های آموزشی برای هیئت های مذهبی و متولیان مساجد گذاشته شد، ادامه داد: در این ایام نظارت و بازرسی روی مساجد، ایستگاه های 
صلواتی و بهداشت مواد غذایی صورت می گیرد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در کنترل مواد غذایی به ویژه برنج، حبوبات و خرما نظارت ویژه صورت می گیرد، اعالم کرد: نظارت بر بهداشت 
محیط و محل های طبخ غذا و استفاده از ظروف یکبار مصرف و همچنین نظارت بر انواع نوشیدنی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: استفاده از ظروف یکبار مصرف PP و ظروف یکبار مصرف کاغذی و فولد آلومینیومی که از سالمت باالتری برخوردار است را توصیه می کنیم.

 80 هزار دانش آموز کالس اولی در استان اصفهان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جشن شکوفه ها در دبستان شهید 
ربانی اصفهان گفت: از 86۰ هزار دانش آموزاستان اصفهان ، 44۰ هزار دانش آموز 

در مقطع ابتدایی و از این تعداد 8۰ هزار دانش آموز کالس اولی  هستند.

 فعالیت 4۰ مدرسه
 دو نوبته دولتی در ناحیه 4 اصفهان

مدیر ناحیه 4 آموزش و پرورش شــهر اصفهان با بیــان اینکه از 82 
 مدرســه دولتی ناحیه 4 اصفهان بیش از

4۰ مدرسه دو نوبته هستند، گفت:  
43 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی 
در این ناحیه مشغول به تحصیل 

می شوند.
به گزارش خبرگــزاری فارس 
از اصفهــان، کریم کمــال در 
مراسم جشن شکوفه در دبستان 
شــهید ربانی اظهار داشــت: شروع 
سال تحصیلی و روز اول حضور در مدرسه 
خاطره انگیزترین لحظات همه ماست و یکی از شخصیت های ماندگار 
در ذهن، معلم کالس اول اســت.وی با اشــاره به آمار دانش آموزان 
افزود: در 1۵1 واحد آموزشــی در ناحیه 4 با حضــور 7 هزار و 423 
دانش آموزی که ثبت نام کردند جشن شکوفه ها برگزار می شود.مدیر 
ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اصفهان با بیان این که از 82 مدرسه 
دولتی بیش از 4۰ مدرسه دو نوبته هستند، گفت: 43 هزار دانش آموز 
مقطع ابتدایی در این ناحیه مشغول به تحصیل می شوند.کمال با اشاره 
به همزمانی شروع ســال تحصیلی با آغاز محرم و هفته دفاع مقدس 
خاطرنشان کرد: آنچه در دفاع مقدس صورت گرفت ره آورد محرم بود 
و نمونه آن روز حماسه اصفهان است که بیش از 3۰۰ شهید همزمان 

در اصفهان تشییع شد.

 انفجار تانکر گاز در شهرضا
 2 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت

رییس اورژانس پیش بیمارســتانی شــهرضا گفت: انفجار تانکر گاز 
در خیابان هشتم شــهرک صنعتی رازی این شهرستان 2 کشته و 2 
مصدوم بر جا گذاشت.حبیب صادقی افزود: این حادثه در مخزن گاز 
شرکت»آلکان شــیمی« در شهرک رازی 
شهرضا هنگام جوشکاری روی مخزن 
گاز رخ داد.  وی افزود: در اثر انفجار 
تانکر 2 مرد 3۰ و ۵4 ســاله در 
دم جان باختنــد و 2 مرد 32 و 
4۰ ساله نیز به شدت مصدوم 
و به بیمارســتان امام موســی 
کاظم)ع( اصفهان منتقل شدند. 
وی اظهار کرد: به دلیل شــدت موج 
انفجار، اجساد جان باختگان به فاصله 1۵۰ 
متری محل وقوع حادثه پرتاب شــده بود. صادقی گفت: پس از وقوع 
انفجار و تماس با اورژانس، کد اورژانس شهرک رازی، سه دقیقه بعد در 
صحنه حادثه حاضر شد. مدیرکل بحران استانداری اصفهان نیز اعالم 
کرد: این حادثه بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام جوشــکاری 
روی یکی از مخازن سوخت شرکت »آلکان شیمی«در شهرک رازی 
شهرضا اتفاق افتاد. منصور شیشه فروش افزود: در پی این انفجار، یکی 
 دیگر از مخازن مجاور نیز دچار آتش سوزی شد که با تالش ماموران
 آتش نشانی مســتقر در شــهرک رازی، مهار و از وقوع حادثه دیگر 

جلوگیری به عمل آمد. 

اخبار

رییس اتحادیه کتــاب و لوازم التحریر اصفهان با اشــاره به 
ترفند فروشــگاه های بزرگ در اغفال مردم گفت: برخی از 
این فروشــگاه ها، اجناس را به زعم خود با تخفیفات زیاد به 
مشــتری عرضه می کنند، در حالی که قیمت تمام شده در 

واحدهای صنفی لوازم التحریر پایین تر است.
اکبر چیت ساز با اشاره به وضعیت نسبتا نامناسب اقتصادی 
در جامعه اظهار کــرد: در صنف لوازم التحریــر این اوضاع 
وخیم تر اســت که با کمک مردم و مســئوالن دولتی بهتر 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه باید برای خرید کاالی ایرانی 
فرهنگسازی شــود، افزود: می توانیم با خرید یک مداد و یا 
خودکار ســاخت ایران به صنایع فعال در زمینه نوشت افزار 
کمک کنیم و آنها را مورد حمایت قــرار دهیم تا بتوانند به 

فعالیت های خود ادامه دهند.
رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروش اصفهان با تاکید 
بر نقش مهم رسانه ها در فرهنگســازی برای خرید کاالی 
ایرانی، اضافه کرد: متاسفانه تاکنون برعکس این قضیه اتفاق 
افتاده است، برخی از فروشگاه های بزرگ با برچسب بزرگی 
روی یک خودنویس عدد 3۰ هزار تومــان را خط زده اند و 
خودنویس را به مبلغ 21  هزار تومان می فروشند، در حالی 
که همان خودنویس در واحدهای صنفی قانونی لوازم التحریر 

1۵ هزار تومان است.
چیت ساز ادامه داد: این گونه و با این ترفندها مردم را اغفال 

می کنند، اجناس را به زعم خود با تخفیفات زیاد به مشتری 
عرضه می کنند در حالی که قیمت تمام شده در واحدهای 

صنفی لوازم التحریر پایین تر است.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه های عرضه لــوازم التحریر را 
تعطیل کردیم، خاطرنشــان کرد: چند دلیل برای تعطیلی 
نمایشگاه ها داشتیم، اول اینکه اجناس بنجل و بی کیفیت در 
این نمایشگاه ها عرضه می شد، دوم اینکه اگر کاال با مشکل 
به مشتری به فروش می رسید، مشتری دیگر دسترسی برای 
رفع مشکلش به واحد عرضه کننده کاال نداشت در حالی که 

واحدهای صنفی تا مدت ها جوابگو خواهند بود.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
با وجود کمبود موقوفه با نیت کمــک به دانش آموزان 
نیازمند و با ایجــاد کمپین حمایــت از دانش آموزان 
 نیازمند و جــذب کمک هــای خیران و نیکــوکاران
  3 هزار بســته لوازم التحریر تهیــه و بین دانش آموزان

 18 شهرستان استان اصفهان توزیع شده است.
حجت االسالم حسن امیری اظهار داشت: امروزه اهمیت 
علم و دانش بر بشریت مخفی نیست، همه مکاتب بشری 
و ادیان آســمانی بر کســب علم و دانش تاکید دارند و 
پیشرفت و ترقی در مسیر علم را افتخارآمیز می شمارند، 
اما بدون تردید دین مبین اسالم بیش از هر دین و آیین 
دیگری به علم بها داده و انســان ها را بــه تعلیم و تعلم 

فراخوانده است.
وی تصریــح کرد:امروز نیز با وجــود اختصاص بودجه 
توسط دولت برای آموزش  و پرورش، همچنان نیازمندیم 
تا موقوفات بیشتری در این رابطه ایجاد شوند تا بتوانیم 
دغدغه ادامه تحصیل برای افراد نیازمند را از بین ببریم 
زیرا باســوادی گامی بزرگ برای از بیــن بردن جهل و 

همچنین فقر در جامعه به شمار می رود.
امیری در ادامه عنوان کرد: امســال اداره اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان توانست با وجود کمبود موقوفه 
با نیت کمک به دانش آموزان نیازمند و با ایجاد کمپین 

حمایــت از دانش آموزان نیازمنــد و جذب کمک های 
خیران و نیکــوکاران، 3 هزار بســته لوازم التحریر را به 
ارزش یک میلیــارد و 2۵۰ میلیون ریــال تهیه و بین 
دانش آموزان 18 شهرستان استان اصفهان توزیع کند.

وی در پایان با اشــاره به توزیع بسته بین دانش آموزان 
مستعد در سال گذشــته، گفت: خدا را شاکریم که بار 
دیگر با حمایــت خیران و نیکوکاران توانســته ایم دل 
دانش آموزان نیازمند بیشــتری را با اهدای بسته های 
حمایتی شــاد کنیم که این امر نیز بــا کمک خیران و 

نیکوکاران محقق شده است.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند 18 شهرستان استان

اوقاف اصناف

رییس اتحادیه لوازم التحریر اصفهان:

تعدادی از فروشگاه های بزرگ با تخفیف زیاد، مردم را اغفال  می کنند

ـِ پـایـانــ

      آتـنـا
تـراژدی

دختری به نام آتنا
داستان از آنجا شروع شد که 29 خرداد، ساعاتی پس از افطار بیست 
و چهارمیــن روز ماه رمضان خبری در فضای مجازی منتشــر شــد 
: دختر7 ســاله پارس آبادی گم شــد. خبری کــه در اولین لحظات 
حدس و گمان هــای زیادی را به همراه داشــت و عملیــات عوامل 
داعش، انتقام گیری شخصی و سارقان طالی کودکان از جمله گمانه 
زنی هایی بود که بازار شــایعات را همچون همیشه داغ داغ کرده بود 
و حتی در سومین روز گم شدن آتنا خبر یافتن جنازه دخترک همه 
شهر را به درب خانه پدر آتنا کشاند که در پایان این ماجرا نیز دروغی 
 بیش نبود. ۵ روز گذشــت و خبری از آتنا نشــد.کارآگاهان در حال

 بررسی ...

روز حادثه
پدرآتنا اصالنی ســال ها در خیابان پزشکان شهرســتان پارس آباد 
دستفروشــی می کرد و آتنا گاهی برای خوردن آب به مغازه یکی از 
آشنایان که در حوالی بســاط پدر، مغازه رنگ رزی داشت، می رفت.

روز حادثه هنگامی که پدر سرگرم فروش بود آتنا بدون خداحافظی، 
از پدر جدا شده و دیگر بازنگشــت. نزدیک غروب پدر به گمان اینکه 
فرزندش در خانه به سر می برد با ورود به منزل متوجه غیبت دختربچه 
می شود و پس از قطع امید از پیدا کردن دخترش، پلیس را در 

جریان قرار می دهد.
خبر گم شدن دختربچه در شــهر پیچیده بود و همه 
نگران بودند. هیچ کس نمی دانســت چــه اتفاقی 
برای دختربچه اتفاق افتاده و او کجاســت. حتی 
سگ های جســدیاب هالل احمر هم تمام محل 
زندگی و کار خانواده آتنا را تجسس کردند... اما 

خبری از آتنا نشد.
تیم کارآگاهان پلیس شهرستان پارس آباد وارد 
عمل شدندو بازجویی از کسبه و اهالی شروع 
شد. در نزدیکی بساط پدر آتنا دو دوربین مدار 
بسته وجود داشت و نکته حساس و سرنوشت 
ســاز که راز جنایتی کثیف را فاش کرد این 
بود که آتنا در دوربین اول که متعلق به یک 
مغازه بود دیده شده، اما در دوربین بانک که 
تنها چند متر آن طرف تر بود اثری از آتنا 
نبود! فاصله چند متــری که در دل خود 

حوادث تلخی را رقم زد...

اولین و آخرین مظنون 
بازپــرس پرونــده دختربچــه پارس 
آبادی درابتدای امر دســتور بازداشــت 
رنگرز خیابان پزشــکان را صادر کرد، اما 
متهم در همه مراحــل بازجویی اظهار 
بی گناهی می کند و مدعی می شــود 
که نمی دانــد چه اتفاقی بــرای آتنا 
رخ داده؛ با این حال بررســی های 
گسترده و شــبانه روزی و بازبینی 

حدود 6۰ساعت فیلم دوربین های مداربسته جای شکی باقی نگذاشته 
بود که آتنا در مقابل مغازه او ناپدید شده و وی حقیقت را انکار می کرد.

پرونده همچنان دارای نقاط کور...

22 روز بعد
همســر و برادر مظنون اصلی پرونده آتنا در ورود به محل پارکینگ 
 خانه، متوجه بوی متعفنی می شــوند که محیط را فرا گرفته اســت.
  کم کم پرده از جنایتی هولناک برداشته شــد. جنازه آتنا، دخترک
 بی گناه در بشکه ای پالستیکی زیر خاک پنهان شده بود. با پیدا شدن 
جسد آتنا کوچولو و انتقال آن به پزشکی قانونی، بازجویی از مرد رنگرز 

ادامه یافت و باز هم انکار...

متهم اعتراف می کند
هر چند مرد جنایتکار سعی داشت هر طور شده خود را بی گناه جلوه 
دهد، اما در نهایت بازجویی ها و تحقیقات کارآگاهان به نتیجه رسید 
و این مرد به قتل آتنا اعتراف می کند و می گوید: دو، ســه روزی بود 
که با دیدن آتنا و طالهایش وسوسه شده بودم. روز حادثه به مغازه ام 
آمد که آب بخورد و چون کســی آنجا نبود، به طرفش رفتم.خواستم 
نقشه ام را اجرا کنم اما او شروع کرد به فریاد زدن. برای همین دستم را 
روی دهانش گذاشتم و وقتی به خودم آمدم که دیگر نفس نمی کشید. 
ترسیده بودم و جسدش را داخل ساکی گذاشتم و آن را به پارکینگ 
بردم و در بشکه پالستیکی مخفی کردم تا سر فرصت در محلی خلوت 
رها کنم، اما چند روز بعد به عنوان مظنون دستگیر شدم و رازم فاش 

شد...

خشم مردم
مردم پارس آبــاد در اعالم انزجاز از اقدام وحشــیانه، غیرانســانی و 
بی شرمانه قاتل آتنا اصالنی و تقاضای رسیدگی سریع و اشد مجازات 
برای قصاص اسماعیل رنگرز، طومار بزرگی را در مقابل مسجد عباسیه 

آویختند و اقدام به امضا کردن این طومار کردند.
براساس این طومار خواسته مردم پارس آباد تقاضای اشد مجازات در 

کمترین زمان ممکن بود.
مردم این شــهر پس از شــنیدن عمق 

فاجعه و جنایت صــورت گرفته در 
حرکتی اعتــراض آمیز به 

ســطح شــهر آمدند و 
خشــم خود را ابراز 
و بــا خانــواده آتنا 
اظهــار همدردی 
کردنــد. تاثیر این 
اتفاق ناگــوار در 
شبکه های مجازی 

و صفحات شخصی 
چهره ها به وضوح دیده 

می شد.این در حالی بود 
که عده ای خشــم خود را با 

شکستن شیشــه های مغازه قاتل ابراز 

کردند که با مداخله پلیس قائله خاتمه یافت، اما همچنان اعتراض ها و 
تقاضا برای قصاص هر چه سریع تر قاتل ادامه داشت...

واکنش چهره های سرشناس به این جنایت
به دنبال قتل فجیع و وحشــیانه آتنا اصالنی دختر بچه 7 ساله پارس 
آبادی بسیاری از هنرمندان و چهره های شاخص کشور با انتشار عکسی 

از او، با خانواده این دختر بچه ابراز همدردی کردند.
امام جمعه اردبیل  با تسلیت درگذشت آتنا اصالنی عنوان کرد: آتنا را 
فرزند خودم می دانم و تا مغز استخوان در سوگ او می سوزم و از اینکه 
اســتان ما مبتال به چنین تنزلی شــده؛  قلبا و روحا حسرت و تاسف 

می خورم و آن را هشدار بزرگ فرهنگی می دانم.
اســحاق جهانگیری نیز در واکنش به قتل دردنــاک آتنا اصالنی در 
اینستاگرام خود نوشت:حادثه قتل دردناک و غم انگیز آتنای عزیز و 
معصوم، قلب ملت ایران را جریحه دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد 
کرد. این مصیبت اندوه بار را به پدر و مادر شــریف و داغدارش و همه 
ملت ایران به ویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می گویم 

و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.
بدون تردید رســیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع 
جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضائیه، موجب کاهش آالم مردم صبور 

ایران به ویژه خانواده آتنای بی گناه و عزیز خواهد شد.
پرویز پرستویی در صفحه شخصی خود نوشت: امیدوارم از این ناامنی 
در جامعه ما جلوگیری بشــه وبا این افراد که نمی دونم اسمشونو چی 
باید گذاشت برخورد بشه .به هرحال این فاجعه رو به خانواده آتنا و ملت 
ایران تسلیت میگم. تهمینه میالنی، کارگردان اجتماعی سینمای ایران 
با لحنی انتقادی نسبت به مســئوالن عنوان کرد: تسلیت به خانواده 
محترم اصالنی برای این گل کوچک پرپر شده .داغی بردل ، که هرگز 
پاک نخواهدشد .مسئولین محترم! مشکالت و بیماری های روحی ، 

روانی جامعه را دریابید.

آتنا در خانه ابدی اش آرام گرفت
مردم پارس آباد با غم اندوه، پیکر بی جان آتنا را به خاک ســپردند و 
در معصومیت این فرشته کوچک ماتم گرفتند. آتنا که از بهار عمرش 

فقط 7 سال گذشته بود اشــک های مادر و بی تابی های پدر 
 را به دنبال خود کشــاند و زودتر از موعد از این جهان

 پر کشید و معصومانه رفت.

خیابان های پارس آباد در روز خاکسپاری دخترک معصوم خود، پر از 
ماتم بود؛ چرا که آتنای کوچک این شهر ناجوانمردانه به آغوش خاک 
رفت.پیکر بی جان آتنا اصالنی در میان خانواده چند هزار نفری خود 

آرام گرفت.

قاتل، تمارض به اختالل روانی می کند
قاتل دختر 7 ســاله پارس آبادی وقتی خود را بــه طناب دار نزدیک 
می بیند، شروع به تظاهر می کند، اما دادستان پارس آباد می گوید: ما 
با یک قاتل حرفه ای روبه رو هستیم که در گذشته هم چندین پرونده 
علیه وی تشکیل و بازداشت شده، اما بنا بر نبود دالیل کافی، متهم آزاد 
شده است. قاتل هیچ گونه اختالالت روانی نداشته و دلیلی هم مبنی 
بر این رفتار از پزشکی قانونی تاکنون برای ما ارسال نشده؛ به طوری 

که قاتل تنها انگیزه خود را از این قتل انگیزه مالی عنوان کرده است.

احساس سوختن به تماشا نمی شود
پدر دخترک 7 ساله  پارس آبادی نه اشک می ریزد و نه فریاد می زند، 

فقط یک کلمه از دهانش بیرون می آید و آن اعدام است. 
اصالنی درباره تمام روزها و شــب هایی که هر لحظه اش هزارســال 
گذشت و چشم شان به در خشک شــد تا خبری از او بیاید، می گوید: 
»احساس سوختن به تماشا نمی شود قلبی که همچو مشعل نم دیده 
شد خموش« »خواسته ما این است که قاتل سریع اعدام شود. امیدوارم 
هرچه زودتر پیگیری پرونده را تمام کنند و قاتل دخترم را به ســزای 

اعمالش برسانند.« 

قاتل پارس آبادی اعدام شد
باالخره در ســکوت مبهم خبری، قاتل آتنا اصالنی دختر خردســال 
پارس آبادی پــس از چند ماه انتظار خانواده آتنا و مردم شهرســتان 
پارس آباد و استان اردبیل و شاید هم همه مردم ایران به دار مجازات 
آویخته شد. شیطان پارس آبادی که به اسماعیل رنگرز شهرت یافته 
ساعت 6:2۰ بامداد روز چهارشنبه  در میدان باکری شهر پارس آباد در 
مأل عام و در میان خشم و انزجار مردم پارس آباد و خانواده دردکشیده 
آتنا اعدام شد.اسماعیل جعفرزاده به جرم به قتل رساندن آتنا اصالنی 
به دار مجازات آویخته شد، او قبل از اعدام گفت:من خودم 

دختر دارم؛ من تجاوز نکردم.

فاطمه کاویانی 
 آنچه در ماجرای آتنا اصالنی 

گذشت:
قتل دختر هفت ســاله پارس 
آبادی و تجاوز به او، واکنش های 
فراوانی را در جامعه ایجاد کرد. 
این گزارش نگاهی دارد به آنچه 
که در ارتباط با این ماجرا طی 

ماه های اخیر رخ داده است.
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با توجه به اینکه تیم پرسپولیس تهران با اتوبوس به اصفهان عزیمت کرده و نظر 
به اینکه کاروان این تیم  بعد از ساعت ۱۹در اصفهان حضور یافت، نشست خبری 

سپاهان و پرسپولیس لغو شد.

نشست خبری دیدار سپاهان و پرسپولیس لغو شد

منهای فوتبال

مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن:

 به جای تیمداری
 بازیکن  می سازیم

مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن در مورد عدم تیمداری 
باشگاه ذوب آهن در لیگ برتر هندبال بانوان، اظهار کرد: 
طی جلســاتی که با کادر جدید تیم هندبال که قرار بود 
امسال با باشگاه همکاری کنند و کارشناسان باشگاه برگزار 
شد و پس از بررسی های انجام گرفته در این مورد به این 
نتیجه رسیدیم که تیم هندبال بانوان امسال برای حضور در 

لیگ برتر آماده نیست.
پروانه شریف زاده ادامه داد: سعید آذری، مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن معتقد به بومی گرایی است و به جذب بازیکن از 
استان های دیگر اعتقادی ندارد مگر اینکه در یک پست 
بازیکن نداشته باشیم و مجبور شویم نیرو جذب کنیم؛ آن 

هم تنها تا سقف ۲ بازیکن.
شریف زاده بیان کرد: تعداد زیادی از بازیکنان تیم هندبال 
بانوان ذوب آهن امســال از صحنه رقابت ها خداحافظی 
کرده بودند و با جذب یکی، دو بازیکن مشکل تیم برطرف 
نمی شد و برای تقویت آن باید نفرات بیشتری از استان های 
دیگر به خدمت می گرفتیم که در حال حاضر این امکان 

برای باشگاه میسر نبود.
مدیر ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: باشگاه 
ذوب آهن مشــکالت مالی و خاص خود را داشــت، اما 
خداحافظی برخی بازیکنان هم مزید بر علت شد تا امسال 

تصمیم به عدم تیمداری گرفته شود.
وی اشــاره کرد: اگر قرار اســت هزینه و بودجه ای برای 
تیمداری در لیگ بانوان خرج شــود با توجه به مشکالت 
باشگاه، منطقی تر بود که این تصمیم گرفته شود و به نظر 

من تصمیم آذری منطقی بود.
شــریف زاده گفت: عدم تیمداری باشــگاه ذوب آهن در 
رشته هندبال بانوان ربطی به نتایج این تیم در فصل های 
گذشته ندارد. سال گذشته هم احتمال قهرمان شدن تیم را 
می دادیم اما امثال اکثر مهره های تیم از هندبال خداحافظی 
کردند و تیم خالی از بازیکن بود و حضور در لیگ امسال  

بدون این مهره ها ریسک محسوب می شد.
مدیر ورزش بانوان باشــگاه ذوب آهن اضافه کرد: به گفته 
کارشناسان باشگاه ذوب آهن تیم هندبال بانوان با بازیکنانی 
که در تیم مانده بود و نسبت به هزینه ای که قرار بود برای 
این تیم در یک سال خرج شود در حد شرکت در لیگ برتر 
نبود. وی خاطرنشان کرد: تیم های رده پایه هندبال بانوان 
مثل سابق در باشــگاه حضور دارند و کارهای زیربنایی و 
بازیکن سازی طبق روال گذشته در حال انجام است و در 

حال حاضر این کار بهتر است.

خبر روز

بانوی شناگر اصفهانی گفت: موفق شدم رکورد شنای پای دوچرخه 
)دست باال( را که سال گذشته متعلق به 

مهناز کریمی بــود، جابه جا کنم.
اکرم قربانی اظهار کرد: شهریور 
ماه جاری با ۲0 ساعت شنای 
ثابت پای دوچرخه )دســت 
باال( رکورد کشــوری را زدم؛ 
سال گذشــته مهناز کریمی 

رکورددار این مــاده بود و من 
 امســال توانســتم آن را جابه جا

 کنم.
وی افزود: ۱5 سال است که در شنا مشــغول به فعالیت هستم؛ از 
آنجایی که همیشه باید در این رشته به روز باشیم و سطح اطالعات و 
فعالیت هایمان را با علم روز پیش ببریم، سال گذشته در کالس های 

اصالح تکنیک که در استخر انقالب برگزار می شد، شرکت کردم.
بانوی شناگر اصفهانی ادامه داد: در کالس ها مهارت من) در ماده 
پای دوچرخه که قدرتی استقامتی اســت و در ناجی گری کاربرد 
دارد(، مورد توجه مربی قرار گرفت به طوری که با پیشــنهاد وی 

تصمیم گرفتم رکورد بزنم.
 وی تصریح کرد: در هفته چهار یا پنج روز بــه طور مداوم تمرین 
داشتم تا اینکه شهریور امسال در اســتخر پزشکان، رکورد شنای 
پای دوچرخه )دســت بــاال( را زدم. در واقع می توانــم این طور 
 عنوان کنم که شــروع حرفه ای کار کردنم از حــاال به بعد خواهد

 بود. 
وی در پایان اذعان داشت: برای پیشرفت در این رشته و هدف های 
پیش رو، نیاز به حمایت و همکاری هیئت شنا و نجات غریق استان 

اصفهان دارم.

 بانوی شناگر اصفهانی 
رکورد کشوری را شکست

ساسان انصاری قبل از آنکه  راهش را به سمت اصفهان کج کند و به سپاهان 
بیاید تقریبا تمام عمر فوتبالی خود را در فوالد گذرانده بود و سابقه عضویت در 

تیم های رده های سنی مختلف باشگاه خوزستانی را داشت. 
انصاری اواسط خرداد ۹5 با پرسپولیس قرارداد بست، اما با گذشت تنها چند 
هفته از شروع لیگ شانزدهم به این نتیجه رسید که برانکو ایوانکوویچ اعتقاد 
چندانی به او ندارد. از این رو، اواسط شهریور سال پیش و به فاصله کوتاهی 
پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی برای جدایی از جمع قرمزپوشان 

پایتخت مجاب شد و به فوالد بازگشت .
کمی بیش از یک سال پس از جدایی از پرسپولیس انصاری امیدوار است تا 
در تقابل با تیم سابقش هم توانایی های خود را به برانکو ثابت کند و هم طلسم 

ثبت نشدن اولین گل رسمی اش برای سپاهان را باطل کند.

پرسپولیس در حالی برابر سپاهان صف آرایی می کند که در همه دیدارهای 
خارج از خانه این فصل خود پیروز بوده اســت. در ۶ هفته گذشته لیگ برتر 
پرسپولیس سه بار در خانه حریفان به میدان رفته که حاصل آن سه پیروزی 
بوده است. آنها در اولین میهمانی خود در تبریز ۲ بر یک تراکتورسازی را شکست 
دادند، سپس در ورزشگاه تختی تهران نفت را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند 
و در هفته پنجم نیز با نتیجه ای مشابه، گسترش فوالد را در تبریز از پیش رو 
برداشتند. در سوی دیگر اما یکی از ضعیف ترین میزبان های لیگ هفدهم یعنی 
سپاهان قرار دارد که در سه میزبانی خود در لیگ هفدهم سه تساوی به ترتیب 
برابر سایپا، پارس جنوبی و سپیدرود داشته است. بدین ترتیب به نظر می رسد 
شاگردان زالتکو کرانچار روز ســختی را برابر بهترین تیم خارج از خانه لیگ 

هفدهم در پیش داشته باشند.

 انگیزه های دوگانه 
ساسان انصاری

 روز سخت سپاهان
 در نقش جهان

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره آخرین وضعیت فرنگی کاران 
ایران در آستانه اعزام به بازی های داخل ســالن آسیا در عشق آباد 
 ترکمنستان اظهار کرد:اردوی تیم ملی برای حضور در این رویداد از

 ۱۱ شهریور ماه آغاز شد و در فرصت زمان ۲0 روزه تا این مسابقات 
سعی کردیم شرایط کشتی گیران را چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ 
جسمانی حفظ کنیم و یا اگر توانستیم مقداری افزایش دهیم.در این 
دو اردو اصال تمرین سنگین نداشتیم؛ چرا که با توجه به فرصت اندک 

تا بازی های ترکمنستان قادر به انجام این کار نبودیم.
علی اشکانی تصریح کرد: از سوی دیگر قوانین جدید کشتی فرنگی 
که باز هم قرار است دچار تغییرات شود، دست و بال مربیان را بسته 
و نمی دانیم تمرینات خود را به چه شــکل و برنامه ای که مطابق با 
قوانین کشتی فرنگی باشد پیش ببریم.متاسفانه تغییر مداوم قوانین 

دچار سردرگمی مربیان کشتی فرنگی شده است.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاســخ به این سوال که آیا هدف 
از حضور در بازی های ترکمنســتان کسب نتیجه اســت یا تجربه، 
خاطرنشان کرد:در کشور ما کســب نتیجه همواره جزو اولویت های 
اصلی بوده و هر چقدر هم که بگوییم دنبال نتیجه نیســتیم باز هم 
نتیجه مطلوب در اولویت قرار دارد.انتظار مــن از فرنگی کاران این 
است که تا پای جان بجنگند و به دنبال نمایشی زیبا باشند. امیدوارم 
این موضوع با نتایج خوب نیز همراه شــود؛ البته نباید از این موضوع 
غافل شویم که سطح مسابقات بسیار باالست و عنوان داران جهانی 

در آن حاضر هســتند؛توقع ما از جوانان جنگیدن تــا آخرین ثانیه 
مبارزه است.اشکانی در ادامه گفت وگو با ایســنا، درباره  انتقادها از 
نتایج ضعیف تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی پاریس 
نیز خاطرنشان کرد:همانگونه که یک پزشک وظیفه دارد ابتدا علت 
کســالت بیمار خود را پیدا کند و ســپس دارو تجویز کند، مدیران 
ورزش ایران نیز موظفند به این نکته توجه کنند که آیا واقعا امکانات 
و توجهی که به کشــتی به عنوان ورزش اول ایران داشته اند مطابق 
با افتخارآفرینی های این رشــته و اهمیت آن نزد مردم بوده است یا 
خیر.آنگاه مطابق با میزان توجهاتشان از کشتی انتظار داشته باشند.

مردم نیز باید بدانند که حریفان قدرتمنــد جهانی توجه ویژه ای به 
کشتی گیرانشان دارند و شرایط ما را با آنها یکسان ندانند.اگر توقعات 
به اندازه توجهات باشــد آنوقت مشــکالت به صورت ریشه ای حل 
خواهد شد.اهالی کشتی و کارشناسان هم باید شرایط و امکانات ما و 
 حریفان جهانی را برای مردم توضیح بدهند تا به دقت در جریان امور

قرار بگیرند.
 وی درباره اینکه پس چرا با این وجود برخی افراد ســعی می کنند 
اینگونه القا کنند که رسول خادم توجه بیشتری به کشتی آزاد نسبت 
به کشتی فرنگی دارد گفت: شــاید این امر در گذشته وجود داشته، 
اما قاطعانه می گویم چنین چیزی در حال حاضر و در نحوه مدیریت 
خادم به هیچ وجه دیده نمی شود و اصال چنین چیزی ندیده ایم که 

بخواهیم درباره آن صحبت کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: 

مسئوالن به اندازه توجه شان، از کشتی توقع داشته باشند

قاب روز

بنر بزرگ هواداران بارسلونا برای مسی
هواداران از بنر بزرگ بارسلونا به بهانه ۳00 امین گل لیونل مسی در ورزشگاه نیوکمپ در جریان 

بازی با »ایبار« رونمایی کردند.

نقل قول روز

مدیرعامل اســتقالل و یک عضــو هیئت مدیره باشــگاه به دیدار 
سلطانی فر رفتند.

پس از اتفاقات رخ داده در برنامه نود 
و افشاگری های صورت گرفته 
از ســوی ملکی، عضو هیئت 
مدیره باشگاه استقالل، رضا 
افتخاری و اکبر عباسی ملکی، 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

باشگاه اســتقالل برای بررسی 
آخرین تحوالت باشگاه استقالل، 

برای دیدار با سلطانی فر، به وزارت ورزش 
و جوانان رفته   و در جلسه با وزیر شرکت کرده اند.

این روزها اتفاقات عجیبی در استقالل تهران در حال رخ دادن است. 
اوج بی برنامگی و بی نظمی در این باشــگاه در برنامه این هفته ۹0 
رونمایی شد. جایی که اعضای هیئت مدیره و سرمربی برای اثبات 
ادعاهای خود مقابل هم قرار گرفتند. اکنون وزارت ورزش به عنوان 
رییس مجمع باشگاه استقالل تهران احتماال به دنبال بررسی این 
اتفاقات و تحلیل دالیل افت این تیم است و شاید به زودی تغییراتی 
را در رأس هیئت مدیره و مدیریت این باشگاه رقم بزند تا هماهنگی 
مدیریتی بیشتری بین کادرفنی و مدیریت برقرار شود و حاشیه های 

این باشگاه پرطرفدار رو به خاموشی بگذارد.

روزنامه هواداری بارسلونا، اسپرت، گزارش داده که نیمار در تالش 
برای انتقال قدرت در پی اس جی بوده و 

سعی داشته نشان دهد که شماره 
یک این تیم اســت. امــا بعد از 
ناکامــی و موضوعــات پیش 
آمده دربــاره پنالتی و ضربه 
کاشته او صحبتی با الخلیفی 
داشته اســت. الخلیفی وقتی 

می خواسته نیمار را متقاعد کند 
که به تیمش ملحق شود، قول داده 

بود که او ستاره تیم باشــد، اما به فاصله 
تنها ۶ هفته بعد از نهایی شدن انتقال چنین اتفاقاتی پیش آمده است 

و در نتیجه آن نیمار از او خواسته تا کاوانی را بفروشند.

بیــش از هر زندگی شــخصی و حرفه ای وین رونــی این روزها 
فوتبالیست دیگری سوژه دارد. از جدایی 

پس از ۱۳ سال از منچستریونایتد 
و بازگشــت بــه »اورتــون« 
باشــگاهی که در آن رشد کرد 
بگیرید تا محرومیت ۲ ســاله 
از رانندگــی به دلیــل راندن 
ماشــین در حالت غیرعادی! 

این تمامی ماجــرای آقای رونی 
نیست و ستاره ۳۱ ســاله آبی های 

هم مرسی ســاید در زندگــی شــخصی 
دچار تغییر خواهد شــد؛ البته این مرتبه خبر مثل دادگاهی شدن و 
محرومیت از رانندگی تلخ نیست و قرار است یک نفر جدید به خانواده 
رونی اضافه شود.  کالین، همسر وین رونی در ابتدا باردار بودن خود را 
تکذیب می کرد و مدعی شده بود فقط کمی چاق شده است، اما ۲ هفته 
بعد از اینکه دلیل چاقی اش را ورزش نکردن عنوان کرده بود در توئیتر 

اعالم کرد برای چهارمین مرتبه باردار شده و نوزاد او هم سالم است. 

 ورود»سلطانی فر«
 به حاشیه های استقالل

درخواست عجیب نیمار؛

»کاوانی« هرچه زودتر فروخته شود!

خانواده »رونی« 6 نفره می شود؛ 

در انتظار یک دختر

اتفاق روز

درخواست روز

فوتبال جهان

دوئل مربیان کروات در نقش جهان؛

برانکو به کمک کرانچار  می آید؟

سمیه مصور   در روزی کــه دو 
کــروات  ســرمربی 
شاگردانشان را مقابل یکدیگر در ورزشگاه 
نقش جهان صف آرایی می کنند، نتیجه به 
دســت آمده در ال کالسیکوی ایرانی نقش 
سرنوشت ســازی در ابقا و برکناری زالتکو 

کرانچار خواهد داشت.
کرانچار کــه در روزهای پایانی ســال ۹5 
جانشــین عبدا... ویسی شــد که نتوانسته 
بود در لیگ شــانزدهم با طالیی پوشــان 
ســپاهان نتیجه قابل قبولی کسب کند، در 
این روزها در حال نزدیک شدن به سرنوشت 
گواردیوالی ایرانی است و زمزمه های جدایی 
او )هرچند مدیرعامل باشــگاه سپاهان این 
مســئله را تکذیب کرده( به گوش می رسد. 
ســرمربی کروات تیم ســپاهان در حالی 
بدترین عملکــرد ســپاهان در تاریخ لیگ 
برتر تا پایان هفته ششم درکارنامه کاری اش 
ثبت می شــود که به گفته محسن طاهری 
زردپوشان اصفهانی امســال با نظر او بسته 
شــده و تمام نفرات دلخواه کرانچار جذب 
گشته اند. ضعیف ترین شروع طالیی پوشان 

اصفهانــی در لیگ هفدهــم در حالی رقم 
خورده است که این تیم در لیگ شانزدهم 
با عبدا... ویسی در شــش هفته ۱0 امتیاز و 
در لیگ پانزدهم با حســین فرکی با همین 
تعداد بازی ۱4 امتیاز گرفته اســت و حتی 
در لیگ هشتم و یازدهم هم که سپاهانی ها 
شروع ضعیفی در لیگ برتر داشتند در پایان 
هفته ششم به نسبت فصل جاری دو امتیاز 
بیشتر کسب کرده بودند ولی در این فصل با 
۶ امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی 
قرار گرفته اند تا عمق فاجعه در تیم کرانچار 

مشخص شود.
زمزمه های نارضایتی هواداران ســپاهان از 
عملکرد این تیم همــان هفته های ابتدایی 
لیگ به دنبال نتیجه نگرفتن، از روی سکوها 
بلند شــد ولی این روزها بــه دنبال حذف 
ســپاهان از جام حذفی و شکست این تیم 
در هفته ششم لیگ برتر مقابل فوالد، موج 
انتقادات از کرانچار با قوت بیشتری پیگیری 
می شود و به نظر می رســد تصمیم گیری 
برای تغییرات روی نیمکت به بعد از بازی با 
پرسپولیس موکول شده است.  هرچند پس 

از شکست تیم سپاهان از فوالد مدیرعامل 
باشگاه سپاهان تاکید کرد که بحث برکناری 
کادر فنی در دســتور کار نیست ولی تجربه 
ثابت کرده هــواداران ســپاهانی چندان با 

حوصله نیستند.
 مدیرعامل باشــگاه ســپاهان مدعی شده 
بود که بحث تغییرات مداوم مربی فقط در 
منطقه خاورمیانه و آســیا رخ می دهد ولی 
در اروپا تغییرات سرمربی در اولویت نیست 
و تیم آرسنال با وجود نتیجه گیری ضعیف 
ونگر با این تیم با آرامــش به کار خود ادامه 
می دهد و بحث تغییر ونگر در این تیم مطرح 
نیست و اولویت تغییرسرمربی تیم سپاهان 
در دستور کار این تیم قرار ندارد ولی شکست 
این تیم مقابل پرســپولیس که این روزها 
برخالف شکســت مقابل تیم پیکان حال و 
روز خوشی دارد و با شکست االهلی توانسته 
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه 
یابد نارضایتی شــدید هواداران را به دنبال 
خواهد داشت و مســئوالن باشگاه سپاهان 
ناچار می شوند به گزینه تغییر نیز فکر کنند 
تا بتوانند رضایت سکوها را حاصل کنند از 

این رو برتری مقابل سرخ های آماده تهرانی 
اهمیت  دو چندان بــرای کرانچار می یابد 
تا بتواند از فشــار روانــی حاصله از چندین 
هفته نتیجه نگرفتن تیم سپاهان رها شود. 
این دیدار تقابل دو مربی کروات محســوب 
می شــود و در صورت باخت پرســپولیس 
در این مســابقه، اوضاع به سود دیگر مربی 
 کــروات خواهد شــد و کرانچار بــا خیال 

آسوده تر لیگ را دنبال می کند.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در خصوص اینکه جواد قراب، 
عضور هیئت مدیره باشگاه اســتقالل به خانه او رفته بود، اظهار 
داشت: قراب دوســت 50 ســاله من اســت و با هم رفت وآمد 
خانوادگی داریم. حســن روشن در مورد حاشــیه هایی که در 
استقالل به وجود آمده، خاطرنشان کرد: حرمت هایی که در این 
باشگاه وجود داشته از بین رفته است. اعتقاد دارم مهدی رحمتی 

آدم دروغگویی نیست و ملکی هم شخص راستگو و خوبی است.
01

  تیم ملی عربستان که به لطف پیروزی مقابل ژاپن در دیدار آخرش در 
مرحله انتخابی جام جهانی توانست جواز حضور در جام جهانی روسیه را 
به دست آورد نقشه های زیادی برای موفقیت در روسیه دارد. به نوشته 
فارس، ادگار بائوسا که به تازگی به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور 
 انتخاب شده درباره انتظار مقامات فدراسیون فوتبال عربستان گفته:
» مسئوالن سعودی از من خواســتند تا تیم ملی عربستان را در جام 

جهانی به مرحله یک چهارم نهایی برسانم.«

مهاجم تیم ملی کشورمان می توانست تبدیل به گران ترین 
بازیکن تاریخ باشگاه سلتیک اسکاتلند شود. روزنامه بیزینس 
روسیه درباره سردار نوشته: باشــگاه سلتیک اسکاتلند باید 
مبلغ ۱0 میلیون پوند به روبین کازان پرداخت می کرد تا انتقال  
مهاجم ایرانی به این تیم عملی شود.اگر این باشگاه اسکاتلندی 
معامله با روبین کازان را انجام می داد ســردار می توانست به 

گران قیمت ترین  بازیکن تاریخ سلتیک تبدیل شود.

هدف ویژه عربستان برای جام جهانیسردار، نخواست گران ترین بازیکن شود  رحمتی، دروغگو نیست 

 این روزها به دنبال حذف سپاهان 
از جام حذفی و شکست این تیم در 
هفته ششم لیگ برتر مقابل فوالد، 
موج انتقادات از کرانچار با قوت 

بیشتری پیگیری می شود

9
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ویژه

هر ساله با نزدیک شدن به ایام محرم و روزهای عزاداری اباعبدا... الحسین)ع( هیئت های مذهبی و مراکز فرهنگی سطح شهر، بیرق عزا و ماتم علم می کنند و در رثای سرور و ساالر شهیدان مرثیه ها 
می خوانند؛ امسال هم مردم قدردان و متدین اصفهان از یک ماه پیش در تدارک مراسم سوگواری امام حسین)ع( بوده اند و شهر سیاه پوش شده و بنرهای روضه بر در و دیوار خودنمایی می کند و در این 
تدارک معنوی این نوشتار سعی دارد تا برنامه دهه اول محرم هیئت ها و مراکز فرهنگی شهر اصفهان را معرفی کند. هیئت رزمندگان اسالم امسال با شعار »آماده باش مقصد ما در سفر یکی است« با دعوت 
از آیت ا... مهدوی و آیت ا... رییسی و حجت االسالم محسنی و ماندگاری 11 شب سوگواری برای اباعبدا...)ع(تدارک دیده است؛ در این مراسم که هر شب از ساعت 19:30 آغاز می شود به جهت تقارن دهه 
اول محرم با هفته دفاع مقدس از روایتگری راویان هشت سال جنگ تحمیلی هم استفاده خواهد شد و سرلشکر صفوی و دیگر فرماندهان دفاع مقدس هم در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

مجموعه فرهنگی شــهید بهشتی و هیئت 
انصار الحســین هم امســال بــا دعوت از 
حجت االســام کشــوری در پنج شب اول 
و حجت االســام هادی پور با شعار »چقدر 
کربا که پشت سر، چقدر کربا که پیش رو« 
به پیشواز ایام محرم رفته و از روز پنجشنبه 
همزمان با نماز مغرب و عشا میزبان عزاداران 
اباعبدا...)ع( خواهد بود؛ این هیئت برای پنج 
شب پایانی خود، مجله تصویری »راه رفتنی« 
 را نیز بــا حضور رجبی دوانــی برنامه ریزی 

کرده است.

مجموعه فرهنگی باران امســال با شــعار 
»چقدر کربا که پیش روســت« برای 11 
شب مراسم سوگواری اباعبدا...الحسین )ع( 
در انگورستان ملک آماده شده و به رسم هر 
ساله حجت االسام داســتان پور سخنران 
این مراسم است که هر شب از ساعت 19:30 

ویژه دانش آموزان برپا خواهد شد.

مجموعه فرهنگی شــهید مفتــح و هیئت 
دانش آموزی دانشــجوی ام الحسنین)ع( 
با شــعار »چشــم به راه دولتتان هستیم« 
به پیشــواز محرم رفته اســت و با دعوت از 
حجت االسام کشوری موضوع معرفت امام 
و اداره جامعه را پی خواهد گرفت و هر شب 
ســاعت 19 پاتوق گفت وگوی نوجوانان با 

یکدیگر را هم خواهد داشت.

هیئت فداییان حسین هم با شعار »همچو 
عباس هوادار حریمت هســتیم« برای پنج 
شب اول از آیت ا... مهدوی و پنج شب دوم 
حجت االسام شریف دعوت به عمل آورده 
و از نماز مغرب و عشــا در مسجد محمدیه 
خیابان همدانیان، میزبان عزاداران حسینی 

خواهد بود.

مجموعه فرهنگی عرشیان با شعار »تشنه ام 
آب کجاســت؟« از حجت االسام قلمدانی 
برای 10 شب عزاداری اباعبدا...الحسین)ع( 
دعوت به عمــل آورده و قرار اســت از نماز 
مغرب و عشا در خیابان ابوالحسن اصفهانی 
مراســم خود را همراه با مســابقه و قافله 

عزاداری ویژه دانش آموزان برپا کند.

هیئت فرهنگــی محبان امام رضــا)ع( و 
پایگاه بســیج عمار هم امســال با شــعار 
»اصحــاب آخرالزمانی سیدالشــهدا« 11 
شــب گردهمایی نوجوانان و جوانان را در 
خیمه امام حســین)ع( تدارک دیده است 
و با دعوت از حجت االسام طاهری هر شب 
از نماز مغرب و عشا در خیابان بال میزبان 

عزاداران حسینی خواهد بود.

مرکــز فرهنگی آیه، 12 شــب گردهمایی 
نوجوانان و جوانان غرب اصفهان را با شعار 
» نســیمی جان فزا می آید، بوی کرب و با 
می آید« تدارک دیده است و هر شب بعد از 
نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت االسام 
داســتان پور، میزبان عــزاداران اباعبدا... 
الحســین)ع(در خیابان امام خمینی)ره( 

خواهد بود.

مجموعه فرهنگی دارالســام، 11 شــب 
عزاداری اباعبدا... الحسین)ع( را با دعوت از 
حجت االسام کشاورز و استاد براتی تدارک 
دیده است و از ساعت 20 در مدرسه شهید 
آوینی واقع در خیابان احمدآباد به پیشواز 

محرم خواهد رفت.

گروه فرهنگــی فانوس هم ویــژه دختران 
از چهــارم تــا هشــتم محرم امســال در 
حسینیه شهدای بســیج، هر روز از ساعت 
15:30 مراســم عزاداری خود را با دعوت 
از حجت االسام داســتان پور تدارک دیده  
و شعارش را هم » آماده ســفر شو...« قرار 

داده است.

ارباب  صدای قدمت می آید

زاینده رود  نمی شود دنیای بدون »محرم« را تصور کرد، یک سال را زندگی می کنیم تا محرم بیاید، به خاطر این یک ماه است که 
اصا زنده ایم و هنوز نیامده به استقبالش می رویم. خیمه های غم را بر پا می کنیم و سیاهی علمش ر ا در هر گوشه شهر 
بر می افرازیم تا نشان دهیم ما رهرو امامی هستیم که نتوانست ذلت را بپذیرد و خون قلبش را برای احیای دین جدش تقدیم کرد تا به همه 
انسان های آزاده در جهان درس آزادگی بدهد. وقتی هوای شهر نفس گیر می شود با روضه حسین علیه السام است که  نفس تازه می کنیم 
و  قد می کشیم. ما  با روضه حسین)ع( زندگی کرده ایم و عجیب اینکه امسال بیش از همیشه دلتنگ محرم شده ایم، محرم را امسال زودتر 
به چشم دیدیم ، آنجا که یزیدیان زمان دوباره نتوانستند آزادگی و ایستادگی پای حق را تاب بیاورند و »سر«ی دیگر را جدا کردند تا نشان 
دهند کل یوم کربا و کل ارض عاشوراست و عاشورای دیگری رقم خورد تا خباثت یزیدیان بار دیگر نمایان شود و امسال عجیب دلم روضه 

زینب)س( می خواهد ...
زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب   

زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق با زینب      

با روضه حسین نفس تازه می کنیم
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کارگاه قلمکاری در حال آماده سازی کتیبه برای مراسم

آماده سازی  هیئت مجموعه عاشورائیان

                           مهدی زرگر/ زاینده رود

)ع(
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ارائه آموزش های ایمنی از خانه تا مدرسه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت:  همزمان با 
گشایش مدارس، نیروهای عملیاتی و آموزشی سازمان آتش نشانی وارد مدارس می شوند 

و دفترچه هایی حاوی شعارهای ایمنی به دانش آموزان اهدا می کنند.

چهره

با مسئوالن

بررسی راهکارهای اجرای طرح 
»یک دانش آموز، یک مهارت« 

 استاندار اصفهان در یکصد و بیستمین جلسه شورای 
آموزش و پرورش استان، با اشاره به راهکارهای توسعه 
مهارت های حرفه ای و شغلی دانش آموزان اظهار داشت: 
از 3 ســال قبل بحث هر دانش آموز یــک مهارت برای 
اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی شد و پیش بینی 

یک برنامه مهارتی برای دانش آموزان صورت گرفت.
رسول زرگرپور با بیان اینکه این طرح برای اجرایی شدن 
نیازمند 2 اقدام اســت، افــزود: باید ایــن طرح برای 
دستگاه های مرتبط و صاحب نظران، ارسال و براساس 
نقطه نظرات آنها تکمیل شود و همچنین می توان طرح 
را به صورت پایلوت در یکی از شهرستان ها اجرا کرد تا 
پس از کسب تجربه و برطرف شدن مشکالت احتمالی، 

در کل استان اجرایی شود.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید خانواده ها در 
این مورد توجیه شــوند، بیان کــرد: 75 درصد دانش 
آموختگان آموزش های میان مدت در فنی و حرفه ای 
شاغل می شوند و در حال حاضر بیشترین نرخ بیکاری 
در بین فارغ التحصیالن اســت و نه افــراد با مهارت و 
باید این تفکر در بیــن خانواده ها نهادینه شــود. وی 
خاطرنشــان کرد: اتاق بازرگانی، شهرداری ها و صنایع 
بزرگ، ظرفیت های خوبی برای مسائل مالی هستند و 
زمانی که این طرح اجرایی شود منابع مالی آن توسط 
این دستگاه ها تامین خواهد شــد. زرگرپور گفت: این 
طرح برای ذی نفعان ارسال شود تا در مدت یک ماه آینده 
نظرات خود را اعالم کننــد؛ همچنین باید درخصوص 
فرهنگ ســازی این طرح نیز اقدام شود. وی به تفاهم 
نامه همکاری پژوهشــی آموزش و پرورش با دانشگاه 
آزاد اصفهان اشاره کرد و افزود: براساس این تفاهم نامه، 
جهت دهی و هدف گذاری پایان نامه ها در رساله های 
دانشجویی در مســیر اولویت های پژوهشی اداره کل 

آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت. 
اســتاندار اصفهان حمایت از پژوهش هــا و طرح های 
مرتبط با آمــوزش و پرورش و همــکاری تخصصی در 
رصد و بررســی علمی پژوهش ها را از دیگر موضوعات 
ایــن تفاهم نامه برشــمرد. وی با اشــاره بــه گزارش 
اقدامات اجرایی در راســتای بازگشایی مدارس )پروژه 
مهر 96( توســط مدیرکل آموزش و پرورش در مورد 
پروژه های تحویلی مهر 96 و اعتبارات تملک سرمایه ای، 
اظهارداشت: برای 15 مدرســه ای که باالی 90 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اند از محل موقوفات صارمیه، 
اعتباری معادل یک میلیارد تومان برای تکمیل در نظر 

گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان:

حمالت تبلیغی دشمن به خانه های 
روحانیون نیز رسیده است

حجت االســالم رحمت ا... اروجی، 
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی 
اصفهان در گردهمایی مفســران 
قرآن کریم اصفهان گفت: شــعاع 
صدمات تبلیغات سوء دشمن در 
خانه برخی مبلغین هم قابل رؤیت 
است؛ مفسرانی که اهل خانه شان 
درگیر این حمالت شده اند. باعث 
تاسف اســت که منبرهای ما از بیان صریح و شفاف مباحث قرآنی 

تهی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، بااشاره 
به آغاز رشد شتابنده گردشگری در غرب استان اصفهان  گفت: با آغاز فعالیتم 
در اداره کل میراث فرهنگی استان متوجه شدم گردشگری در غرب استان 
اصفهان باتوجه به استعدادهای فراوان طبیعی این منطقه رشد منطقی 
نداشته است؛ بنابراین با همکاری تمامی همکاران در اداره کل و حمایت 
تمامی مسئوالن ارشد استان، از استاندار گرفته تا فرمانداران و سایر عزیزان 
در غرب استان، پس از گذشت 3 سال شاهد رشد مطلوب گردشگری در 
غرب استان هستیم؛ به گونه ای که در شهرستان فریدون شهر که یکی از 
مناطق پیشرو در امر گردشگری غرب استان به شمار می رود، هم اینک 30 
طرح گردشگری توسط سرمایه گذاران مطرح شده است که مراحل اداری 

خود را جهت اخذ مجوزهای الزم طی می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان  خبرداد:

 آغاز رشد شتابنده گردشگری 
در غرب استان اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، در حاشیه رزمایش »ذوالفقار1« در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: فرماندهی انتظامی اســتان به منظور 
افزایش تحرک و چابکی در راستای ارتقای امنیت استان، قرارگاهی با 
عنوان قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل را تشکیل داد تا بتواند با استفاده از 
ظرفیت های خود و مشارکت دیگر دستگاه ها، طرح ها و برنامه هایی را به 
اجرا بگذارد تا نسبت به گذشته شاهد امنیت بهتر و بیشتری در سطح 
استان باشیم.سردار مهدی معصوم بیگی افزود: در همین راستا پس از 
برپایی جلســات و اتاق های فکری که در قرارگاه مذکور تشکیل شد، 
رزمایشی با عنوان »ذوالفقار 1« در دستور کار قرار گرفت که این رزمایش 
از روز سه شنبه  به مدت 4 روز در شهر اصفهان و دیگر شهرستان های 

استان آغاز شده است. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:

 برگزاری رزمایش بزرگ 
»ذوالفقار ۱« در اصفهان

هرساله با نزدیک شــدن به آغاز سال  تحصیلی، مسئوالن شهری با تشکیل زاینده رود
ستاد مهر به استقبال فصل علم آموزی می روند. آیین افتتاح 
این ســتاد صبح دیروز با حضور شــهردار منتخب، اعضای 
شورای شهر و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
هدف ارتقای کیفیت ترافیکی و روان سازی تردد  برگزارشد.

آسایش و آرامش خانواده ها؛ هدف طرح ستاد مهر 
شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره به انسجام بخشی ستاد 
مهر بین بخش های مختلف شــهر، تفهیم اهمیت موضوع 
حمل و نقل دانش آموزان به مدارس و برقراری نظم بین آنها 

را اهداف تشکیل ستاد مهر شهر دانست.
قــدرت ا... نــوروزی گفت: این ســتاد، پیونــدی بین همه 
واحدهای اجرایی شــهر اســت که به دنبال آن می خواهد 
بین همه مسئوالن ایجاد حساسیت کند تا آسایش و آرامش 

بهتری برای خانواده ها ایجاد شود.
وی ادامه داد: به همه شهروندان توصیه می کنم دانش آموزان 
که سرمایه های آینده کشور هستند را همراهی کنند تا برای 
رفت و آمد به مدارس خود از امکانات الزم برخوردار باشند و 

در سایه نظم و امنیت بتوانند به مدرسه بروند.
 نظارت ویژه بر  فعالیت سرویس های مدارس 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در مراسم افتتاحیه 
ســتاد مهر اصفهــان اظهار کــرد: از حدود یــک ماه پیش 
برنامه ریزی تشــکیل ســتاد مهر در معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان آغاز شــد و با همکاری سازمان 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی، حمل و نقل بار و کاال، مرکز کنترل 
ترافیک، معاونت خدمات شــهری و پلیــس راهور اصفهان، 
برنامه ریزی های جدی صورت گرفت که امروز همایش آغاز 

به کار ستاد مهر را خدمت شما هستیم.
علیرضا صلواتی ادامه داد: پانزده گشت بازرسی بر حوزه های 
مختلف حمل و نقلی از امروز در شــهر نظارت و رســیدگی 

خواهند کرد تا تخلفات کمتری داشــته باشــیم؛ به عنوان 
نمونه بخشی از آنها بر حدود 8 هزار و 500 سرویس مدرسه 
که جا به جایی هفتاد و پنج هزار دانش آموز را برعهده دارند 

نظارت می کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان با بیان 
اینکه قرار است اول مهر روان و بدون دغدغه ای را پشت سر 
بگذاریم، عنوان کرد: یکصد دستگاه از اتوبوس های یورو4 و 
یورو5 در حال حاضر در شهر تردد می کنند که امیدواریم با 
حمایت های شورای اسالمی شهر، 400 دستگاه دیگر از این 
اتوبوس ها اضافه شود که برای اولین بار در سطح کشور وارد 
می شوند و کامال زیست محیطی هستند و آالیندگی آنها در 
حد استاندارد های یورو6 بوده و خروجی آنها بخار آب است.

وی تصریح کرد: این اتوبوس ها، هم کمک می کند جذابیت 
بیشتری در حوزه حمل ونقل عمومی داشته باشیم و هم برای 
معلوالن، جانبازان، نابینایان و ناشنوایان مناسب سازی شده 
است. این مسئله کمک می کند بتوانیم به همه اقشار جامعه 

خدمات خوب و موثری را ارائه دهیم.
صلواتی یادآور شد: امســال با همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش، برنامه ریزی جدی درخصوص سرویس مدارس انجام 
شد. سرویس مدرســه را مکمل آموزش های درون مدرسه 
می دانیم و به همین دلیل روی آن حساسیت خاصی داریم. 
در مورد تعداد نفرات و هزینــه ای که از اولیای دانش آموزان 
گرفته می شود، ســعی کردیم کیفیت و کمیت در کنار هم 

رعایت شود.
وی اضافه کرد: خطوط اتوبوس های تندرو امسال توسعه پیدا 
می کند و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، چهار خط تندروی 

دیگر به خطوط اتوبوس تندروی شهر اصفهان اضافه کنیم.
این مقام مسئول شــهری تصریح کرد: از شنبه اول مهرماه 
سال جاری ســاعت کاری قطار شهری تا ساعت 20 افزایش 
پیدا می کند و تا اواخر مهرماه هم سر فاصله حرکت قطارهای 

مترو به 10 تا 15 دقیقه کاهش می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: این قول را از ســوی مدیریت شهری 
اصفهان می دهیم که همه همت ما بر توســعه حمل ونقل 
عمومی شهر و ایجاد شــرایط زیســت محیطی بهتر برای 

شهروندان باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در آیین افتتاح 
طرح ستاد مهر شــهر اصفهان، با تبریک آغاز سال تحصیلی 
جدید اظهار داشت: جشن شکوفه ها و روز نخست تحصیل 
دانش آموزان کالس اولی، امروز)چهارشنبه( برگزار می شود 
که آغاز این اتفاق در کنار قبورمطهر شهدا زیبایی این روز را 

دو چندان می کند. 
محمدحســن قائدیها  افزود: دنیا امروز سبزی و زیبایی را در 
روزهایی می بیند که منش و انسانیت به انسان ها آموخته شود 

و ما نیز باید به این امر کمک کنیم.
وی بــا بیــان اینکه مــدارس و مردم آمــاده اســتقبال از 
دانش آموزان هســتند، گفت: تالش های صورت گرفته در 
ستاد مهر به منظور آرامش دانش آموزان در روزهای نخست 
سال تحصیلی است و همه مردم و مســئوالن در این زمینه 

همکاری های الزم را دارند.

بسیج نصف جهان برای میزبانی از ماه پاییزی؛

مهر اصفهان

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:

 برخورد قانونی با مشاغل مزاحم
 طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: ماده 55 قانون 
شهرداری ها از مشــاغلی که مشکالت بهداشتی و زیست محیطی 
برای شهر و شــهروندان ایجاد می کنند، به عنوان مشاغل مزاحم 
یاد می کند و شهرداری طبق این قانون مکلف است به صاحبان این 
مشاغل اعالم کند که ظرف مهلت مقرر نسبت به جابه جایی محل 

فعالیت خود اقدام کنند.
مسعود حیدری افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشاغل درمقابل 
اخطارهای اعالم شده از سوی شهرداری مقاومت کردند، شهرداری 

می تواند نسبت به تعطیل نمودن آن محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: چنانچه پس از انجام این 
اقدام، شاکی وجود داشته باشد، می تواند تا مدت 10 روز شکایت 
خود را اعالم کند تا در کمیسیون 3 نفره ای که اعضای آن به انتخاب 
شورای اسالمی شهر است، موضوع بررسی شود؛ چنانچه تصمیم بر 
تعطیلی واحد صنفی مزاحم قطعی شد، متصدی باید سریع تر نسبت 

به جابه جایی محل فعالیت خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته با توجــه به اینکه مردم فهیم اصفهان چنین 
مواردی را رعایت می کنند، در همان مرحلــه اخطار درخصوص 

جابه جایی محل فعالیت خود اقدام می کنند.
حیدری با بیان اینکه به دنبال ایجاد شهرک های صنعتی کوچک 
در حاشیه شهر اصفهان، مشــاغل مزاحم به تدریج به آنجا منتقل 
می شوند، گفت: برخورد قانونی با مشاغل مزاحم طبق ماده 55 قانون 

شهرداری ها انجام می شود.

مدیرمنطقه ۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل نوسازی بلوک 
فرش گذر اطراف منار چهل دختران

بلوک فرش گذر اطــراف منار چهل دختران بــه دلیل قدمت باال، 
تخریب و باعث نارضایتی شهروندان شده بود؛ از همین رو از سوی 
شهرداری بلوک فرش این گذر برای تردد روان شهروندان در دستور 

کار قرار گرفت. 
مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: عملیات 
بلوک فرش گذر شــهید بحری منتهی به منارچهــل دختران، با 
مساحتی حدود یک هزار مترمربع با هدف تسهیل در عبور و مرور 

شهروندان انجام شده است.
حســین کارگر افزود: این پروژه در کوتاه ترین زمــان ممکن و با 
اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شد. مدیر منطقه 3 
شهرداری اصفهان بااشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد:  فاز 
دوم سنگفرش چهار باغ عباسی  در ضلع شرقی آن حدفاصل خیابان 
شیخ بهایی تا خیابان آمادگاه در دست اجراست.کارگر با بیان اینکه 
ســنگفرش فاز دوم چهارباغ عباســی تاکنون 11درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه تا بهمن ماه سال 

جاری تکمیل می شود.

مدیرمنطقه 1۰ شهرداری اصفهان:

۲۰ درصد از ساماندهی خیابان 
صفوی نژاد باقی مانده است

پیاده روهای  کوچــه پس کوچه های معابر پس از گذشــت زمان 
تخریب و فرســوده می شود که نارضایتی شــهروندان را به دنبال 
دارد.درهمین راستا شهرداری منطقه 10 اصفهان به منظور ارتقای 
خدمات و تسهیل روان شهروندان، ساماندهی خیابان  صفوی نژاد را 

در دستور کار خود قرار داده است. 
عبدالرســول امامی مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان در این 
باره اظهار کرد:  ســاماندهی خیابان صفوی نژاد حدفاصل پروین تا 
 خیابان آل خجند، برای ارتقای خدمات به شــهروندان در دســت 

اجراست. 
وی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته 
است، عنوان کرد: ساماندهی خیابان صفوی نژاد با اعتبار 6 میلیارد 
ریال در آینده نزدیک تکمیل  می شود. مدیرمنطقه 10 شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: در این پروژه نیز فضای سبز،  باغچه ها، پیاده 

روها و جداول پیاده روها ساماندهی می شوند.

شهرداری

قاب شهر

سنا
 ای

ع:
منب

        
       

م سید در قفس
 یکی از مشهورترین و زیباترین مساجد تاریخی اصفهان 
مسجد »سید« است. متاســفانه در ســال های اخیر با 
اســتفاده های نادرســت و بعضا غیر اصولی از آن، زمینه 
تخریب این امانت فرهنگی مذهبی فراهم شده است. نصب 
داربست های فلزی غیر استاندارد برای اجرای برنامه های 
مختلف در این بنای باشکوه که باید محل فخر فرهنگی باشد، 
بخشی از نمای فرهنگی و معنوی مسجد را احاطه کرده است. 
این روزها زیبایی های معماری این مسجد عظیم با فلز احاطه 
شده است. در کنار این مسئله، کاشی های این مسجد نیز 

نیازمند مرمت و بازسازی مناسب است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان صبح 
سه شنبه  در نشست مطبوعاتی و رسانه ای کمیته های ستاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس استان اصفهان اظهار کرد: ایثارگران استان اصفهان حق مطلب را در دفاع مقدس 
و در دفاع از حریم اهل بیت)ع( به خوبی به جا آوردند؛ ولی حق استان اصفهان در حد 
تراز این استان، آن طور که باید و شاید ادا نشده است. سید علی قریشی افزود: بسیاری 
از استان های کشور دارای مرکز جامع خدمات رســانی به جامعه ایثارگری هستند و 
این درحالی است که استان اصفهان فاقد چنین مرکزی است که ما بتوانیم در خدمت 
جانبازان و ایثارگران بزرگوار خود باشیم، بنابراین به نظر می رسد حق استان اصفهان حتی 
در حد متوسط هم ادا نشده و هنوز به مطالبات خانواده های شهدای استان اصفهان به 
درستی پاسخ داده نشده است که این امر به متولیان کشوری و استانی بازمی گردد.معاون 
فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: با توجه به 
تقارن ایام هفته دفاع مقدس با دهه اول محرم، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
سعی کرده به آیین های سنتی و اصیل عزاداری توجه شود و محتوای برنامه ها متناسب با 
ایام محرم، دفاع مقدس و مخاطبان پیش بینی شود که برنامه های متعددی در دستور کار 
قرار گرفته است. وی تصریح کرد: در نخستین روز ماه محرم آیین شیرخوارگان حسینی 
به یادبود حضرت علی اصغر)ع( ویژه مادران و نوزادان استان اصفهان از ساعت 9:30 تا 12 

روز جمعه 31 شهریورماه)فردا( همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در گلستان شهدای 
اصفهان برگزار خواهد شــد؛ این آیین با مراسم رژه نیروهای مسلح در مقابل گلستان 
شهدای اصفهان نیز همزمان است. قریشی عنوان داشت: به مناسبت ماه محرم، همه روزه 
نماز جماعت، سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد 
شد؛ همچنین هیئات مذهبی نیز هرشب پس از ذکر عزادارای در خیمه حسینی گلستان 

شهدای استان اصفهان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام می کنند.
وی تاکید کرد: در طول هفته دفاع مقدس و همزمان با دهه اول محرم، هیئات مذهبی 

استان اصفهان پس از اقامه نماز مغرب و عشــا با جانبازان 70 درصد قطع نخاعی در 
آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان دیدار کرده و در آن مرکز، مراسم عزاداری 
برگزار خواهند کرد. معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان بیان داشــت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، امســال نیز همایش تجلیل از 
کارآفرینان موفق و فعاالن عرصه های مختلف روز پنجم مهرماه 96 در اتاق بازرگانی 
استان اصفهان برگزار می شود که در این مراسم از 80 نفر از کارآفرینان برتر تجلیل خواهد 
شد؛ همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس، مسابقات ویژه ای در هفته دفاع مقدس برای 
جانبازان و ایثارگران پیش بینی شده که در سطح استان برگزار می شود. وی خاطرنشان 
کرد: در این هفته به همت بنیاد شهید استان اصفهان، تعدادی از روایتگران ایثارگر استان 
برای روایتگری به مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاهی استان اعزام خواهند شد؛ آیین 
رونمایی از سایت »نوید شاهد« در روز 6 مهرماه، برگزاری طرح »سپاس« در قالب دیدار 
کلیه مسئوالن با جانبازان در آسایشگاه شهید مطهری اصفهان و دیگر آسایشگاه های 
جانبازان استان اصفهان از ساعت 9:30 لغایت 12 روز جمعه 31 شهریورماه، مراسم 
عطرافشانی مزار مطهر شهدا از ســاعت 17:30 روز پنجشنبه 6 مهرماه در گلزارهای 
شهدای سراسر استان اصفهان، از جمله برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

در هفته دفاع مقدس است.      

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان:

مراسم شیرخوارگان حسینی در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود
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 اگر درونگرا هستید
 به این نکات توجه کنید

افراد به دو دســته تقســیم می شــوند؛ برونگرا و 
درونگرا. برخــی از افرادی کــه در جامعه زندگی 
می کنند اشخاصی درونگرا هستند که برای رسیدن 
به اهدافشــان نیاز اســت که خود واقعی شان را 
بپذیرند. برای رســیدن به این مرحله افراد باید به 

نکات زیر تو جه کنند:
۱- ارزش های خود را نشناخته اید

شــما خودتان را نشــان نمی دهید، چون دقیقا 
نمی دانید چه چیزی می خواهید؟ یکی از بهترین 
راه ها برای شــناخت ارزش هایتان این است که 
بدانید چه کسی را تحسین می کنید. فقط بگویید 
الگوهای شما بیانســه، هیالری کلینتون و شرل 
استرید هســتند.آنها چه چیز مشــترکی دارند؟ 
همه آنها با اراده بــوده و صداهای منحصربه فردی 
دارند، همه در زمینه کاری خود پیشــرو هستند 
و حمایت عمیق باعث می شود به آنها باور داشته 
باشند. به آنها که الهام بخش شما هستند فکر کنید 
و این نقاط را بــه هم وصل کنید. این کار بســیار 

ساده است.
۲- احتیاط می کنید

می گویید می دانید چه کسی هستید، اما از ابراز آن 
نگرانید. چرا؟ پنهان ماندن ســاده تر است. ممکن 
است نفس ما به ما اجازه می دهد باور کنیم فروتن 
یا متواضع هســتیم )حتی خجالتی، کلمه ای که 
مخصوص بچه های زیر ۱۱ سال است( اما واقعیت 
این اســت که ما نمی خواهیم خودمان را در برابر 
انتقاد قرار دهیم. ارســطو می گوید کــه تنها راه 
دوری از انتقاد این است که »چیزی نگوییم، کاری 
نکنیم و چیزی نباشیم« راهی برای زندگی نیست! 

آیا احتیاط کردن موثر است؟ 
۳- دوست دارید در جمعیت محو شوید

واژه »همگرایی رو به باال« یعنی شما تمایل دارید 
لهجه، گویش یا ســبک گروهی  که بــه آن تعلق 
دارید را منعکــس کنید. طبیعتا، مــا زبانی که با 
خویشاوندان سببی خود به کار می گیریم با زبانی 
که با همکاران مان داریم متفاوت اســت و با یک 
دوست و همکار قدیمی غیررسمی تر از یک آشنای 

جدید صحبت می کنیم. 
این تغییر کدهای استاندارد با تمایل به حل شدن 
در مقیاس بزرگ تر تفــاوت دارد. همگرایی روبه 
باال هوش و گرمی را نشان می دهد و اغلب با افراد 
موفق مرتبط اســت، اما موافق بــودن فقط برای 
اجتناب از ناراحت کردن دیگران، می تواند به ضرر 
شما باشــد. اگر از ابراز نظر خود امتناع می ورزید، 
از گرفتــن بازخــورد در محل کار محروم شــده، 
نمی توانید نظرات درخشــان خود را به اشتراک 
 بگذارید و این گونه چطور دیگران ارزش شــما را 

بشناسند؟

مهارت زندگی

یادداشت

ندا شاه نوری  دروغگویی، عادت بعضی از آدم ها شده است. 
آنها بــرای چیزهای کوچک و بــزرگ دروغ 
می گویند. همزمان در چند داستان زندگی می کنند که هیچ کدام از 
آنها شبیه به زندگی واقعی شان نیســت. برای هرکسی یکی از این 

داستان ها را تعریف می کنند و حتما از این کار هدفی دارند.
 آنهایی که بــه دروغ گفتن عادت می کنند، به نقطه ای می رســند 
که فکر می کنند دیگر الزم نیســت حقیقت خود و زندگی شان را 
 برای کسی بازگو کنند. گاهی این کار را ناخواسته و بدون فکر انجام 

می دهند و گاهی با طرح و برنامه. 
کسانی که به دروغ گفتن عادت می کنند، از بازی دادن اطرافیانشان 
لذت می برند. خود را باهوش تر و قدرتمندتر می بینند و فکر می کنند 
که دروغ برای آنها فضای امنی ایجاد می کند که کسی نمی تواند در 
آن فضا به آنها دست پیدا کند. ممکن است آدم های بی آزار و حتی 
ترحم برانگیزی به نظر بیایند که به خاطر پنهان کردن سختی های 
زندگی و کمبودهایی که داشــته اند از دروغ برای خودشان سرپناه 
ســاخته اند، اما همین آدم ها خیلی خطرناک می شوند. زمانی که 
با استفاده از آن وســیله تالش می کنند چیزی یا کسی را به دست 

بیاورند و یا برای خودشان نگه دارند.
 آنها به زیرپا گذاشــتن اخالقیات عادت کــرده و راه میانبری برای 
زندگی پیدا کرده اند. عادت خطرناک این آدم های خوش خط و خال 
گاهی هزینه های جبران ناپذیری برای اطرافیانشــان دارد. دوستی 
با این آدم ها دویدن به سمت سرابی اســت که وجود ندارد و بعضی 

وقت ها تشخیص سراب از آب بسیار دشوار می شود.

باغ 
کاغذی

              
»علم و فضیلت« جســتاری درباره  تاثیــر ذهنیت علمی بر 
منش اخالقی اثر»لوییــس کاروئانا« مترجم »محمدابراهیم 
محجوب« را نشر» نی«چاپ کرده است.دکتر کاروئانا در این 
کتاب، با پیمایش قلمروهای جدیدی در مرز میان علم و اخالق، 
نشان می دهد چگونه ذهنیت علمی بر شکل گیری شخصیت 
فرد یا کسب فضایل اخالقی او اثر می گذارد. از نظر او علم فقط 
منظومه ای از دانسته ها و دانستنی ها نیست بلکه عاملی مهم در 
تعیین روش زندگی است. بحث کتاب به توصیف میان علم و 

اخالق یا رد و قبول نوآوری های علمی محدود نمی ماند بلکه به 
موضوعات اساسی تری می پردازد که حاصل گرایش های مهم 
اخالقی در بطن ذهنیت علمی است و شرح می دهد چگونه علم، 
روش  علمی، تاریخ علم و قدرت تبیین علمی می تواند مفهومی 
از زندگی خوب را رقم بزند.»علم و فضیلت؛جســتاری درباره  
تاثیر ذهنیت علمی بر منــش اخالقی«اثر»لوییس کاروئانا« 
مترجم »محمدابراهیم محجوب« را نشر نی  در 238 صفحه 

چاپ کرده است.

علم و فضیلت حرفه ای ها

کم استرس ترین شهرهای جهان )3(

دانستنی ها

مرا از خودم بپرس
معنی کلمات مبهم هرکســی را باید از گوینده 
پرسید نه از دشمن او. هر کســی را از خودش 
بپرس؛ او را از هیچ کس نپرس. عشق را از عاشق 
بپرس. عشق را از قلبم بپرس. آبی را از رگ هایم 
بپرس. شاعر را از شعرش بپرس. من را از صبح 
پریشــانی بپرس. نگاه مرا از چشــم های خود 
بپرس. سوختن را از آتش بپرس. مرا از ستاره ای 
کم سو نپرس. مرا از خورشید بپرس. مرا از فردا 

بپرس. منم ... آن منم ... مرا از خودم بپرس!

»حسد بر زندگی عین القضات«
»مسعود کیمیایی«

حرف حساب
مونیخ ) Munich ( – آلمان

مونیخ، سومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین و هامبورگ 
است؛ همچنین یکی از شهرهای ثروتمند آلمان به شمار 
می رود که جاذبه های دیدنی بسیاری دارد. مراکز دیدنی، 
جشن ها، امکانات و برنامه های فرهنگی موجب شده این 
شهر در رتبه چهارم بهترین شهرهای دنیا برای زندگی قرار 
بگیرد، اما مردمی که در چهارمین شهر مهم جهان زندگی 

می کنند از چه چیزهایی رضایت دارند؟
بوردو ) Bordeaux( – فرانسه

بوردو، شهری بندری است که در جنوب غربی فرانسه  و کنار 
رودخانه گارون قرار دارد. 

بوردو، ششمین شهر بزرگ فرانسه بعد از پاریس ، مارسی، 
لیون ، تولوز و لیل است. سیســتم حمل و نقل مناسب و 
ترافیک کم، هر دو موجب می شوند آلودگی های صوتی و 
آلودگی هوا نیز کم شود و مردم این شهر از این چهار مورد 

رضایت کافی داشته باشند. 
عالوه بر اینها وجود فضای سبز نیز باعث خوشحالی مردم 

است، اما از ســوی دیگر بوردو نیز همچون سایر شهرهای 
اروپایی مدت زمان کوتاه تری دارای نور طبیعی خورشید 
است که همین موجب شده تا نور فضای شهر در ساعاتی از 

روز از نظر ساکنین آن کم باشد. 
ادینبورگ )Edinburgh ( – اسکاتلند

ادینبورگ، پایتخت و دومین شهر بزرگ اسکاتلند است. 
اســکاتلندی که زیباترین کشــور جهان در سال 20۱7 
شناخته شده است. این شهر در سال 2009 به عنوان بهترین 

مکان برای زندگی انتخاب شد.
 ادینبورگ نیز دارای فضای سبزی رضایت بخش  و سیستم 

حمل و نقل عمومی خوبی است.
 آلودگی هوا در این شــهر کم است و در نتیجه مردم نیز از 
سالمت روانی باالیی برخوردار هســتند، اما در عین حال 
سالمت فیزیکی مردم این شــهر در برابر سایر شهرهای 
لیســت کم اســت. با وجود حمل و نقل عمومی خوب، 
همچنان ترافیک در شهر وجود دارد و آلودگی صوتی نیز 

زیاد است.

افقی
۱- کنایه از سخت عصبانی شــدن است - کالم 

معتبر و روشن 
2- از حیوانات جنگلی - خیال انگیز - گهواره

3- حرف همراهی - ثبت کردن مطلب در جایی 
- ساکن جایی - جوهر قلیا

 4- پسندیده - لقب امام هشــتم شیعیان )ع( - 
خبر گزاری رسمی کشورمان

5- بخشــش - جهت ادبی! - آشکار شدن - نگاه 
خیره

6- امپراتور آسمانی روم - دستگاه نمایش فیلم 
7- شهر مصر باســتان - بازنده شطرنج - نقاب - 

طبقه چهارم بهشت
8-  تنبل - واال تباری و نجیب بودن - هدر و فاسد

9- کوزه ســفالین - مقابل رفتن - عمده - بوی 
کهنگی

۱0- توان و قدرت - شبیه هم 
۱۱- خاک سفالگری - واحد مشت زنی - هزینه 

- از القاب حضرت علی )ع(
۱2-  از مکاتب ادبی که ترکیبی است از رئالیسم و 

ناتورآلیسم - کمتر - برقرار و دایر
۱3- فال نیک - ماری بــزرگ و بی زهر - ورزش 

آبی - باالی فرنگی 
۱4- شــریعت - سردار و پیشــوا - جزیره ای در 

جنوب کشورمان
۱5- شکوه گوی جدایی ها - کنایه از غرور و تکبر.

عمودی
۱- حیوان مسابقه ای - نیرنگ او آشکار شدن

2-  عصر و روزگار - داستانی از تولستوی نویسنده 
روسی

3- کجاست؟ - سنگی از جواهر کانی - خورشید 
- ذره باردار

4- جهاز عروس - شهری در مازندران - مجلس 
و انجمن

5- دهکده و آبادی - روزها - بخشی از فضا
6-  یار مرج - ماده مقوی برخی خوراکی ها - آشنا 

به انجام کاری یا راهی
7- تاخت - تظاهر به نیکی - اولین عدد سه رقمی 

- پیامبری مشهور به صورت خوش 
8- پایتخت عربستان - بلدرچین - توانا

9- مجرا - حرف حرکت اسب در شطرنج - اخالل 
کننده پایه

۱0- جانــوری تنومند و خرطــوم دار - متقی و 
امین - اخگر

۱۱- حرف زمین شــوی! - ســازمان کشورهای 
صادر کننده نفت - شهری در اصفهان

۱2- برج کج ایتالیا - سوره انجیر - فوق
۱3- واحــدی در طــول - تــرس و وحشــت - 

شفابخش است اگر خدا بخواهد - غذای ساده
۱4- گروه بزرگی از گیاهان بی گل که تولید مثل 

آنها آشکار نیست - وزارت
۱5- رمان معروف گابریل گارسیا مارکز نویسنده 

اهل کلمبیا - پایتخت چین.
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 پدری که برای نجات فرزندش
 »کیسه بوکس« شد!

چندی پیش در خیابان های پکن، مردی دیده شد که به طور عجیبی در حال 
جمع کردن پول بود. او یک لباس سفید به تن داشت که روی آن نوشته شده 
بود:»کیسه بوکس انسانی، ۱0 یوآن برای هر مشت« و در مقابل او جعبه ای 

بود که مردم پول ها را درون آن می ریختند.
ابتدا به نظر می رســید که این مرد در حال گدایی به سبکی جدید است، 
 اما در اصل او پدری مهربان بود که برای عمل فرزندش پول جمع می کرد. 
فرزند او بیماری خاصی دارد و هم اکنون نیز در بیمارستان منتظر رسیدن 
پول جراحی اســت. او در مقابل جعبه پول ها آزمایشــات فرزندش را نیز 
گذاشته است که نشان از واقعیت حرف وی دارد. او به سختی توانسته یک 
نوبت عمل بگیرد ولی برای انجام شدن آن باید 700 هزار یوآن پول به حساب 
بیمارستان واریز کند.» ژایا جان«  به خبرنگاران گفت : » ابتدا قصد داشتم 
به مردم التماس کنم ،اما این کار گدایان است و من قصد گدایی نداشتم به 
همین دلیل این راه را انتخاب 
کردم تــا مردم اگر دوســت 
دارند در مقابل مشتی به بدن 
من کمکی کنند تــا فرزندم 

زودتر خوب شود.«

»هو جوآن« یک خانم 28 ساله است که دوفرزند دارد ولی از زندگی خود لذت 
زیادی نمی برد؛ چرا که بیماری خاصی گرفته که او را طی مدت کوتاهی پیر 
و چروکیده کرده و دیگر جوانی گذشته اش را ندارد. این خانم اهل چین دچار 
بیماری بسیار نادر » کوتیس الکسا« شده است که پوست بدن را چروکیده 
می کند و سرعت پیر شدن آن را افزایش می دهد به طوری که طی شش ماه 
» هو جوآن« از 28 ساله به سن 70 ساله رسیده است. او می گوید پس از به 
دنیا آمدن فرزند دومش این بیماری آغاز شد و طی مدت 6 ماه اثرات خود را 
به جای گذاشت به طوری که دیگر قابل شناسایی نبود و از نگاه کردن به آینه 
نیز ترس داشت. این خانم تنها نمونه از این بیماری است که در چین وجود 
دارد و یکی از ۱0 موردی است که در سراسر دنیا تا به حال شناسایی شده اند. 
او اعتقاد دارد پشتیبانی همسرش باعث شده تا از پس مشکالت این بیماری 

سخت برآید.

 زن ۲۸ساله ای که پس از زایمان 
ناگهان پیر شد! 
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