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 رییس بازرسی اصناف استان اصفهان
 از عمده تخلفات ثبت شده در بازار لوازم التحریر خبر داد:

 
استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

صفحه7

بهره برداری از طرح انتقال آب بن – بروجن تا پایان سال

 ۱۲ هزار چاه غیر مجاز
3 در استان اصفهان وجود دارد

حادثه تونل چری کوهرنگ به 
صورت ویژه بررسی می شود

 تعطیلی ۲ معدن گچ 
در اصفهان

8

 یک میلیون؛ میانگین پرداخت 
سرانه هر اصفهانی به شهرداری

گران فروشان
3

ادامه در صفحه 11

رییس حوزه علمیه  اصفهان:

 درخت پژمرده تشیع 
با »کربال« جان گرفت

رییس حــوزه علمیه اصفهــان طی ســخنانی اظهار داشــت: از روایات 
فهمیده می  شــود کــه ثــواب عزاداری ها از هــر حج و عمــره مقبول 
 باالتــر اســت؛ عزاداری هــا مثــل کربالســت و بهشــت را واجــب می  کند. 
آیت ا... مظاهری  با بیان اینکــه عزاداری ها موجب رفع و دفــع بالهای  فردی  و 

اجتماعی می شود...
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رژه نیرو های مسلح همزمان با سالروز شروع جنگ تحمیلی  برگزار شد؛

شکوه اقتدار
11

 استاندار اصفهان در آیین بازگشایی دانشگاه های استان خواستارشد:

استفاده از ظرفیت علمی برای حل مشکالت کالن استان



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2243 | شنبه 1 محرم 1396 | 2 محرم 1439

امروز؛ آغاز رزمایش دفاعی امنیتی »محرم«
ایسنا: سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه ، در حاشیه مراسم رژه 
نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس، از برگزاری رزمایش دفاعی امنیتی »محرم« 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا این نیرو از امروز در شمال غرب کشور خبر داد.

يادداشت

سپاه

به گزارش ایرنا؛ سردار قاســم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم چهلمین 
روز شهادت مرتضی حسین پور، از شهدای مدافع حرم 
در گلزار شهدای شهر شلمان شهرســتان لنگرود بیان 
داشت: یکی از دالیلی که برای کمک به ملت های سوریه 
و عراق وارد عمل شــده ایم، این اســت که این مهم، از 
طریق دیپلماسی ممکن نیست یعنی میخ دیپلماسی با 
هیچ چکشی بر این مشکل فرو نمی رود و نمی توان این 

موضوع را حل کرد.
سردار سلیمانی افزود: وقتی منطق طرف مقابل این است 
که شیعه واجب القتل اســت، امکانی برای دیپلماسی 
وجود ندارد زیرا اینها حتی بــرای حمالت انتحاری در 
مســاجد برنامه ریزی می کند و در این صورت، تنها راه 

مقابله، جهاد است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفــت: کمتر از ســه ماه دیگــر اعالم پایــان داعش و 
حکومت داعشی در این کره خاکی خواهد بود و جشن 
 پیروزی را در ایران اســالمی و در همــه منطقه اعالم

 می کنیم.

به گزارش تسنیم؛ سردار سرلشــکر سید یحیی رحیم 
صفوی، دســتیار و مشــاور عالی فرمانــده کل قوا در 
سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره 
به علل عصبانیت آمریکا از ملــت و دولت ایران تصریح 
کرد: آمریکایی ها در مقیاس جهانی با شکســت مواجه 
شــدند.آمریکایی ها در جنگ های سال های اخیر رژیم 
صهیونیستی با لبنان و غزه از این رژیم حمایت کردند و با 
وجود این حمایت ها رژیم صهیونیستی در هر سه جنگ 
شکست خورد. آنها به این دلیل از ایران عصبانی هستند 
که معتقدند اگر حمایت ایران از حماس و حزب ا...نبود 
رژیم صهیونیستی در این جنگ ها شکست نمی خورد. 
آمریکایی ها پس از این ســال ها برای حمایت از رژیم 
صهیونیستی بیش از 90 هزار تروریست را از سراسر دنیا 
با حمایت مالی ســعودی ها و آموزش های ترکیه از مرز 
ترکیه، اردن و حتی دریای مدیترانه وارد سوریه کردند 
تا بتوانند حکومت قانونی بشار اســد را به عنوان دولت 
حامی محور مقاومت نابود کنند، اما هم اکنون پس از 7 
سال پس از جنگ سوریه از سرنگونی اسد ناامید شده و 

تروریست های حاضر در این کشور شکست خورده اند.

سردار سلیمانی: 

کمتر از سه ماه دیگر پایان داعش 
را اعالم می کنیم

سرلشکر صفوی:

 آمریکا »۹۰ هزار تروریست«
به سوریه منتقل کرده بود

رضايی: 

باید به ترامپ جایزه داد تا بیشتر 
حرف بزند

نجفی مطرح کرد:

توان هسته ای رژیم صهیونیستی 
منبع نگرانی جامعه بین الملل است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان اینکه 
آمریکا با مصیبتی بزرگ مواجه شده است، گفت: ترامپ 
سازمان ملل را با پایگاه هوایی آمریکا اشتباه گرفته بود.

به گزارش خبرآنالین، محســن رضایــی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بــا حضور در یــک برنامه 
تلویزیونی با بیان این مطلب و با اشــاره به ســخنرانی 
ترامپ در ســازمان ملل، این ســخنان را خالف عرف 
دیپلماتیک دانست و گفت:این سخنان با عرف سخنرانی 
همه رؤسای جمهور جهان متفاوت بود؛ چرا که جنبه 
 توهین و بــی ادبی داشــت. از یک طــرف جاهالنه و
 ناآگاهانه و  از طرف دیگر غیر مسئوالنه و یاغی گرایانه 

بود.
رضایی ادامه داد : باید بگذاریم ترامپ بیشتر حرف بزند 
و اگر الزم شد جایزه ای به وی داد تا در این چهار سال 
دوره ریاست جمهوری اش، آنچه را در باطن آمریکاست 
افشا کند و بســیاری از واقعیت های دولت های آمریکا  
را که با انــواع فریبکاری و تبلیغات اجــازه نمی دادند 
 برای مردم جهان علنی شــود،  از زبــان آقای ترامپ

 بشنویم.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی،گفت: 
توانمندی هسته ای نظامی رژیم صهیونیستی همواره 
منبع نگرانی جامعه بین المللی اســت. به گزارش مهر؛ 
در نشســت عصر پنجشنبه شــصت و یکمین اجالس 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللــی انرژی اتمی که 
در مقر ســازمان ملل در وین در حال برگزاری اســت، 
قطعنامه اجرای پادمان های آژانس در خاورمیانه ارائه و 
به تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه که با آرای مثبت 
۱۲۳ کشور عضو، رای ممتنع آمریکا و کانادا و تنها رای 
 مخالف رژیم اســرائیل به بند دو قطعنامه )پیوستن به
 ان پی تی( به تصویب کنفرانس رسید، از رژیم اسرائیل 
به عنوان تنها غیرعضو معاهده عدم اشــاعه سالح های 
هسته ای )NPT( خواسته که به این معاهده بپیوندد و 
تاسیسات هسته ای خود را تحت پادمان های جامع آژانس 
قرار دهد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در 
وین نیز در ســخنرانی های جداگانه خــود پیرامون دو 
موضوع یادشده اظهار داشــت که توانمندی هسته ای 
رژیم اسرائیل با ابعاد نظامی به اثبات رسیده و آن همواره 

منبع نگرانی جامعه بین المللی بوده است.

يادداشت

 استرس مردم کره جنوبی
 از احتمال حمله اتمی »اون«

شفقنا: مقامات و کارشناسان کره جنوبی نسبت به استرس و اضطراب 
بی پایان مردم این کشور در میانه مناقشه اتمی و موشکی کره شمالی 
هشــدار می دهند.به گزارش رویترز، شرایط در کره جنوبی مملو از 
استرس و ترس است به طوری که مردم این کشور برای دعا به منظور 
جلوگیری از هرگونه حمله اتمی و موشــکی همسایه شمالی  خود، 

راهی کلیسا می شوند.

عکس نوشت

سیاست خارجهمنطقهواکنش

بین الملل

اردوغان، به ادلب سوریه 
لشکرکشی می کند

تســنیم : رییس جمهوری ترکیه می گویــد ترکیه در 
چارچوب توافق ویژه ایجاد »مناطق کاهش تنش« در 
سوریه، نیروهایی را در استان ادلب در شمال این کشور 

مستقر خواهد کرد.
»رجب طیب اردوغــان« رییس جمهــوری ترکیه در 
گفت وگو با خبرگزاری رویترز در حاشــیه نشست های 
مجمع عمومی ســازمان ملل، گفــت:  »این ماموریت 
آسان نیست. با پوتین) رییس جمهوری روسیه( درباره 
گام های بیشــتر برای از بین بردن تروریسم و برقراری 

صلح و ثبات پایدار ... گفت وگو خواهیم کرد.«
هفته گذشته وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد که ترکیه 
با ایران و روسیه برای اعزام ناظرانی به بخش های مرزی 

منطقه کاهش تنش در ادلب، توافق کرده است.

 پیشنهاد اغواکننده» ترزا می«
 به اتحادیه اروپا

ایســنا : منابعی در دولت بریتانیا به بی بی سی گفته اند 
که ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا، قراربود یک بســته 
پیشنهادی برای ترک اتحادیه اروپا ارائه کند که می تواند 
شامل ۲0 میلیارد یورو و مدت زمان دو سال برای این 

دوره گذار باشد.
اگر این اتفاق بیفتد اتحادیه اروپا ناچار نخواهد شد طرح 
بودجه کنونی اش را کنار بگذارد و هیچ کشور دیگری در 

این اتحادیه عضویتش را از دست نمی دهد.
در ازای این مبلغ بریتانیــا می خواهد همچنان به بازار 

واحد اروپایی دست رسی داشته باشد.
خانم »می« قرار است در نطقی در فلورانس این پیشنهاد 
را مطرح کند و گمان می رود این مهم ترین ســخنرانی 

نخست وزیر بریتانیا از زمان انتخابات پارلمانی باشد.
با این حال منابعــی در محافل دولت می گویند بریتانیا 
امیدوار است این پیشنهاد ترزا می، بن بست کنونی در 

مذاکرات با اتحادیه اروپا را رفع کند.
ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا، در عین حال احتماال به 
توافقی شبیه منطقه اقتصادی اروپا تمایل نشان خواهد 
داد که در آن کشورها همچنان رابطه کاملی با بازار واحد 
دارند ولی باید عناصری از آزادی جابه جایی کارگران را 

هم بپذیرند.
در یک هفته گذشته بر سر تعیین نحوه خروج بریتانیا 
 از اتحادیه اروپا و پیش نویس ســخنرانی نخست وزیر،

 در کابینه بحث ها و تنش های بسیاری بوده است. 

 مراســم رژه نیروهاي مســلح صبح روز گذشــته با حضور 
رییس جمهور برگزار شد. بخشي از سخنان حسن روحاني را 

در این مراسم می خوانید:
    صدای آمریکا و رژیم صهیونیستی با صدای همه جهان در 
سازمان ملل تفاوت داشت، همه صلح را ستودند اما فقط دو 

نفر از ایجاد امنیت در خاورمیانه نگران بودند.
   چه شما بخواهید و چه نخواهید ما از مردم مظلوم سوریه، 
یمن و فلسطین دفاع خواهیم کرد و آنچه را الزم است برای 

بازدارندگی تقویت می کنیم.
   ما نیروهای دریایی، هوایی و زمینی و موشک های خود را 

تقویت خواهیم کرد و از کسی اجازه نمی گیریم.
  هیچ قدرتی قادر نیســت ما را از راه ایستادگی و حقمان 

بازدارند و مطمئنیم که پیروزی نهایی از آن ماست.
   مردم ایران ۳7 ســال پیــش در برابر تجاوز ســبوعانه و 
خشــونت بار، با اقتدا به فرهنگ عاشورا و امام حسین )ع( از 

شرف و تمامیت ارضی خود دفاع کردند.
   فرهنگ عاشــورا ما را در برابر ظلم ســتبداد پیروز کرد و 

آزادی و استقالل را برای ما به ارمغان آورد.

   تنها جنگی کــه تماما افتخار و پیــروزی بود و حتی یک 
وجب از خاک ایران در اختیار متجاوزین قرار نگرفت، دفاع 

مقدس بود.
   من به آنهایی که با لحن نادرســت و غلــط با مردم ایران 
سخن می گویند می گویم که در روزهای سخت منطقه چه 

کسی پذیرای آوارگان منطقه یوده است؟
   آیا ملت ایران سال ها میزبان مردم مظلوم افغانستان نبوده 
است؟ آیا روزی که افغانستان را به خاک و خون کشیدید ملت 

ایران آماده میزبانی از این مردم نبود؟
   روزی که شــما گروهک های تروریســتی را ساختید و 
تسلیح کردید و به جان مردم انداختید این کدام کشور بود 
که به ندای مظلومانه مردم عراق و سوریه و دولت های آنها 

پاسخ مثبت داد.
نمايش ۱۸+۱ فروند موشــک بالستیک در رژه

 ۳۱ شهريور
در جریان رژه روز گذشته نیروهای مسلح، ۱9 فروند موشک 

بالستیک میانبرد و دوربرد به نمایش گذاشته شد.
به گزارش فــارس؛ رژه بزرگ نیروهای مســلح صبح دیروز 

همزمان با ۳۱ شــهریور و آغاز هفته دفاع مقدس با حضور 
رییس جمهور و فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح در جوار 

حرم امام خمینی )ره( برگزار شد.
در جریــان رژه روز گذشــته در تهران، عــالوه بر نمایش 
تجهیزات مختلف یگان های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، 
۱9 فروند موشــک بالســتیک میانبرد و بــرد بلند نیروی 
هوافضای ســپاه که توسط وزارت دفاع ســاخته شده است 
نیز به نمایش درآمد. موشک قیام )۶ فروند( موشک قدر اف 
)۲ فروند( موشک قدر اچ )۲ فروند( موشک عماد )۴ فروند( 
موشک سجیل )۲ فروند( و موشــک ذوالفقار )۲ فروند( از 

جمله سامانه های به نمایش درآمده، بودند.
در کنار این ســامانه ها، یک فروند موشک بالستیک جدید 
سپاه نیز با نام خرمشهر نمایش داده شد. این موشک که در 
ادامه موشک های نسل شهادت است، با برد ۲ هزار کیلومتر 
توانایی حمل چند کالهک جنگی را دارد. ســرجنگی این 
موشــک به وزن یک تن در فاصله ۲00 کیلومتری هدف از 

بدنه جدا می شود.
به گزارش فارس؛ در ایــن رژه برای اولین بار ســامانه های 
موشکی تالش و صیاد ۲ در قالب یگان های نیروی هوافضای 
سپاه به نمایش درآمد و یگان های قرارگاه پدافند هوایی نیز 
یک رادار آرایه فازی جدید را در جریان این رژه حمل کردند.

به گزارش فارس؛ همزمان با رژه تهران، در بندرعباس نیز ۵ 
فروند جنگنده فانتوم اف ۴ 
نیروی هوایی ارتش در کنار 
۵ فروند سوخوی ۲۲ نیروی 
هوافضــای ســپاه، ۲ فروند 
هواپیمای توکانــو، ۲ فروند 
هواپیمای Y۱۲ و یک فروند 
فوکر ۲7 بــه اجرای نمایش 
هوایی پرداختند. بالگردهای 
AB۲۱۲ ، ۳-FH و میل ۱7 
هر کدام ۳ فروند نیز در رژه 
هوایی جنوب شرکت کردند.

انواع ســامانه های دریایی از 
جمله زیردریایی های سبک 
و ســنگین، ناوشــکن ها، 
نداز و  ناوهــای موشــک ا
قایق های تندرو در اســتان 
هرمزگان و در خلیج فارس، 
رژه رفتند و ســخنران ویژه 

این سخنران نیز سرلشــکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا)ص( بود.

ريیس جمهور با بیان اينکه جمهوری اسالمی ايران از مظلومان دنیا همواره حمايت خواهد کرد گفت: چه برخی 
بخواهند و چه نخواهند ما از مردم مظلوم يمن، سوريه و فلسطین دفاع خواهیم کرد و قدرت دفاعی و نظامی 
خود را آن میزان که الزم است و برای بازدارندگی ضروری بدانیم تقويت خواهیم کرد وبراي توسعه برنامه دفاعي و 

موشکي خودمان از کسي اجازه نخواهیم گرفت.

هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست کمیسیون 
مشترک برجام از توافق هسته ای به عنوان یک دستاورد راهبردی برای 
جامعه جهانی دفاع کرد و گفت: آمریکا پذیرفته که ایران کامال به برجام 
پایبند است.به گزارش ایرنا، فدریکا موگرینی که چهارشنبه شب به وقت 
محلی در شورای امنیت سازمان ملل با خبرنگاران گفت وگو می کرد، خبر 
داد که اتحادیه اروپا آماده برگزاری مذاکرات چندجانبه درباره اختالف ها 

میان آمریکا و ایران است.
وی گفت: در این جلسه توافق کردیم که همه طرف ها تاکنون به طور کامل 

به برجام پایبند بوده و آژانس هم بر آن صحه گذاشته است.
موگرینی تاکید کرد که در این جلسه بحثی درباره تغییر مفاد برجام نشد 
و افزود: برجام مربوط به موضوعات هسته ای است و مسائل دیگری هست 
که خارج از چارچوب آن قرار دارد. آن مسائل می تواند در چارچوب دیگری 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

موگرينی: 

آمریکا پایبندی ایران به 
برجام را پذیرفته است

تسنیم : عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با پایگاه بلومبرگ، 
اتهامات قبلی این رژیم علیه ایران را تکرار کرد.

وی مدعی شد که ایران در امور عراق و پاکستان و افغانستان دخالت می کند 
و سالح و مواد منفجره به دست گروه های تروریستی در بحرین، کویت و یمن 
می رساند. الجبیر همچنین مدعی شد که ایران نقش موذیانه ای در لبنان و 

نقش ویرانگری در سوریه ایفا می کند.
وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود که تهران به سفارتخانه ها حمله 
و دیپلمات ها را ترور می کند و این شیوه کشوری که می خواهد بخشی از 
جامعه بین المللی باشد نیست.الجبیر در پاسخ به سوالی در خصوص میزان 
پایبندی ایران به توافق هسته ای، گفت: »من معتقد نیستم که ایران به توافق 
هسته ای پایبند است، زیرا بخشی از روح این توافق، باید پایبندی تهران به 
حسن همجواری، در پیش گرفتن اعتدال و سیاست های صلح آمیز باشد. این 

در حالی است که ایران این کارها را انجام نمی دهد.«

مطرح کردن ادعاهای تکراری توسط الجبیر:

حسن همجواری باعربستان 
جزو روح برجام است

کافه سیاست

ظريف تشريح کرد؛ 

 شروط ایران برای مذاکره مجدد
 در مورد برجام

ظریف، در گفت وگویی اختصاصی با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
ضمن تاکید بر »غیرقابل مذاکره بودن« برجام گفته اگر آمریکا خواستار 
اضافه کردن متممی به برجام است، ایران هم خواستار مذاکره مجدد 

همه بندهای این توافق  است.
به گزارش »انتخــاب«، در این گفت وگو که نیویــورک تایمز آن را 
پنجشنبه گذشــته منتشــر کرده، وزیر خارجه ایران یک روز بعد از 
دیدار با وزرای خارجه گروه ۱+۵ که در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک برگزار شد، گفته به عقیده او به دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا، به اندازه کافی درباره جزئیات تعهدات ایران در 
برجام اطالعات داده نشده است.ظریف اظهارات دونالد ترامپ درباره 
»مایه شرمساری خواندن« برجام برای آمریکا که در جریان سخنرانی 
رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد شد را 
»مهمل و پوچ« خوانده و گفته صحبت درباره مذاکره دوباره، به معنای 
بازگشت همه شرایط به زمان قبل از گفت وگوهای هسته ای است از 
جمله بازگرداندن ۱0 تن اورانیوم غنی شده ایران که این کشور پس از 

امضای برجام، آن را به روسیه ارسال کرد.
ظریف گفت: اگر آمریکا خواهان امتیازات جدید هسته ای است، ایران 
 هم متقابال خواهان امتیاز جدید است؛ آیا دولت آمریکا حاضر است

 ۱0 تن اورانیوم غنی شده ما را به ما بازگرداند؟ ایران تنها در صورتی درباه 
تغییر برجام صحبت خواهد کرد که هر امتیازی که برای عقد این توافق 
داد را پس بگیرد. وی اضافه کرد: هیچ معامله ای کامل نیست. چرا ما 
باید درباره افزودن یک ضمیمه جدید به قرارداد صحبت کنیم؟ آمریکا 
نمی تواند به دنبال امتیازات بیشتر باشد بدون اینکه امتیازات بیشتری به 
ایران بدهد. ظریف همچنین به نیویورک تایمز گفته اگر آمریکا تصمیم 
به خروج از برجام بگیرد، وجهه بین المللــی ایاالت متحده به عنوان 
کشوری که »قابل اعتماد« نیست و به عهدش وفادار نمی ماند خدشه دار 
خواهد شد و آن وقت »چه کسی حاضر به مذاکره با آمریکا می شود. « 

اظهارات دادستان کل درباره پرونده 
احمدی نژاد، بقایی و خاوری

مهر : دادستان کل کشور با اشــاره به گزارش های واصله در خصوص 
پرونده محمود احمدی نژاد، گفت: پرونده وی به دادســرا ارجاع و در 
اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.حجت االسالم محمدجعفر 
منتظری ضمن بیان اینکه بخشی از مدارک و مستندات بانکی و شرکت 
نفت بابک زنجانی متهم اول نفتی موجود است، گفت: میزان کل اموال 
و دارایی متهم که با آن کارکرده و سودآوری داشته مشخص نیست، اما 
آنچه اهمیت دارد این است دارایی وی باید برگردانده شود که متاسفانه 
تاکنون همکاری الزم را نداشته است.وی به آخرین وضعیت پرونده 
محمود خاوری، رییس اسبق بانک ملی ایران که چند سال گذشته با 
حیف ومیل بیت المال به کشور کانادا گریخته است نیز اشاره داشت و 
افزود: دادگاه ازنظر قانونی برای متهمانی که احضاریه صادرشده ولی فرد 
در دادگاه حضور پیدا نمی کنند به صورت غیابی حکم صادر می کند و 
متهم نیز می تواند از حق قانونی خود استفاده و نسبت به حکم صادره 
اعتراض و واخواهی کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دادستان کل کشور در خصوص وضعیت پرونده حمید بقایی، معاون 
رییس جمهور سابق نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات 
قرار دارد و در حال تکمیل شــدن اســت و در مورد پرونده محمود 
احمدی نژاد نیز یک سری گزارش هایی دریافت و به دادسرا ارجاع شد 

که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بقايی در يادداشتی درباره برجام نوشت:

 یکی از مفاد برجام 
حذف احمدی نژاد بوده است

دولت بهار: حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشت: شاید به زودی 
مشخص و اثبات شود که برخورد با آقای احمدی نژاد و حذف ایشان هم 

جزو توافق نامه برجام بوده است.
پس از مدت ها گمانه زنی وپنهان کاری عاقبت مشــخص شــد که 
توافق نامه برجام صرفا برسر مسائل هسته ای ایران نبوده است. حسن 
روحانی و ظریف تاکنون به صراحت از بیــان این مطلب خودداری 
کرده اند ، اما در این رابطه نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل چنین گفته است:برجام نمی تواند مجوزی برای تداوم اقدامات 
خطاکارانه ایران در منطقه باشد و خروج از برجام خدشه ای به اعتبار 
آمریکا وارد نمی کند.همه در خصوص تداوم اقدامات بی ثبات کننده 
ایران در سراســر خاورمیانه حرف می زدند؛ در سوریه، عراق، لبنان، 
یمن و این فهرســت بلند باالســت.از زمان قطعنامه ۲۳۳۱ شورای 
امنیت تاکنون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده که 
ایران همه این اقدامات را نقض کرده اســت، یعنــی حمایت )ایران( 
از تروریسم، قاچاق ســالح و ادامه آزمایش موشک های بالیستیک؛ 
بنابراین آنها )ایران( برای این اقدامات می بایست مورد مواخذه قرار 
گیرند.موضوعی که از این به بعد شاهد خواهید بود این است که ما در 
سازمان ملل مطمئن خواهیم شد که آنها )ایرانی ها( متوجه بشوند؛ این 
توافق هسته ای مجوزی نیست برای تداوم همه اقدامات خطاکارانه 

کنونی شان.

روحاني: 

چه بخواهید و چه نخواهید، موشک هایمان را تقویت می کنیم 

صدای آمريکا و 
رژيم صهیونیستی 

با صدای همه جهان 
در سازمان ملل 

تفاوت داشت، همه 
صلح را ستودند اما 
فقط دو نفر از ايجاد 

امنیت در خاورمیانه 
نگران بودند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2243 | September 23,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



کافه اقتصاد

فروش خودروهای متروکه باالی ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد
گمرک ایران با صدور بخشــنامه ای بر عدم تحویل خودروهای با حجم موتور بیش 
از ۲۵۰۰ سی سی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و عرضه آن در بازار 

کشور تاکید کرد.

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی:

اسکناس ۵۰۰ تومانی از سال 
۹۷ منتشر نمی شود

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: اسکناس ۵۰۰ 
تومانی از ابتدای سال ۹۷ منتشر نمی شود.

 مســعود رحیمی افزود: از ســال ۹۷ انتشــار اسکناس
 ۵۰۰ تومانی از دستور کار بانک مرکزی خارج می شود.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در 
ایام عید سعید غدیر خم، اسکناس های ۵۰۰ تومانی که 

قبال چاپ شده بود را توزیع کرده است.
رحیمی افزود: با توقف انتشار اسکناس ۵۰۰ تومانی، سکه  

۵۰۰ تومانی ضرب می شود.

مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 
مطرح کرد:

نبود مدل کسب و کار؛ دلیل 
شکست فعالیت های اقتصادی

مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید 
بر اینکه نداشتن مدل کسب و کار علت شکست بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی اســت، گفت: امــروزه دیگر 
کیفیت و انعطاف پذیری نمی تواند ارزش پیشــنهادی 
باشــد و همه کســب و کارها بایــد از کیفیت مطلوب 

برخوردار باشند.
محمدحسن شهشهانی در نشســت آموزشی مشترک 
کمیته های شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، 
دلیل عدم موفقیت بسیاری از کسب و کارهای امروزی 
را نداشتن مدل کسب و کار و اداره آن حرفه به صورت 
ســنتی عنوان کرد و افزود: در طراحی بوم مدل کسب 
و کار می توان از روابط با مشــتریان و یــا ارزش های 

پیشنهادی، کار را آغاز کرد.
وی با تاکید بر اینکه اساس ارزش پیشنهادی خالقیت 
است، تصریح کرد: امروزه دیگر کیفیت و انعطاف پذیری 
نمی تواند ارزش پیشنهادی باشد و همه کسب و کارها 

باید از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.
مشاور شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
در کســب و کار خود عالوه بر کیفیــت باید محصول 
جدیدی داشته باشید که برای شما یک مزیت محسوب  

شود.
وی تاکید کرد: امــروز اگر دارای فکر جدید نباشــید 
مشتری نخواهید داشــت و کار کردن به صورت تیمی 
یک مزیت بوده و وجود تیم، ریسک کار را کاهش خواهد 
داد و افرادی که توانایی کار در قالب یک تیم را ندارند در 

کسب و کار خود با شکست مواجه خواهند شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، خواهان تخصیص 
سهم یک درصد از سه درصد سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده 

برای شهرک های صنعتی شد.
محمدجواد بگی اعالم کرد: با وجود مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی 
بر اختصاص یک درصد از سه درصد سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش 
افزوده اخذ شده از شهرک ها و نواحی صنعتی به خود شهرک های صنعتی، 
این سهم به درستی تخصیص نیافته است. وی با اشاره به عزم ویژه برای 
تکمیل امکانات زیر ساختی شــهرک های صنعتی استان اصفهان برای 
حمایت از تولید و اشتغال، گفت: احداث تصفیه خانه صنعتی و استفاده از 
پساب صنعتی و شهری برای تامین آب، تکمیل زیر گذر ورودی، آسفالت، 
تکمیل گاز رســانی و پروژه فیبــر نوری از مهم ترین اقدامات شــرکت 

شهرک های صنعتی استان اصفهان در شهرک صنعتی مبارکه است. 

سهم یک درصد از مالیات 
 ارزش افزوده 

 برای شهرک های صنعتی

سکه تمام بهار آزادی
11،960،000 ریال)طرح جدید(

6،360،000 ریالنیم سکه

3,540,000 ریالربع سکه

۲,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،196،500 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

براساس تفاهمات به عمل آمده با ۱۱ بانک  مشارکت کننده در طرح ضربتی 
اعطای وام ازدواج شامل بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، 
توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، قرض الحسنه 

مهر و پارسیان، این طرح تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ تمدید شد.
براین اســاس و به منظور تحقق اهداف طرح ضربتی اعطای وام ازدواج 
از تمام متقاضیان در صف بانک ها درخواست می شود نسبت به تکمیل 

مدارک خود در شعب در اسرع وقت اقدام کنند. 
خاطرنشان می شود با همکاری ویژه بانک های مشارکت کننده در طرح 
و نیز سایر بانک های عامل در سامانه قرض الحسنه ازدواج از ابتدای طرح 
تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شــده اســت و بانک 
مرکزی از تشریک مساعی شبکه بانکی در این امر خیر، تشکر و قدردانی 

می کند.

تا پانزدهم مهرماه؛

طرح ضربتی اعطای وام 
ازدواج تمدید شد

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر 
اینکه تحوالت بازار ارز موجب نگرانی صنعتگران شده است، گفت: 
نوسانات غیرمتعارف بازار ارز سبب افزایش هزینه های محاسبه 
نشده برای صنعتگران و پیمانکاران شده است.احمد کارگهی با 
اشاره به اهمیت و نقش شهرک های صنعتی در استقرار و حمایت 

صنایع کوچک و متوسط اســتان و همچنین نقش رتبه بندی 
پیمانکاران در موفقیت شرکت های پیمانکاری در مناقصه ها، بیان 
داشت: با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون صنایع اتاق اصفهان با 
دعوت از مدیران شرکت شهرک های صنعتی و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان و برگزاری این نشست مشترک در تالش است 

تا با ایجاد تعامل سازنده، بستر مناسبی جهت رفع مشکالت موجود 
در مسیر فعاالن اقتصادی استان و به ویژه اعضای اتاق بازرگانی 
اصفهان  فراهم کند.وی با اشاره به نوسانات ارزی کشور در هفته های 
گذشته  و گمانه زنی ها برای یکسان سازی نرخ ارز، تحوالت موجود 
در بازار ارز را سبب نگرانی صنعتگران و  فعاالن اقتصادی استان 
عنوان کرد و افزود: متاسفانه سوء مدیریت در تحوالت ارزی کشور 
در ســال های۹۰ و ۹۱ آسیب های بســیاری به صنایع و فعاالن 
اقتصادی کشور وارد کرد و امیدواریم دولت و بانک مرکزی نوسانات 

موجود را به درستی مدیریت کند تا خدای نکرده با چالش های 
مشابه سال های پایانی دولت دهم برای فعاالن اقتصادی، به ویژه 
صنعتگران و بخش های تولیدی استان  روبه رو نشویم. وی نوسانات 
غیر متعارف بازار ارز را سبب افزایش هزینه های محاسبه نشده برای 
صنعتگران و پیمانکاران دانست و خواستار طرح و پیگیری موضوع 
»رصد نوسانات ارزی کشور و نحوه مواجهه و مدیریت این نوسات از 
سوی صنعتگران، پیمانکاران و فعاالن اقتصادی« در جلسات آینده 

کمیسیون صنایع شد.

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

تحوالت بازار ارز موجب نگرانی صنعتگران شده است 

جواد محمدی فشــارکی در رابطه با طرح نظــارت بر بازار 
لوازم التحریــر، اظهار کــرد: طرح ویــژه نظارت بــر بازار 
لوازم التحریر از دوم شــهریور ماه آغاز شده و تا سوم مهرماه 

ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در این طرح، قیمــت، کیفیت و اصالت 
محصوالتی نظیر کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر مورد 
بررســی قرار می گیرد و در صورت وجود تخلفی از ســوی 

فروشندگان، با متخلفان برخورد خواهد شد.
رییس بخش نظارت و بازرســی اتاق اصناف استان اصفهان 
تصریح کرد: در مدت زمان مذکور، نوبت بازرســی ها از دو 
شیفت به سه شیفت افزایش یافته و حتی در روزهای تعطیل 

نیز این بازرسی ها ادامه خواهد داشت.
محمدی خاطرنشــان کــرد: در بخــش لوازم التحریر و در 
کاالهایی نظیر مداد، پاک کن، خودکار، تراش و محصوالت 

شبیه آن، هیچ مشکلی در تولید داخلی این محصوالت وجود 
ندارد و تنها قطعه ای که در داخل امکان تولید آن نیســت، 

توپی سر خودکار است.
وی اظهار داشــت: برای ترویج فرهنگ اســتفاده از تولید 
داخل، تالش های فراوانی صورت گرفته و حتی بازرســان 
اتاق اصناف نیز از خودکارهای ایرانی در بازرســی های خود 

استفاده می کنند.
رییس بخش نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان در 
ادامه بیان داشت: در حال حاضر دو کارگاه بزرگ تولید دفتر 
در اصفهان و ۹ کارگاه بزرگ در کشــور وجود دارد و تعداد 

کارگاه های کوچک تولید دفتر نیز به ۱۵۰ عدد می رسد.
محمدی همچنین یادآور شد: عمده تخلفات ثبت شده توسط 
بازرسان اصناف به گران فروشی ارتباط داشته و خوشبختانه 

موارد قاچاق در بازار لوازم التحریر قابل توجه نیست.
وی در رابطه با نحوه شناسایی گران فروشان نیز اذعان کرد: 
میزان سود خرده فروشــان و عمده فروشان مشخص است 
و با بررسی فاکتورهای خرید فروشــندگان می توان میزان 

گران فروشی را محاسبه کرد.
رییس بخش نظارت و بازرســی اتاق اصناف استان اصفهان 
با اشــاره به آغاز دهه محرم و افزایش تقاضا در برخی اقالم 
مصرفی، اعالم داشت: در ماه محرم، کلیت بازار به دلیل رکود 
سنتی بازارها، کاهش فعالیت های تجاری و تغییر کوتاه مدت 

الگوی مصرف جامعه، دچار رکود می شود.
محمدی در پایان خاطر نشــان کرد: امــا در برخی بازارها 
نظیر گوشــت، برنج، حبوبات، روغن و همین طور خدماتی 
نظیر طبخ غذا، تقاضا به سرعت افزایش می یابد و بر همین 
اســاس، نظارت ها بر این اصناف خــاص در محرم افزایش 
 می یابد تا شاهد اجحاف در حق هیئت های مذهبی و مردم

 نباشیم.

خبر

استاندار اصفهان:

۱۲ هزار چاه غیر مجاز در استان 
اصفهان وجود دارد 

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار چاه غیر مجاز 
در اســتان اصفهان وجود دارد که به دنبال مسدود کردن این چاه ها 
هستیم. رسول زرگرپور با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از دو 
هزار چاه در استان اصفهان مسدود شده است، تصریح کرد: اولویت 
اول ما در بحث مسدود کردن چاه ها آن دسته از چاه هایی است که در 

بستر رودخانه زاینده رود است.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: پس از شناســایی و مسدود کردن 
چاه های بســتر رودخانه دیگر چاه های غیر مجاز در دستور کار قرار 
می گیرد؛ البته بهتر است که مالکان قبل از ورود مسئوالن نسبت به 

مسدود کردن چاه های غیرمجاز اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص دو طرفه کردن جاده های روستایی نیز اضافه 
کرد: میزان تردد در روستاها مالک دو طرفه کردن جاده هاست؛  از 
این رو این اتفاق با نظر کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی امکان 
پذیر است.زرگرپور با اشــاره به اینکه ایمن  سازی نقاط حادثه خیز 
استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: باید توجه 
داشته  باشیم که ۹۰ نقطه حادثه خیز در استان اصفهان شناسایی شده 
 که با تامین اعتبار در نظر داریم تا نیمه دوم ســال آینده این نقاط را 

ایمن سازی کنیم.

بازار

قیمت کیف نگهدارنده غذا

کيف نگهدارنده 
 غذا مدل

Barcelona 

 590.000
ریال

کيف نگهدارنده غذا 
Sunny 720.000 گابل مدل

ریال

کيف نگهدارنده غذا 
Igloo گابل مدل

 720.000
ریال

دخانیات ساالنه میلیون ها نفر را می کشد که در صورت عدم مداخله موثر، 
این اپیدمی تا سال های آینده تعداد بیشتری را به کام مرگ خواهد فرستاد.

ســازمان جهانی بهداشــت و حامیانش از تمام کشــورها تقاضــا کرده که 
مالیات بر دخانیات را افزایش دهد و همچنین تحقیقات انجام شــده حاکی 
 از آن اســت که مالیات بیشــتر، تاثیر ویژه ای بر کاهــش مصرف دخانیات

 دارد.
از آنجا که استعمال دخانیات برای سالمتی مضر است و هزینه های اجتماعی 
زیادی را به دولت ها تحمیل می کند، دولت برای کنترل و در نتیجه کاهش 
هزینه های اجتماعی ناشــی از مصرف دخانیات در کشــور اقدام به اتخاذ 
سیاست هایی مانند تدوین قانون جامع کنترل مصرف دخانیات کرده که به 
موجب آن دولت می تواند برای کنترل مصرف سیگار و محصوالت دخانی در 
کشور از ابزارهای مالیاتی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده کند.

براســاس مصوبه مجلس، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات انواع سیگار، 
توتون پیپ و تنباکو، جهت کاهش مصرف دخانیات و توسعه ورزش اختصاص 
می یابد و مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد، تولید 
داخلی با نشــان بین المللی )برند( ۲۵ درصد و وارداتی به میزان ۴۰ درصد 

قیمت کاال و بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد تعیین می شود.
مالیات انواع توتون پیــپ و تنباکوی آماده مصرف تولیــد داخلی به میزان 

۱۰درصد و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کاال و بیمه و کرایه حمل تا بندر 
مقصد تعیین می  شود.

وکالی ملت در بند )ب( ایــن مصوبه، وزارت صنعت، معــدن و تجارت را از 

ابتدای ســال ۱۳۹۶ موظف کردند که قیمت خرده فروشــی انواع سیگار و 
محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی ربط 

و برای درج روی پاکت محصول اعالم کرده و همچنین امکان دسترسی 
برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطالعاتی واردات، تولید و توزیع 

سیگار و انواع محصوالت دخانی را فرآهم کند.
براســاس مصوبه مجلس شــورای اســالمی، ســازمان امور مالیاتی کشور 
مکلف اســت مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد 

خزانه داری کل کشور واریز کند.
افزایش مالیــات را می توان یکــی از راهکارهای موثــر در مدیریت مصرف 
دخانیات دانست ، زیرا متاســفانه قیمت پایین و دسترســی آسان، از علت 
عمده افزایش مصرف دخانیات در کشور به شمار می رود این در حالی است 
که افزایش مالیات دخانیات کاهش مصرف را به دنبال دارد. در این رابطه بهتر 
است از سیگارهای وارداتی نسبت به سیگارهای تولید داخل مالیات بیشتری 
اخذ شود و به طور قطع اجرای قوانین مربوط به دخانیات منجر به کاهش و 

مدیریت مصرف مواد دخانی در کشور می شود.
یکی از راه های اساســی برای کاهش مصرف ســیگار و حفظ سالمت مردم 
افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار است و این راهی است که کشورهای 
توسعه  یافته آن را طی کرده اند. بر همین اســاس بود که پیش از این وزارت 
بهداشت خواستار افزایش مالیات بر خرده  فروشــی سیگار شد و از مجلس 

خواست تا نگاه ویژه ای به این موضوع در برنامه ششم توسعه داشته باشد.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در کاهش مصرف دخانیات

رییس بازرسی اصناف استان اصفهان از عمده تخلفات ثبت شده در بازار لوازم التحریر خبر داد:

گران فروشان

مدیر بانک مسکن استان اصفهان گفت: با تک رقمی شدن نرخ 
سود تسهیالت بانک مسکن و همچنین تسهیل برخی شرایط آن 
نسبت به ابتدای طرح روند اســتقبال و درخواست جهت افتتاح 
این حساب چندین برابر شــده است.فریبرز نعیمی، مدیر شعب 
بانک مسکن استان اصفهان اظهار داشــت: آمار افتتاح حساب 

صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مســکن در استان اصفهان 
از ابتدای طرح تا نیمه اول شهریور ماه ســال جاری به ۱۳ هزار 
۶۵۳ فقره رسید. وی افزود: مجموع حساب های افتتاح شده در 
صندوق پس انداز مســکن در مقطع نیمه اول شهریور ماه سال 
جاری به  ارزش حدود دو هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال رسیده است.
مدیر بانک مسکن استان اصفهان با اشاره به شرایط سپرده گذاری 
صندوق مسکن یکم ادامه داد: بر اساس آخرین آمار استخراجی 
در مقطع پایان مرداد ماه ســال ۹۶ تا کنون بالغ بر ۶۴۲ میلیارد 
ریال تسهیالت از محل این حساب پرداخت شده است. وی با بیان 
اینکه بعد از کاهش نرخ سود تسهیالت صندوق یکم از ۱۱ درصد 

به ۹/۵درصد برای مناطق شهری و 8 درصد برای بافت فرسوده 
در شهریورماه، تقاضا برای افتتاح حساب در این صندوق افزایش 
یافته؛ تصریح کرد: با تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیالت و 
همچنین تسهیل برخی شرایط آن نسبت به ابتدای طرح ضمن 
ایجاد شرایط استثنایی برای خانه دار شدن واجدین شرایط، روند 
استقبال و درخواست جهت افتتاح این حساب چندین برابر شده 
است. نعیمی در پایان اظهار داشت: تمامی کارکنان بانک مسکن 
در استان اصفهان با عزم راسخ و همدل و یک صدا در جهت تحقق 
اهداف عالی بانــک و همچنین کمک به تحقــق عملی تولید و 

اشتغال از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

مدیر بانک مسکن استان اصفهان خبر داد:

 استقبال مردم 
از کم شدن سود وام مسکن

رییس بازرسی اصناف استان اصفهان گفت: عمده تخلفات ثبت شده توسط بازرسان اصناف به گران فروشی 
ارتباط داشته و خوشبختانه موارد قاچاق در بازار لوازم التحریر قابل توجه نیست.
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حسینیه چهارده معصوم صفوی اصفهان در نظر دارد تا همزمان با شروع 
ماه محرم و در کنار مجلس عــزاداری اباعبدا... الحســین )ع(، با حضور 
استاد حامد دماوندی، یکی از اساتید برجســته حوزه و دانشگاه، جایگاه 
 مجالس سیدالشــهدا)ع( را از دید قرآن و عترت بــرای مخاطبین خود

 بررسی کند.
در این سلسله نشست ها که با برپایی نماز مغرب و عشا همراه است، مراسم 
عزاداری با نوای مداح اهل بیت)ع( محمدرضا مســعودی، به سوگواری 

پرداخته می شود.
عالقه مندان جهت شرکت در این مراسم می توانند از شب اول محرم به 
محل حســینیه چهارده معصوم صفوی)ع( واقع در خیابان طیب، کوی 

سرلت مراجعه نمایند.

دبیر اجرایی نهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی اظهار کرد: پس از 
ارائه آمار شهدای روحانی، استان اصفهان با 590 شهید روحانی بیشترین 
آمار شهدا در میان روحانیون کشور را داشته است.مظاهر محمدی  افزود: 
استان اصفهان دارای هزار و 112 ایثارگر روحانی شامل رزمنده، جانباز و 
آزاده است.وی گفت: نخستین کنگره کشوری شهدای روحانی در سال 
1388 با حضور 4 هزار نفر مســؤوالن، روحانیون و خانواده های معظم 

شهدا برگزار شد.
محمدی یادآور شد:اجالســیه همه یادواره های شهرســتانی در شــهر 
اصفهان برگزار می شود.وی افزود:نهمین اجالسیه شهدای روحانی استان 
اصفهان 20 مهرماه 96 در محل خیمه شهدای بسیج ناحیه امام صادق)ع( 

اصفهان برگزار می شود.

بررسی جایگاه مجالس 
سیدالشهدا)ع( از دید 

قرآن و عترت

برگزاری نهمین اجالسیه 
شهدای روحانی استان 

اصفهان

نمایشگاه »دومینو مستندنگاری یک پرفورمنس« برپا می شود
عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشــگاه »دومینو مستندنگاری یک پرفورمنس« تا 
11مهرماه بجز صبح های جمعه، از ساعت 10 تا 13 و 1۷ تا 20 به گالری متن، واقع در خیابان 

آبشار اول، پالک 25 مراجعه کنند.

تا 10 مهر؛

نوزدهمین جشنواره 
استانی تئاتر بسیج 

تمدید شد

 ســازمان بســیج هنرمندان اصفهان با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، اقدام به برگزاری نوزدهمین جشــنواره اســتانی تئاتر بســیج 
کرده است.

این جشنواره که در بخش های اصلی نمایش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی و بخش جنبی استنداپ کمدی برگزار می شود، در بخش ویژه شامل موضوعاتی 
چون اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، بسیج ارزش ها و آرمان های انقالب، مدافعان و شــهدای مدافع حرم، شبکه های اجتماعی و آسیب های آن، دفاع مقدس و 
شهدای غواص، تهاجم و نفوذ فرهنگی، مقام واالی زن و حجاب و عفاف، مفهوم آتش به اختیار فرهنگی و ســبک زندگی ایرانی- اسالمی و در بخش جنبی شامل 
موضوعاتی مثل طنز اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسالمی، هجو گروه های تکفیری و حامیان آنها، شبکه های اجتماعی و آسیب های آن و طنز دفاع مقدس است.
گفتنی است با تمدید مهلت ثبت نام، عالقه مندان به شــرکت در این جشــنواره تا 10 مهرماه فرصت دارند با توجه به اطالعات درج شده در پوستر، آثار خود را به 

کانون های بسیج هنرمندان سراسر استان اصفهان ارائه کنند.

سینما

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان اصفهان، ضمن 
اشاره به نیم بها بودن بلیت های سینما از روز سینما تاکنون 
اظهار کرد: اســتقبال از این طرح آنچنان که باید و شاید 
صورت نگرفته است و انتظار استقبال بیشتری از این طرح 
می رفت، در تهران فروش با روزهای قبل از شروع این طرح 

تفاوتی نداشته است.
سید مصطفی حســینی افزود: در اصفهان از نظر تعداد 
مخاطب از ابتدای این طرح افزایش دو برابری وجود داشته 
اما از لحاظ فروش، افزایش قابل توجهی نداشته است؛ از 
نظر ریالی نیز افتی نداشتیم و تفاوت چشمگیری با قبل 

وجود نداشت. 
مدیــر امور ســینمایی حوزه هنــری اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: طرح یک روز رایگان سینما که سال های 
قبل انجام می شد، در کل اشتباه بود و این طرح خیلی بهتر 
از آن است؛ اما بهتر بود به جای قرار دادن این طرح با تعداد 
روز زیاد، در حد یک هفته برنامه نیم بها بودن بلیت سینما 

را در کنار برنامه های سینمایی دیگر درنظر می گرفتند.
حسینی بیان داشت: بهتر است این طرح در ابتدای سال 
در تقویم سینمای ایران قرار بگیرد تا همه بدانند که این 
طرح وجود دارد؛ چرا که در کل کشور بر خالف اصفهان، 
اطالع رسانی خوبی در مورد این طرح صورت نگرفته است.

رییس امور ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نیز ضمن اشــاره به این موضوع که طرح 
بلیت نیم بها در همه سینماها اجرایی اســت، ابراز کرد: 
طرح بلیت نیم بها که از روز ملی ســینما آغاز شده است 
تا پایان هفته دفــاع مقدس در ســینماهای تحت نظر 
 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان نیز 

اجرا می شود.
رضا دهقان اذعان داشت: هنوز نمی توان در مورد بازخورد 
این طرح صحبت کرد و باید منتظــر اعالم فروش پایان 
اکران فیلم ها بود تا تغییــر در مخاطبان و فروش فیلم ها 

مشخص شود.

رییس امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خبرداد:

ادامه طرح بلیت نیم بها تا پایان هفته دفاع مقدس

خیریه

 مدیرعامــل موسســه خیریه فرهنگی مسجدســازان 
الزهرا)س( اظهار داشــت: رســالت ســاخت مساجد 
در مناطق محروم ســابقه موسســه به قبــل از انقالب 
برمی گردد و از سال 86 به صورت رسمی به ثبت رسید و 
فعالیت می کند.محسن داوری افزود: این موسسه حدود 
نیم قرن سابقه داشــته و در مناطق بسیار صعب العبور 
مسجدسازی و اعزام مبلغ داشته و تا سال 86 حدود 56 
مسجد از صفر تا صد را به سرانجام رسانده ایم.وی با بیان 
اینکه از ســال 86 تاکنون این موسسه با ریاست آیت ا... 
مهدوی فعالیــت می کند، گفت: این موسســه درقالب 
3 کمیته مالی، فنی و فرهنگی فعالیــت می کند که از 
سال 92 با رصدی که از مساجد مناطق داشتیم کمیته 
فرهنگی را ایجاد کردیم. داوری افزود: برای مستقر کردن 
مبلغ در مساجد روستاها به دلیل کمبود هزینه و مکان، 
با سختی های فراوانی روبه رو بودیم؛ از این رو به ساخت 
»خانه عالم« برای استقرار مبلغان در ایام تبلیغی اقدام 
کردیم. کمیته فرهنگی موسسه، در ایام تبلیغی مانند ماه 
محرم، ماه رمضان، دهه فاطمیه و... مبلغ اعزام می کند 
که این حرکت اقدامی بســیار نتیجه بخش بود. از سال 
94 تا کنون هر مسجدی در مناطق محروم ساخته شد، 
در کنار آن خانه عالم نیز ایجاد شــده است. مدیرعامل 

موسسه خیریه فرهنگی مسجدسازان الزهرا)س( بااشاره 
به پروژه های در دســت اقدام اظهار داشــت: در همین 
اســتان ها 50 پروژه در حال بررسی بوده و 10 پروژه در 
دست بررسی و تهیه مقدمات اســت. داوری بیان کرد: 
طبق آمار محلی که از مناطق گرفته شــد، در محدوده 
فعالیت ما حدود 5۷0 روستای بدون مسجد اولویت دار 
وجود دارد و نخســتین اولویت برای ســاخت مسجد، 

روستاهای باالی 30 خانوار است.
وی با بیان اینکه در کل کشــور 10هزار روستای بدون 
مسجد داریم، افزود: تنها در اصفهان 80 نقطه شناسایی 

شده که برای احداث مسجد ضرورت دارد.   

مدیر عامل موسسه خیریه مسجدسازان الزهرا)س(:

 اولویت ساخت مسجد در570 روستای کشور

خاطره بازی حسن شکوهی با این 
عکس قدیمی

حسن شــکوهی با این عکس قدیمی از خود در کنار مهران مدیری 
در پشت صحنه فیلم »توکیو بدون توقف« خاطره بازی کرد؛ فیلمی 
ساخته سعید عالم زاده که اولین و آخرین کار سینمایی اش همان 

فیلم بود و به قول معروف با همان یک فیلم، بارش را بست.

اینستاگردی

چهره ها

مدیر تاالر هنر اصفهان خبرداد:

تصویرسازی دفاع مقدس در فضای 
عمومی

مدیر تاالر هنر اصفهان پیرامون برنامه های تاالر هنر در هفته دفاع 
مقدس اظهار داشت:  ویژه  برنامه داستان خوانی و تصویرسازی دفاع 
مقدس با حضور محمد بکایی، آیت نادری و محمد رادمهر به عنوان 
راوی از سوی تاالر هنر برگزار می شود. محمدرضا رهبری افزود: ویژه  
برنامه داستان خوانی و تصویرسازی دفاع مقدس از امروز تا ۷ مهر 
ماه در فضای عمومی و اماکن تاریخی شهر اصفهان از جمله میدان 

امام)ره(، جلفا، سی و سه پل و پل خواجو اجرا  می شود.

عضو شورای عالی مجمع اصولگرایان اصفهان:

اگر واقعه عاشورا نبود، نامی از اسالم 
باقی نمی ماند

عضو شورای عالی مجمع اصولگرایان اصفهان با بیان اینکه اگر واقعه 
عاشورا نبود نامی از اسالم باقی نمی ماند و ابوسفیان و اوالد پلیدش همه 
آثار اسالم را از بین می بردند، اظهار داشت: اسالم وامدار سید الشهدا)ع( 

و اقدام ماندگار آن حضرت در حفظ دین است.
حجت االسالم سید حسن بهشتی نژاد تاکید کرد: قیام امام خمینی)ره( 
برگرفته از تعالیم عاشورایی بود، اگر مجاهدت امام)ره( و شهدا نبود 

تنها نامی از اسالم باقی می ماند و اصول آن از بین می رفت.
وی با بیان اینکه بر اساس برخی تحقیقات، دشمن 100 آیه قرآن را 
هدف بیشترین حمالت فرهنگی خود قرار داده است و شبهات زیادی را 
درباره آنها مطرح می کند، گفت:پاسخگویی به این شبهات یک ضرورت 
است، سیره عالمان برجســته در جهان اسالم بر این روش بوده که از 
ترویج هرگونه شبهه ای در جامعه پیشگیری می کردند، این یک روش 

متعالی است که باید حفظ شود.
حسینی نژاد در پایان با بیان اینکه باید بخش مهمی از مدیریت هیئات 
مذهبی در اختیار روحانیان باشد تا از افراط و تفریط در آنها جلوگیری 
کنند، اظهار داشت: هیئات مذهبی سرمایه بزرگی برای جامعه اسالمی 
هستند، باید این سرمایه بزرگ حفظ و تقویت شود که روحانیان مبلغ 

در این میان سهم قابل مالحظه ای دارند.

مدیرکل سازمان سینمایی، خطاب به رییس شورای صنفی اکران:

نمایش فیلم های طنز در ماه محرم 
جایز نیست

محمدرضا فرجی مدیرکل ســازمان ســینمایی، خطاب به همایون 
اسعدیان رییس شورای صنفی اکران نوشــت: از آنجایی که نمایش 
فیلم های شــاد و طنز در ایام ماه محرم و عزاداری ســاالر شهیدان 
شایسته و جایز نیست، عدم پخش سریال های طنز تلویزیون در ایام 
محرم به دلیل جایگزینی آنها با سریال های مناسبتی ضربه چندان 
بزرگی به سیاست ها و منافع شبکه های چندگانه رسانه ملی وارد نمی 
کند. اما در سینما داستان به شــیوه دیگری است. در حال حاضر که 
بخش اعظم فروش سینمای ایران از فیلم های کمدی و طنزی است 
که اکرانشان در این ایام متوقف می شود و با توجه به اینکه در این ایام 
مردم بیشتر به عزاداری و مراسم مذهبی می پردازند، سینمای ایران 
به حالت نیمه تعطیل درمی آید و این ضربه خطرناکی به بدنه سینما 
وارد می کند. با توجه به اهمیت حفظ حریم ایام مقدس، بخصوص ایام 
سوگواری محرم، سینماگران و مدیران ما باید سیاست دیگری را پیش 
بگیرند؛ مثال شاید بتوان با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، به 
تولید آثار سینمایی با استاندارد باال پرداخت که متناسب با این ایام 
باشد و به این ترتیب سینمای ایران را از این مهلکه نجات داد. تولید آثار 
سینمایی فاخر با موضوعیت عاشورا و کربال، زندگی امام حسین)ع( 
و یاران ایشان و سایر موضوعات وابسته و نزدیک، از یک طرف باعث 
فرهنگ سازی درست می شود و از طرفی به جای حوزه اجتماعی، در 
حوزه دین که موجب پیوستگی بیشتر اهل فرهنگ و مردم با دین و 
سیاست نیز می شود و در نهایت به نفع سینمای ایران است، می تواند 

چاره مناسبی برای رونق سینمای ما در ایام سوگواری باشد.

در شهر

دبیر ستاد مجمع مفسران قرآن استان:

انقالب اسالمی ایران قطره ای از 
دریای نهضت امام حسین)ع( است

دبیر ستاد مجمع مفســران قرآن استان اصفهان پیش 
ازظهر چهارشــنبه در گردهمایی مفسران قرآن کریم 
در محل اداره تبلیغات اسالمی استان اصفهان، با اشاره 
به تاثیر نهضت عاشورا در زنده نگه داشتن اسالم اظهار 
داشت: ابوسفیان و فرزندانش تمام نشانه های دین اسالم 
را از میان برده بودند و امام حسین )ع( با شهادت خود و 

یارانش، به واقع دین جد خود را احیا کرد.
حجت االسالم سید حسین بهشــتی نژاد با بیان اینکه 
تمام مسلمانان تا آخر جهان وامدار قیام امام حسین)ع( 
هستند، افزود: انقالب اسالمی ایران قطره ای از دریای 
نهضت امام حســین)ع( اســت و بــا الگو از حماســه 
عاشورایی، در طول این سال ها در برابر دشمنان مقاومت 

کرده و راه خود را پیموده است.
وی با بیان اینکه مبلغان وظیفــه دارند اهداف این قیام 
خدایی را برای مردم به درســتی تبییــن کنند، بیان 
داشــت: مطابق فرمایش رهبر انقــالب، مبلغان در ماه 
محرم باید سه موضوع را برای مردم تبیین کنند. اولین 
نکته این است که معرفت را در وجود مردمی که با عشق 
به اباعبدا... پای به این محافل می گذارند، نهادینه کنند.

با عشق به امام حسین)ع(، اخالق اسالمی را در 
وجود مردم جاری کنید

وی ادامه داد: دومین نکته اینکه هر چه بیشتر مردم را 
عاشق امام حسین)ع( کنید و سومین مورد اینکه با این 
عشق به امام حسین )ع(، اخالق اســالمی را در وجود 

مردم جاری کنید. 
بهشتی نژاد با اشاره به کتابی به نام »قرآن با حسین)ع( 
و حسین)ع( با قرآن« تاکید کرد: حجت االسالم رضایی 
در این کتاب، تمامی آیات در رابطه با قیام سیدالشهدا 
 )ع( را گردآوری کرده که بســیار ابتکار جالب توجهی

 است.

بیش از سه دهه و اندی از عمر سینمای 
ایراِن بعد از انقالب می گذرد و همچنان 
تالش ها برای ســاخت فیلم هایی دررابطه با واقعه عاشورا 
ادامه دارد و سینماگران ما می کوشند تا شاید بتوانند با زبان 
تصویر، دین خود را به واقعه عاشورا ادا کنند؛ اما آنچه در نهایت 
به دست آمده، فیلم هایی است که تعداد آنها از انگشتان یک 
دست هم تجاوز نمی کند و از بین همین سه چهارفیلم هم، 

یکی اصال اجازه اکران نگرفت! 
در واقع با نگاهی به هنر هفتم و سهمش از آثاری که درباره 
ماه محرم و شهادت امام حسین)ع( و یارانش ساخته شده 
است، چندان به آمار قابل توجهی نخواهیم رسید و به طور 
کلی می توان به سه فیلم شاخص به نام های »سفیر« ساخته 
فریبرز صالح، »روز واقعه« به کارگردانی شــهرام اسدی و 
»رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش اشاره کرد.  فیلم 
سینمایی »عصر روز دهم« ساخته مجتبی راعی را نیز باید 
به این لیست اضافه کرد که تقریبا تنها فیلم ایرانی است که 
در لوکیشن کربال تولید شده و مهم ترین ویژگی آن وجود 
تصاویری از مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در 

عراق و کربالست.
سفیر 

سفیر، فیلمی به کارگردانی فریبرز صالح است که در نخستین 
ســال های پیروزی انقالب با بازی هنرمندانی چون فرامرز 

قریبیان، عزت ا... مقبلی و... ساخته شد.
سفیر، روایت قیس ابن مسهر اســت که به عنوان نماینده 
امام)ع( نامه ای را برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می برد 
اما در راه به دست راهداران ابن زیاد، والی کوفه، دستگیر و به 

زندان افکنده می شود. 
قیس پیش از دســتگیری، نامه را از بین می برد و در زندان 

زندانیان را بر ضد زندانبان ها می شوراند. حسین ابن نمیر، 
فرمانده راهداران، قیس را به زندان ابن زیاد در کوفه منتقل 
می کند. ابن زیاد به پیشــنهاد مشــاورش، خالد، از قیس 
می خواهد که در مسجد سخنرانی کند و به دروغ به مردم 
بگوید امام قصد بیعت با یزید را دارد. قیس می پذیرد اما در 
روز موعود علیه یزید سخنرانی می کند. ابن زیاد که به خشم 

آمده، او را از فراز ارک به زیر می اندازد.
روز واقعه

تقریبا مشــهورترین فیلم درباره قیام عاشوراست و کمتر 
کسی را می توان یافت که این فیلم را ندیده باشد؛ فیلمی به 
کارگردانی شهرام اسدی و بر اساس نوشته بهرام بیضایی که 

تولید آن به سال 13۷3 بازمی گردد.
روز واقعه روایتگر زندگی عبدا...، جوانی نصرانی اســت که 
تازه اســالم آورده. او در جریان عروسی خود با راحله دختر 
زید، ندایی می شنود که او را به یاری فرا می خواند. عبدا... به 
دنبال این ندا بیابان به بیابان و واحه به واحه تا کربال می تازد و 
سرانجام در عصر عاشورا به کربال می رسد؛ زمانی که حقیقت 
را در زنجیر، پاره پاره بر خاک،حقیقت را بر سر نیزه می بیند. 
دراین فیلم هنرمندانی چون علیرضا شــجاع نوری، الدن 
مستوفی، محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی و زنده یادان 

مهدی فتحی و حسین پناهی به ایفای نقش پرداخته اند.
عصر روز دهم 

پروژه ای که با درگذشت رسول مالقلی پور در سال 85 ناتمام 
ماند و مجتبی راعی به عنوان کارگردان جایگزین در سال 8۷ 

آن را جلوی دوربین برد.
داستان فیلم درباره خانم دکتری اســت که به عراق سفر 
می کند تا خواهرش را )که در زمــان جنگ ایران و عراق به 
دست یک عراقی به نام محســن محمود افتاده است( پیدا 

کند. الزام این جســت وجو، به حال مادر او باز می گردد که 
روبه مرگ اســت و می خواهد دختر گم کرده اش را ببیند 
و حاال که صدام سقوط کرده بهترین زمان برای شروع این 
جست وجوست. او مرد عراقی و خواهرش را می یابد، اما مرد 
اجازه نمی دهد خانم دکتر، دختر را با خود ببرد و همه چیز را 
منکر می شود. هانیه توسلی، آفرین عبیسی، احمد مهران فر 

و سلیمه رنگزن از بازیگران عصر روز دهم هستند. 
رستاخیز

رستاخیز را بدون شک باید تنها فیلمی دانست که مستقیم به 
واقعه عاشورا از زوایای مختلف می پردازد و به نوعی می توان 
آن را جایگزین تمام نداشــته هایمان در حــوزه قیام امام 

حسین)ع( دانست.
البته این فیلم رکورد کوتاه ترین اکران فیلم در سینما ایران را 
نیز به خود اختصاص داده و با یک روز نمایش در سینما، هنوز 

در انتظار اکران عمومی است.
رستاخیز روز 24 تیر ماه با تمام مخالفت های برخی علما 
به اکران عمومی آن، روی پرده نقره ای را به خود دید؛ اما در 
همان روز سازمان سینمایی با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد 
»نظر به رعایت جایگاه و شأن مراجع عظام تقلید و عالمان 
شاخص دینی، یادآوری می کنیم که اکران فیلم رستاخیز تا 
تامین نظر برخی از مراجع بزرگوار تقلید به تعویق می افتد«.

رستاخیز فیلمی با موضوع عاشورا، توسط بخش خصوصی 
تولید و در سی و دومین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت 
9 سیمرغ بلورین و کسب جایزه بیرق طالیی )ویژه مصطفی 

عقاد( شده است.
آرش آصفی، حســن پورشــیرازی، فرهاد قائمیان، پوریا 
پورسرخ، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، یاور احمدی فر، بهنام 
تشکر، انوشیروان ارجمند و هفت بازیگر از کشورهای عربی 

در فیلم رستاخیز ایفای نقش کرده اند.
در خالصه داســتان فیلم چنین آمده است: »پس از مرگ 
معاویه، یزید به عنوان خلیفه مســلمین بر خالفت تکیه 
می زند و به والی مدینه نامه می نویســد که از حسین)ع( 

بیعت بگیرد.«
و فیلم های دیگر...

در فیلم »دست های خالی« به کارگردانی ابوالقاسم طالبی نیز 
باورهای حسینی به عنوان یک عامل متحول کننده به تصویر 
کشیده می شود. در یکی از فصل های فیلم »سلطان« ساخته 
مسعود کیمیایی نیز قهرمان داستان در زنجیرزنی اربعین 
حضور دارد و این صحنه یکی از تصاویر ماندگار سینمایی 
ایران به حساب می آید. »شب دهم« به کارگردانی جمال 
شــورجه نیز نگاهی به عزاداری ماه محرم دارد که داستان 
آن درباره عزیز سحرخیز اســت که در شب دهم ماه محرم 
پس از درگیری خیابانی عزاداران با ماموران ارتش )که برای 
حمایت از چند آمریکایی مست به خیابان آمده اند( از مهلکه 

می گریزد و همسرش را تنها رها می کند.

فیلم های ایرانی که قیام امام حسین)ع( را روایت کردند؛

دست خالی سینما

زاینده رودبا مسئوالن
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ویژه 

محققان دانشگاه MIT و موسسه تحقیقات غیرانتفاعی lab Draper مشغول 
ساخت چکمه های فضایی مجهز به حسگر هستند.

حسگرها با ردیابی ارتعاشات ســطح، به کاربر خود کمک می کنند موانع را 
شناسایی کنند. عالوه برآن چکمه ها دارای نمایشگر واقعیت افزوده هستند تا 

بازخورد بصری برای کاربر فراهم کنند.
این چکمه ها وسیله ای حیاتی برای کاوشگران در مریخ به حساب می آیند. به 
عنوان مثال اگر فضانورد در نتیجه برخورد با مانعی بیفتد و لباس او سوراخ شود، 
احتمال مرگ او وجود دارد؛ ضمن اینکه چکمه ها روی زمین نیز کاربرد دارد.

تحقیقات برای تولید این گجت، به ساخت نمونه اولیه چکمه ای منجر شد که 
دارای یک حوزه یاب اولتراسونیک، حسگر تقریبی و یک دستگاه ردیابی است.

هنگامی که چکمه مانعی را ردیابی می کند، ارتعاشاتی به انگشت پا، پاشنه و 
بخش بیرونی پا وارد می شود. شدت این ارتعاشات مختلف است؛ برای اینکه 

فاصله تا مانع را به کاربر اعالم کند.
به گفته محققان چنین تحقیقاتی، به طراحی گجت های جهت یابی برای افراد 

نابینا نیز کمک می کند.

چکمه فضایی با قابلیت هشدار موانع 
ساخته شد

محققان؛ در پی کاوش ۱۲۰هزار 
میلیارد مایل در فضا

گروهی از محققان قصد دارند تلسکوپی با ۱۶ آیینه ۵ متری در صحرای شیلی 
بسازند تا ۱۲۰ هزار میلیارد مایل در فضا را برای حیات جست وجو کنند.

این پروژه که ELF نام گرفته، فضا را برای نشانه های شیمیایی احتمالی حیات 
در ســیاره های دوردست بررســی می کند و حتی می تواند از اقیانوس ها و 

قاره های دوردست در سیاره های دیگر عکس برداری کند.
 نخســتین هدف این تلســکوپ عجیب پس از ســاخت، بررســی ســیاره 
پروکسیما بی است که تصور می شود نشــانه های حیات دارد. این سیاره در 

فاصله ۴.۲ سال نوری زمین قرار گرفته است.
عرض این تلســکوپ با  ۱۶ آینه ۵ متری، ۲۵ متر خواهدبــود و در صحرای 
آتاکامای شیلی قرار می گیرد.تلســکوپ مذکور  می تواند از سیاره هایی که 
۲۵ سال نوری با زمین فاصله دارند عکس برداری کند. محققان با کمک این 
تلســکوپ می توانند ســیارات و منظومه های دیگر و همچنین نشانه های 

مختلف حیات از جمله آب، اکسیژن، متان و اوزن را در فضا ردیابی کنند.
محققان تاکنون ۱۶ هزار دالر سرمایه برای ساخت تلسکوپ جمع آوری کرده 

و قصد دارند تا ماه اکتبر میزان آن را به ۳۵ هزار دالر برسانند.

یک موسســه آموزش آنالین، کالس هایی برای آموزش ساخت خودروهای 
پرنده برگزار می کند. شهریه این کالس ها تنها ۴۰۰ دالر است.

شرکت Udacity، تهیه کننده خدمات آموزشی آنالین که بخشی از آن به 
گوگل تعلق دارد، این کالس ها را برگزار می کند.

افراد می توانند در این کالس هــا ثبت نام کنند، اما آموزش های ســاخت 
خودروی پرنده از سال آتی آغاز می شود.

شرکت کنندگان در این کالس ها اصول اولیه پرواز اتوماتیک مانند تخمین و 
طراحی وضعیت وسیله نقلیه و برنامه ریزی حرکت آن را می آموزند و در مرحله 

بعد با موضوعات پیچیده تر مانند رمزگذاری پهپادها آشنا می شوند.
این موسســه آموزش آنالیــن هم اکنون بــا کمک کارشناســان هوافضا و 

سیستم های خودران مشغول طراحی و تدوین برنامه درسی کالس هاست.
به گفته این شــرکت، افراد پس از گذراندن دو ترم در این کالس ها، به درک 
عمیق تری از نقش پروازهای خودران در سیستم حمل و نقل هوایی می رسند. 
شرکت کنندگان پس از این دوره مهارت های برنامه نویسی، درک مفهومی 

الزم برای ساخت سیستم های پرنده خودران را به دست می آورند.

علم پژوهی

هشدار اتحادیه مخابرات به خرید آیفون های ۱۰ میلیونی
غالمحسین کریمی رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، در مورد خرید و فروش مدل جدید 
گوشی های آیفون با قیمت حدود ۱۰ میلیون تومان گفت : قیمت های ارائه شده برای این کاال، 

مصداق کامل سوء استفاده است و ما از مردم می خواهیم که اقدام به خرید این کاال نکنند.

با ٤۰۰ دالر، ساخت خودروی پرنده 
را بیاموزید!

پروتئین ها مانند مرورگرهای 
وب، افزونه دارند

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که پروتئین های 
ســلولی با اســتفاده از افزونه های مولکولی، یکدیگر را 
شناسایی و باهم ارتباط برقرار می کنند. دانشمندان این 
افزونه های پروتئینی را بــا افزونه های مرورگرهای وب 

مقایسه می کنند.
به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از UPI، مطالعات 
جدید درک بهتری از نحوه رشد و توسعه پروتئین ها برای 
انجام برخی وظایف خاص به ارمغان آورده است. بیشتر 
پروتئین ها تنها در کنار یک پروتئین کار کرده یا باید با 
یک پروتئین دیگر ارتباط برقرار کنند تا وظایف آنها را 
انجام دهند. اما تاکنون دانشمندان مطمئن نبودند که 
چگونه پروتئین های مختلف در یک سلول، همدیگر را 

پیدا می کنند.
یافته های اخیر نشان می دهد که پروتئین ها با استفاده از 

افزونه های خود، یکدیگر را شناسایی می کنند.
محققان این افزونه ها، تکه های کوچکی از مواد مولکولی 
که در قســمت خارجی مولکول پروتئین قرار گرفته را 
بااســتفاده از مدل های کامپیوتری طراحی شده برای 
آنالیز رشد و توسعه تکاملی پروتئین های مرتبط کشف 

کردند.
پژوهشگران پروتئین  ۱۵هزار ژنوم باکتریایی را تجزیه 
و تحلیل کرده و پروتئین های مختلف را براساس توالی 
ژنتیکی آنها در گروه های متفاوت قرار دادند. این آنالیزها 
نشــان داد که روی برخی از پروتئین ها ســاختارهای 
میانجی وجود دارد و روی برخی دیگر هیچ ســاختاری 
دیده نمی شود. دانشــمندان متوجه شدند که افزونه ها 

می توانند تنوع عملکرد پروتئین ها را توضیح دهند.
تا به حال حدود ۱۰۰۰ ساختار پروتئینی پایه شناسایی 
شده است. این مطالعه نشان داد که پروتئین های سلولی 
تکامل می یابند و توانایی انجام هزاران وظیفه خاص را 

دارند.
دانشــمندان تغییراتی در افزونه هــای مولکولی ایجاد 
کردند تا دریابند غیبت افزونه ها چه تاثیری بر کلونی های 
باکتریایی می گــذارد. آنان دریافتند کــه حذف یکی 
از افزونه های خاص، رشد »باســیلوس سابتیلیس« را 
مختل می کند. دانشمندان 
امیدوارند با اســتفاده از 
نتایج این مطالعه بتوانند 
پــرده از نحــوه تعامل 
پروتئین ها با یکدیگر، 
ســاخت و همچنیــن 
تکامل پروتئین ها بردارند.

مایکروسافت: 

ویندوز، با ثبات تر و سریع تر می شود
مایکروسافت همزمان با آماده ســازی آپدیت بزرگ بعدی، اصرار 
می ورزد که ویندوز هر روز بهتر و بهتر خواهد شــد. این شــرکت 
می گوید که آپدیت Creators با شماره ورژن ۱7۰۳، شاهد کاهش 
۳9 درصدی مشکالت درایورها و ثبات سیستم عامل شده است که 

در آپدیت Anniversary با شماره ورژن ۱۶۰7 وجود داشت.
زمان بوت سیستم عامل ۱۳درصد و سرعت الگین ۱8درصد بهبود 
داشته است و تشــخیص چهره نیز ۳۰ درصد زودتر عمل می کند. 
همچنین در مصرف باتری پیشرفت هایی صورت گرفته و در حالت 
تماشای فیلم در اپلیکیشن Movies & TV، حدود ۲/۵تا ۵ درصد 
اوضاع بهتر شده و در زمان کار با مرورگر Edge نیز شاهد پیشرفت 

۱7درصدی هستیم.

 نسخه بتا اندروید اوریو برای 
گلکسی S8 در راه است

سری گلکسی S8 سامسونگ، مشتاقانه منتظر دریافت به روزرسانی 
 S8 اندروید اوریو هســتند. پیش از این شاهد نسخه ای از گلکسی
با اندروید اوریو در بنچمارک  ها  بودیم. ایــن یعنی کمپانی کره ای 

درحال تست کردن این نسخه روی سری S8 خود است.
مطابق جدیدترین اخبار منتشر شده، ظاهرا سامسونگ قصد دارد 
یک نسخه بتا از اندروید اوریو را برای سری S8 منتشر کند تا جایی 
که ورژن فریم ور این دو دستگاه نیز تعیین شده است. نسخه فریم ور 
گلکســی S8 و S8 پالس، به ترتیــب G950FXXE1ZQI7 و 
G955FXXU1ZQI7 خواهد بود. ظاهرا این به روزرسانی ویژگی 
جدید دیگری به همراه ندارد. با این حال هیچ کدام از این گفته ها 
تایید رسمی نشــده و تا زمانی که این به روزرسانی ها عرضه نشوند 

نمی توان درخصوص آن به طور قاطع صحبت کرد.

احتماال گوگل، مالک جدید 
اچ تی سی خواهد بود

به گزارش China Times خرید و فروش سهام شرکت HTC در 
تاریخ ۲۱ سپتامبر متوقف شد. این نشریه ادعا کرده است که مدیران 
شرکت HTC به زودی بیانیه جدیدی درخصوص این شرکت منتشر 

خواهد کرد؛ بیانیه ای که آینده شرکت را به کلی تغییر خواهد داد.
شایعات زیادی درخصوص عالقه گوگل برای تصاحب بخش هایی از 
شرکت HTC منتشر شده است. ظاهرا برند HTC به صورت مستقل 
کار خود را ادامه خواهد داد؛ اما تمرکز خود را روی تولید هدست های 
Vive VR می گذارد. گوگل مالک بخش هــای تولید و همچنین 
توسعه و تحقیق این شرکت تایوانی خواهد شد که اولین سخت افزار 
اندروید را به بــازار عرضه کرده و درحال کار روی Pixel2 اســت.  
اولین بار نیست که گوگل اقدام به تصاحب یک شرکت تولیدکننده 

گوشی های اندرویدی می کند. 
این شرکت پیش از این موتوروال را نیز تصاحب کرده بود اما باید دید 
سیاست ها و برنامه ریزی های گوگل این بار برای ورود جدی به این 
عرصه و تولید گوشی هایی با برند پیکسل چگونه خواهد بود؟! شاید 
تنها باز هم به گسترش حوزه نرم افزاری اندروید و تولید چند گوشی 

خاص محدود می شود.

گوشی هوشمند خود را با حرکات 
بینی کنترل کنید

کنترل گوشی یا ساعت هوشمند در حین راه رفتن با کج کردن بینی 
به سمت راست و چپ، ممکن است ایده جالبی باشد؛ بنابراین عینک 

هوشمندی به همین منظور طراحی شده است.
گروهی از محققان دانشگاه های KAIST کره جنوبی، سنت اندروز 
اســکاتلند و جرجیا تک آمریکا، نمونه اولیه عینک هوشمندی را 
ســاخته اند که به کاربر امکان می دهد رایانه و گوشی را با مالیدن 

بینی یا فشار دادن آن به راست و چپ کنترل کند.
از این روش می توان برای ردکردن یک تماس و پاسخ ندادن به آن، 
متوقف کردن پخش یک ویدئو یا پرش از روی یک قطعه موسیقی 

استفاده کرد.
این عینک با استفاده از سه حسگر الکتروکولوگرافی عمل می کند 
که روی پل و پد بینی این عینک نصب شده و قادر به اندازه گیری 
پتانسیل الکتریکی بدن انسان هستند. حسگرهای یادشده قادر به 

ردگیری و تعقیب حرکات چشم پزشکان نیز هستند.
حســگرهای مذکور بعد از ردگیری تماس دست با بینی، پتانسیل 
الکتریکی آن بخش از بدن را تغییــر داده و زمینه صدور فرمان را 
فراهم می کنند. ممکن است در آینده جزئیات بیشتری به سیستم 
مذکور اضافه شود؛ اما تولید انبوه این عینک به میزان استقبال عموم 

از چنین ایده ای بستگی دارد.

مشخصات و قیمت هواوی میت ۱۰ 
الیت منتشر شد 

ماه آینده هواوی قصد دارد چند اسمارت فون جدید با نام های میت 
۱۰، میت ۱۰ پرو و میت ۱۰ الیــت را معرفی کند. با اینکه تاکنون 
اطالعات زیادی از این هندســت ها منتشر شده است، اما هنوز هم 
تشخیص تفاوت های این سه هندست کمی گیج کننده و دشوار به 

نظر می آید.
از نظر ظاهری این هندست بسیار شــبیه به میت ۱۰ است و تنها 
یک تفاوت آشکار دارد؛ جای تعبیه اسکنر اثر انگشت که در پشت 

قرار گرفته است. 
نکته دیگر در رابطه با دوربین این هندســت است که هم در جلو و 
هم در پشت از نوع دوگانه )پشت: ۱۶ و ۲ مگاپیکسلی-جلو: ۱۳ و ۲ 

مگاپیکسلی( بهره می گیرد.
برخالف آنچه پیش از این شــنیدیم، هواوی میت ۱۰ الیت مجهز 
به صفحه نمایش ۵/9اینچی فول اچ دی پالس با نسبت ۱8:9 بوده 
و این در حالی است که میت ۱۰ قرار است مجهز به صفحه نمایش 
هم اندازه با کیفیت فول اچ دی و نســبت ۱۶:9 باشد. از نظر قدرت 
 میت ۱۰ الیت نسبت به میت ۱۰ با وجود پردازنده هشت هسته ای

Kirin 659 در رتبه پایین تری قرار می گیرد. 
از دیگر مشخصات این اســمارت فون می توان به رم ۴ گیگابایتی، 
حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی و باتری ۳هــزار و ۳۴۰میلی آمپری 
اشــاره کرد. هواوی میت ۱۰ الیت ماه نوامبر و با اندروید 8 عرضه 
خواهد شــد و قیمت این دســتگاه در اروپا ۳79 یورو و در آمریکا 

۴۰۰دالر یا کمتر خواهد بود.
به عالوه در بازار چین این هندست ممکن است با نام های متفاوتی 

چون هواوی G10 یا هواوی میمنگ ۶ به فروش برسد.

فناورانه

فرار از زندان همیشه سوژه جذابی برای ساخت فیلم های 
ســینمایی بوده و در دنیای بازی هم بســیار پرطرفدار 
اســت. در بازی Break the Prison، محصول جدید 
استودیوی کندی موبایل، باید به یک زندانی بی گناه که 
محکوم به اعدام شــده کمک کنید تا از سلول انفرادی و 

مخوف خود بگریزد.
کاراکتر بازی، یک مهندس مکانیک کارکشته است که به 
جرم نکرده به زندان افتاده و محکوم به مرگ شده است؛ 
ضمنا هیچ مدرکی هم برای اثبات بی گناهی خود ندارد. 
اما چاره این زندانی بیچاره چیست؟ درست حدس زدید، 

حفر تونل و فرار به دنیای آزاد.
اما مگر می شود با دست خالی و بدون ابزار در کف زندان 
تونل زد؟ مســلما نه، اما مطمئنا یک مهندس مکانیک 
می تواند با وسایل دور و برش مقدمات الزم برای فرار را 
مهیا کند. در Break the Prison باید بدون سر و صدا 

دسته کلید زندانبان ها را بدزدید، از وسایل دور و برتان 
کلنگ و اره بسازید و درنهایت با حفر تونل، از کف زندان 

به بیرون فرار کنید.
بازی بیش از ۴۰ مرحله دارد که در تمامشان باید ذره ذره 
مقدمات فرار خود را فراهم کنید. به غیر از دزدیدن کلید 
و ساخت ابزار، یکی از مراحل سخت بازی، طراحی نقشه 
فرار است که برای آن باید با معماهای نسبتا پیچیده ای 

سر و کله بزنید.
Break the Prison گرافیــک جذابــی دارد و 
توســعه دهنده از المان های فیلم مشــهور »رستگاری 
در شاوشــنک« نیز در آن اســتفاده کرده؛ طوری که با 
دیدن چهره زندانبان ها امکان ندارد به یاد بایرون هدلی، 
زندانبان ترسناک فیلم نیفتید. این بازی فکری جذاب را 
می توانید به رایگان از گوگل پلی و با اســتفاده از لینک  

goo.gl/CRB1og  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

مــی خواهیم دو عدد شــش رقمی پیــدا کنید که 
اگر اولی را بعد از دومی بنویســیم، عدد ۱۲ رقمی 
 حاصل، بر حاصلضرب دو عــدد اصلی، بخش پذیر

 باشد.

  معمای شماره ۲۲٤3

  جواب معمای شماره ۲۲٤۲

فرار از زندان؛ 

Break the Prison معرفی بازی

پاسخ سوال ریاضی »بزرگ ترین مکعب محاط در یک 
کره« ، گزینه ۴ است.

قطر مکعب = قطر کره 
2R=a√3   R=a√3/2

Vcube/Vsphere = a3 / 4/3πR3
با جایگزینی R و ســاده سازی کســر، به گزینه ۴ 

می رسیم.

ایسنا : یک شرکت تحویل کاال در سوئیس که از پهپاد برای ارسال 
کاال اســتفاده می کند، قصد دارد اولین شبکه پهپادی خودکار 
را برای تحویل تجهیزات و لوازم پزشــکی و دارویی در سوئیس 

راه اندازی کند.
»مترنت«)Matternet( یک شرکت سوئیسی فعال در عرصه 

تحویل کاال با استفاده از پهپادهاست.
این شرکت، از طرحی ویژه برای انتقال اقالم پزشکی در یک شبکه 
پهپادی خودکار رونمایی کرده است که در آن نمونه های آزمایش 

خون، پاتولوژی و دیگر اقالم پزشکی حمل ونقل می شوند.
در این طرح در هر بیمارستان یک ایستگاه تمام خودکار برای فرود، 
تعویض باتری و قرار دادن محموله ایجاد می شود و کاربران انسانی 

تنها برای قرار دادن محموله مورد نظر دخالت خواهند داشت.
بازگشایی محموله ها با استفاده از اسکن QR امکان پذیر است. 
هدایت و مدیریت ترافیک آسمان ها نیز به وسیله همین ایستگاه ها 
انجام می شود. مسئوالن این شرکت امیدوارند که حداکثر زمان 
انتقال محموله ها در این سامانه حدود ۳۰ دقیقه باشد تا در صورت 

وقوع اتفاقات پیش بینی نشده بتوان جان بیماران را نجات داد و 
مسئوالن بیمارستان ها نگرانی کمتری در رابطه با رسیدن وسایل و 
تجهیزات مورد نیاز خود داشته باشند.»مترنت« اعالم کرده است 
که قرار نیست آسمان شهر را پر از پهپاد کند؛ بلکه در هر شبکه یک 
تا دو پهپاد پرواز می کند و این فناوری در آلمان و انگلیس نیز عرضه 
خواهد شد.آغاز فعالیت این پهپادها از ماه اکتبر یعنی یک هفته 
دیگر خواهد بود. همچنین مجوز پرواز پهپادهای بیمارستانی این 
شرکت در مناطق متراکم شهری سوئیس نیز صادر شده است و 
در صورتی که این تجربه موفقیت آمیز باشد، می توان به گسترش 

آن در دیگر کشورها امیدوار بود.

شبکه پهپادی خودکاِر تحویل خون و دارو

همشهری آنالین: براساس گزارش ساینس الرت، بسیاری 
از متخصصان تحلیل گر دفاعــی باور دارند خطر یک تقابل 
هسته ای در اروپا- شبه قاره  هند در سال های اخیر افزایش 

یافته است.
از سوی دیگر به تازگی ۱۲۲ کشور، عهدنامه سازمان ملل 
متحد درباره منع ســالح های اتمــی را در نیویورک امضا 
کرده اند. این معاهده بازدارنده، استفاده از سالح های اتمی 
را علیه دیگر کشورها ممنوع می کند و می تواند اولین قدم 

در مسیر احیای تالش ها برای خلع سالح اتمی باشد.
حامیان این معاهده معتقدند حتی یک جنگ هســته ای 
بســیار کوچک و منطقه ای می تواند بحــران و فاجعه ای 
انســانی-جهانی به بار آورد اما از ســوی دیگر گروهی از 
محققان معتقدند عوارض این ســالح ها چنــان که گفته 

می شود فجیع و شدید نخواهد بود.
اما نتایــج تحقیقی جدید نشــان می دهــد کوچک ترین 
درگیری های هسته ای می تواند بر شرایط اقلیمی و آب و 
هوایی زمین تاثیری مخرب به جا بگذارد. بیشترین مطالعه 
روی سناریوی جنگ هسته ای میان هند و پاکستان صورت 
گرفته است؛ در شرایطی که ۱۰۰ کالهک هسته ای که به 
نسبت مقیاس های امروزی تعدادی ناچیز است، در مناطق 
شهری منفجر خواهند شد. بسیاری از متخصصان اعتقاد 
دارند این ســناریو به دلیل درگیری های موجود میان دو 
کشور و وجود ۲۲۰ کالهک هســته ای در این دو منطقه، 

امکان پذیر است.
پیش بینی های انجام شــده از وقوع چنین سناریویی، از 
مرگ ۲۰ میلیون انسان در عرض یک هفته خبر می دهند؛ 
مرگ در اثر آلودگی مستقیم رادیواکتیو و این یعنی مرگ و 

میری بیشتر از مرگ و میر کل جنگ جهانی اول.
اما انفجارهای هسته ای می توانند مناطق بسیار وسیعی را 
نیز به آتش بکشند و این باعث تزریق حجم کالنی از ذرات 
معلق و خاکستر به اتمسفر زمین خواهد شد. در سناریوی 
هندوستان-پاکستان، ۶/۵میلیون تن خاکستر به اتمسفر 
زمین رفته و مسیر نور خورشید به زمین را مسدود خواهد 

کرد. به این شکل 
دمای سطحی سیاره 

افت خواهد کــرد؛ افتی که 
می تواند برای بیــش از یک دهه 

ادامه داشته باشد.
خسارت های زمینی چنین جنگی می تواند 

به زنجیره غذایی جهانی آسیبی جبران ناپذیر وارد 
کند. براســاس یک مطالعه علمی، درصورت وقوع چنین 

ســناریویی میزان تولید ذرت آمریکا طی ۱۰ سال پس از 
جنگ ۱۲ درصد کاســته خواهد شــد. در چین نیز میزان 
تولید برنج ۱7 درصد و میزان تولید ذرت ۱۶ درصد کاهش 

خواهد یافت.
با درنظر گرفتن اینکه ذخایر غالت جهان کمتر از 

۱۰۰ روز از مصرف جهانی را تامین می کنند، 
در صــورت کاهش میــزان تولید بیش از 

دو میلیارد انســان در آستانه قحطی و 
گرسنگی قرار خواهند گرفت.

اگر چه جنگ هســته ای احتمالی 
میــان آمریکا و کره شــمالی، به 
دلیل محدودیــت کالهک های 
کره شــمالی، جنگی کوچک تر 
خواهــد بــود، امــا همچنان 
می تواند به مرگ انســان های 

بســیاری بینجامد و خسارت های 
زمینی و اقلیمی ناشی از آن برای سال ها سالمت انسان ها 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سناریوی جنگ هسته ای میان آمریکا و روسیه، فاجعه بارتر 
از دیگر سناریو هاست؛ زیرا بیشتر سالح های هسته ای روسی 
و آمریکایی ۱۰ تا ۵۰ برابر قدرتمند تر از بمبی هســتند که 
هیروشیما را به نابودی کشاند. درصورت وقوع چنین نبردی 

۱۵۰میلیون تن خاکستر به اتمسفر زمین تزریق خواهد 
شد و چنین حجم خاکستری می تواند دمای زمین را هشت 

درجه کاهش داده و آغازگر زمستانی هسته ای شود؛ فصلی 

که 
آن  در 

تولیــد غــذا 
متوقــف شــده و 

اکثیرت نســل بشر با 
گرسنگی دســت و پنجه 

نرم خواهند کرد.

عواقب یک جنگ هسته ای 

برای سیاره زمین 

 چیست ؟
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يادداشت
پروژه مهر در مدارس تیران و کرون اجرا شد

پروژه مهر پیش از بازگشــایی مدارس در قالب تجهیز و تعمیر، دیوارنویسی و 
آذین بندی سطح مراکز آموزشــی با همکاری اردوهای هجرت تابستان سال 

جاری انجام شد.

با مسئوالن

مسئو ل دفتر نماينده مردم اردستان:

 خط سرخ حسینی توانسته اسالم 
را نگه دارد

مسئول دفتر نماینده مردم اردستان اظهارکرد:  اردستان
عزاداری ها خودشان هدف نیستند بلکه آنها یک 
وسیله  و مجوز برای رسیدن به هدف اصلی هستند که باید در این 

راه تالش کرد.
حجت االسالم حمیدرضا توکلی زاده گفت: عزاداری ها باید منطبق 
بر منطق امام حسین علیه السالم باشــد و اگر غیر از این بود نوع 

عزاداری غلط است.
وی افزود: عزاداری هایی که انجام می شــود نباید مانعی بر ســر 
راه رسیدن به هدف باشد و اگر چنین شــد بدانیم که جایی از کار 

مشکل دارد.
حجت االسالم توکلی زاده  با بیان اینکه  امام حسین»ع« حجی را 
که همه می دانید چقدر مهم است رها کرد، گفت: دلیل رها کردن 
و نیمه تمام گذاشتن حج  این بود که امام حسین)ع( به سوی هدف 

اصلی حرکت کرده بود.
کارشناس مسائل مذهبی تاکید کرد: ظلم کردن نباید فقط با حمله 
و آتش زدن جایی باشد، شما اگر در عزاداری هایتان رعایت حال 

مردم را نکنید این خود مصداق ظلم کردن است.
وی با تاکید بر این مسئله که خط سرخ حسینی و خط سبز مهدویت 
توانسته است اسالم را نگه دارد گفت: اقتصاد و ابرقدرت دنیا به گفته 
دشمنان، آمریکاست؛ اما چون ایران را خطری برای خود می دانند 

به این شکل برخورد می کنند.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج فريدن:

جریان انقالبی باید در زمینه سینما 
فعال تر باشد

فريدن فرمانده نیروی مقاومت بسیج فریدن گفت: تئاتر 
»روایت یک خاک بی نشــان«، کاری جدید در 
زمینه دفاع مقدس بود و این گونه کارها تولد فرهنگ هســتند و 

جبهه اسالم را تثبیت و تقویت می کنند.
سرهنگ احسان سروش اظهار کرد: متاســفانه بعضی از کارهای 
هنری در دهه های اخیر باب شده اند که انفجار فرهنگی محسوب 

شده و به مرور زمان باعث استحاله مقوله فرهنگ می شوند.
وی عنوان کرد: کارهایی مثل این تئاتر باید تقویت شــود و مورد 
توجه مسئوالن قرار گیرد؛ افراد تولیدکننده این آثار نیز باید تقدیر 
شوند؛ چراکه حتی اگر کار بزرگی در زمینه مبارزه با ضد فرهنگ ها 
نتوانند انجام دهند، با این نیت به میدان آمده اند و  جریان انقالبی 
باید در زمینه هنر و سینما بیش از پیش فعال باشد تا بتوان از این 

استحاله فرهنگی جلوگیری کرد.
وی با هشدار دادن به مسئوالن هنر در زمینه فعال بودن دشمنان 
کشور برای ایجاد یک جریان ضد فرهنگی و دنبال کردن آن به هر 
شیوه ای گفت: ما نباید فقط به داشتن مجوزهای اکران و نمایش 
موارد ضد ارزشی اکتفا کرده و در این جریان، ناخواسته به دشمنان 

کمک کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

 مهم ترین ضرورت جامعه امروز 
ایجاد اشتغال است

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( در ششمین 
یادواره شهدای شهر گز و برخوار، قرار گرفتن 
ایران در مســیر مدیریت الهی ولی فقیه را عامل شکست ناپذیری 
انقالب اسالمی دانست و اظهار کرد: ملت ایران جنگ تحمیلی را 
با راهبرد آموزه های عاشورا تبدیل به دفاع مقدس کرد و با تکیه بر 
خون مطهر شهدا، به تعبیر رهبر انقالب، یک گنجینه تمام ناشدنی 
را برای همیشه به یادگار گذاشت و توانست تهدید جنگ را به یک 

فرصت تبدیل کند.
ســردار غالمرضا ســلیمانی با تاکید بر لزوم تکیه به ظرفیت های 
داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: امروز اگر چشم مان 
برای پیشــرفت به خارج از کشور باشــد غربی ها هیچ چیز به ما 
نخواهند داد، در زمان جنگ تحمیلی ما عمال به این نتیجه دست 

یافتیم که همواره باید روی پای خود بایستیم.
 وی ایجــاد اشــتغال بــا مدیریــت مــردم را از مهم تریــن 
 ضروریات امــروز جامعــه توصیف و ابــراز کرد: همه شــهدای 
انقالب اسالمی نمایندگان ملت ایران هســتند و امروز مجاهدان 
فاطمیون افغانســتان و زینبیون پاکســتان هم جزو رویش های 
انقالب اسالمی هستند و شــهر گز و برخوار با تقدیم خیره کننده 
شــهدا و ایثارگران در جنگ تحمیلی، امروز هم افتخار این را دارد 
که یکی از شهدای مدافع حرم فاطمیون را در دل خود جای داده 

و پرورده است.

کمیته امداد

وی افزود: وعده های خداوند و نصرت حــق در پیروزی ما در 
دوران دفاع مقدس محقق شــد و موفقیت هــای اعجازگونه 
و دســتاوردهای بی نظیر رزمنــدگان در دوران دفاع مقدس 

دشمنان را وادار به عقب نشینی کرد.
این یادگار دفاع مقدس تصریح کرد: مقام معظم رهبری، جنگ 
تحمیلی را یک گنج با ارزش دانستند چرا که پنهان بودن گنج و 

ارزشمند بودن آن از خصوصیاتی است که باعث ارزشمندشدن 
آن می شود و برای به دست آوردن آن باید تالش کرد؛ از این رو 
امروز باید تالش شود فداکاری های هشت سال دفاع مقدس  را 
که توانست یک نظام الهی و معنوی و متکی بر تفکر و اندیشه 
درست و برخاسته از ایمان را تحکیم بخشد، برای نسل جوان 

تبیین کرد.

وی ادامه داد: در گرامیداشت شهدای دفاع مقدس باید غنای 
محافلی که برگزار می شود را از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم، 
چرا که دفاع مقدس تجربه ای  درس  آموز و سرمشق همیشگی 
ملت بزرگ ایران و الگویی موفقی در برابر چشم همه  ملت های 
مسلمان است. ســردار شــیری اضافه کرد: زمانی که جنگ 
تحمیلی شروع  شد ملت  ما به فرامین رهبر خردمند و حکیم 
خود  برای دفاع از بقای ملی و حفاظت از ارزش ها و نظام سیاسی 
خود لبیک گفتند و ارزشمندترین سرمایه خود را که همان جان 
خود بود، به میدان آوردند تا در مقابل دشمن بایستند و نگذارند 

دشمنان به اهداف خود برسند.
 وی با تاکید بر اینکه رمز بقا و حیات ملت ما از مســیر جهاد و 
شــهادت می گذرد، عنوان کرد: اگر روحیه ایثارگری در ملت 
ما نبود آن گاه ملت ما در مقابل متجاوزین ســر تسلیم فرود 
می آورد و اگر ملت ما قدرتمند اســت و همه ملت ها آن را به 
رسمیت می شناسند، این عظمت و اقتدار ملی ما به برکت خون 
شهداست. این یادگار دفاع مقدس، بصیرت و دشمن شناسی 
را الزمه جامعه امروز دانست و بیان کرد: باید دشمن را شناخت 
و برای از بیــن بردن توطئه های آن برنامــه ریزی کرد و باید 
گفت دشمن شناسی در ارتقای امنیت در جامعه، نقشی بسیار 
کلیدی را ایفا می کند، چرا که امروز دشمن روش توطئه خود 
بر علیه ایران را تغییر داده و با جنگ نرم وارد عرصه شده است.

 وی خاطرنشان کرد: امروز هم ایثارگران، جانبازان و آزادگان 
با همان روحیه جهادی لبیک گوی حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای هستند و از منویات ایشان پیروی می کنند و در هر 
نقطه ای از جهان که نیاز باشد، حضوری فعال خواهند داشت 
و گواه این مسئله، دفاع از حرم و اعزام به سوریه است که هرگاه 
بنده در شهرســتان لنجان حضور پیدا می کنم اعالم آمادگی 
می کنند. سردار شیری، شهرستان لنجان را مهد دالورمردان 
مرد دانست و گفت: دالور مردان شهرستان لنجان از آغازین 
روزهای انقالب و پس از آن در غائله های گنبد و کردســتان 
و... حضور یافتند و پس از آن نیز با جان و دل در دفاع مقدس 
شرکت کردند؛ در آن زمان سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
در زرین شهر، آموزش، سازماندهی و اعزام ۱۲ هزار نفر را برنامه 
ریزی کرد و حضور مردم شهرســتان لنجان در دفاع مقدس 

بسیار درخشان بود.

سردار مصطفی شیری در گردهمايی بزرگ رزمندگان شهرستان لنجان، تقارن هفته دفاع مقدس  و ماه محرم را نويدبخش پیام عاشورا دانست و اظهار کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با ماه محرم لنجان
يادآور رشادت ها و مظلومیت های رزمندگان اسالم در طول دفاع مقدس است که جای تامل دارد چراکه دفاع 

مقدس فرهنگ مقاومت و پايداری را در کشور نهادينه کرد و با گذشت ۳۷ سال از عمر آن، هنوز تازگی دارد.

شهرضا امام جمعه شهرضا در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرضا که در محل فرمانداری 
این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: متاسفانه در زمان ما دشمنان با استفاده از شبکه های مجازی، 
شبهات زیادی را برای نسل های جوان و نوجوان جامعه ایجاد می کنند؛ آنان تالش می کنند با طرح سواالت مختلف اساس 
قیام امام حسین)ع( را زیر سوال برده و مبانی اعتقادی نسل جوان و نوجوان جامعه را نسبت به این امور سست و بی اثر 
کنند. حجت االسالم سیف ا... یعقوبی اضافه کرد: هراندازه معارف 
حقیقی شیعه به ویژه زوایای مختلف تاریخ کربال، بهتر و بیشتر برای 
مردم بیان شود، می توان اعتراف کرد که هیئات مذهبی فعالیت بهتر 

و سودمندتری داشته اند.
وی تصریح کرد: هرگاه معنویات در جامعه افزایش یابد، جرایم هم 
کم می شود و ماه هایی همانند محرم، صفر و رمضان، فرصت مناسبی 
برای توجه به معنویات اســت. حجت االسالم یعقوبی تاکید کرد: 
امروزه فضای مجازی به ابزاری در دست دشمنان برای اجرای اهداف 
و دنبال کردن آرمان های ضد اسالمی و ضد انقالبی آنان تبدیل شده 
است، آنان از این طریق عرفان های کاذب را نشر می دهند و شبهات زیادی را ترویج می کنند. امام جمعه شهرضا   اظهار 

کرد: باید در زمانی که دین به ما اجازه داده است، شادی کرده و در زمان عزاداری برای اهل بیت)ع( نیز عزاداری کنیم.

امام جمعه شهرضا:

شبکه های مجازی،برای نسل های جوان شبهه ایجاد می کند

فرمانــدار آران و بیدگل با اشــاره به ضرورت  مبارزه با قاچاق کاال بیان کرد: مبارزه با قاچاق آران و بیدگل
کاال یکی از موضوعاتی اســت که فرهنگ ســازی و همکاری مردم را 
می طلبد. ابوالفضــل معینی نژاد به دو موضوع مهــم مبارزه با کاالی 
قاچاق و تولید و اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: موفقیت در زمینه تولید 
و اشتغال زمانی امکان پذیر است که استفاده از کاالی ایرانی به عنوان 

یک فرهنگ و رویه در جامعه نهادینه شود.
وی قاچاق را سم مهلک تولید داخلی توصیف کرد و گفت: کاالی قاچاق 
نه تنها باعث عدم موفقیت در روند تولید و اشــتغال می شود، بلکه با 

ورود غیر قانونی کاال به کشور، هزینه های دولتی را نیز هدر می دهد.
معینی نژاد تصریح کرد: برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کاال باید با 
به کارگیری مجموعه ای از عوامل انگیزشی و همراهی مردم، از خرید و 

مصرف کاالی خارجی جلوگیری کرد.

مســئول تشــکل های دینــی اداره تبلیغات 
خمینی شهر با تاکید بر اینکه همه هیئت های خمینی شهر

مذهبی قدیمی و جدید باید در سامانه کشوری طوبی ثبت نام کنند تا 
مجوز فعالیت برای آنان صادر شود، گفت: حدود 300هیئت مذهبی در 
شهرستان داریم که 70هیئت با تکمیل فرم، امور ثبتی خود را انجام داده 
و مجوز الزم را دریافت کرده اند. حجت االسالم سید محمدحسین امامی  
اظهار کرد: امسال ساماندهی چای خانه ها و موکب هایی که در معابر سطح 
شهر دایر می شوند در دستور کار قرار دارد و همه این چای خانه ها باید 

دارای مجوز از مراجع قانونی باشند.
 وی تصریح کرد: نظارت بر هیئت ها در دهه محرم انجام می شود و اگر 
تبلیغ بدعت یا انحرافی در مراسمی مشاهده شــد، گزارش تخلفات به 
سازمان تبلیغات، گزارش و برخورد الزم با هیئت متخلف انجام می شود.

فرماندار آران و بیدگل عنوان داشت:

قاچاق؛ سم مهلک تولید 
داخلی

مسئول اداره تبلیغات خمینی شهر:

 ساماندهی موکب ها 
در دستور کار است 

معاون قضائی اداره کل دادگستری اســتان اصفهان در آیین تکریم و معارفه ریاست دادگستری و  دادستان گلپایگان، اظهارداشت: در صورتی که عدالت در جامعه اجرا نشود گذراندن زندگی در جامعه  گلپايگان
دچار هرج و مرج خواهد شد.حجت االسالم سیدعلی موسوی نژاد گفت: در نظام مقدس جمهوری اسالمی مردم تحت 
لوای ولی فقیه لبیک گویان هستند. وی با بیان اینکه مردم با اعتقاد به امام حسین)ع( انقالب کردند و برای حفظ انقالب 

در ۸ سال دفاع مقدس نیز همه جانبه ایثار کردند، ابراز داشت: امروز اقتدار 
و توانمندی نظام مقدس جمهوری اسالمی، دنیا را حیرت زده کرده است. 
موسوی نژاد تصریح کرد: در قرن گذشته دو ابرقدرت  شرق و غرب برای 
دنیاطلبی در مقابل یکدیگر می ایســتادند، اما امــروز دو ابرقدرت ایران 
براساس والیت فقیه، نه برای دنیا طلبی که در سایه اسالم، برای اجرای 
عدالت الهی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی می کند. وی بیان داشت: 
قدرت، مقدمه  تحقق عدل الهی در جهان است، حرکت محسن حججی از 
دیار نجف آباد اصفهان به سمت ســوریه، ذی المقدمه اجرای عدل الهی 

است؛ چون نظام سلطه را به خاک نشاند.
 معاون قضائی اداره کل دادگستری استان اصفهان گفت: دادستان به معنای مدعی العلوم است، در صورت نقض عدالت  

وظیفه دادستان  اجرای عدالت است. 

در آيین معارفه رياست دادگستری و دادستان گلپايگان مطرح شد:

قدرت، مقدمه  تحقق عدل الهی در جهان است

قاب روز ) چاووش خوانی آران و بیدگل در رثای اباعبدا...)ع((

ريیس کمیته امداد امام خمینی)ره(کاشان 
خبرداد:

بهسازی 600صندوق کمیته امداد
امیرحسین شیخ استرکی پیش از ظهر  دیروز در حاشــیه رونمایی صندوق کاشان
صدقات ایمن شــده کمیته امداد اظهار کرد: یک هزار 
صندوق صدقه کمیته امداد در سطح معابر عمومی سطح 
شــهر کاشــان وجود دارد. رییس کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( کاشان با اشاره به اینکه تاکنون 600 صندوق 
کمیته امداد کاشان بازسازی شده است، افزود: تاکنون 
60 درصد از ایــن صندوق ها بــا اعتباری بــه میزان 
۱5میلیون تومان بازسازی شده است و مابقی صندوق ها 

نیز تا دو ماه آینده ایمن سازی می شود. 
شیخ استرکی با بیان اینکه 40 درصد صندوق های باقی 
مانده نیازمند ۱0میلیون تومان اعتبار اســت و تاکنون 
600 صندوق کمیتــه امداد امام خمینی)ره(کاشــان 
بهسازی و رنگ آمیزی شده است، بیان کرد: میزان اعتبار 
صرف شده برای بهسازی و رنگ آمیزی صندوق صدقات 

کمیته امداد کاشان ۱۲ میلیون تومان است. 
وی تاکید کرد: میزان اعتبار الزم برای تکمیل بهسازی و 
رنگ آمیزی ۸میلیون تومان است که از محل اعتبارات 

استانی تامین می شود.

مديرکمیته امداد امام خمینی )ره(نطنز خبرداد:

 کمک۳00میلیون ریالی 
خیر تهرانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره(  نطنز اظهارکرد: ما تمام توان خود را به نطنز
کار می گیریم تا با اســتفاده از ظرفیت های موجود و با 
بهره گیری از همکاری مــردم یا در برنامه های مختلف، 
شادی را بر لبان دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت 
بنشــانیم تا آنها خود را در ردیف دیگر دانش آموزان از 

لحاظ تامین نیازهای آموزشی ببینند. 
محمد رضا مومی اردستانی تصریح کرد: به مناسبت آغاز 
سال تحصیلی ۹6-۹7 خیر نطنزی مقیم تهران، مبلغ 
300 میلیون ریال در قالب بن کفــش، لوازم التحریر و 
لباس را برای توزیع بین ایتام و دانش آموزان نیازمند در 

اختیار این نهاد قرار داد. 
وی از همه خیران و مردم شهرســتان نطنز درخواست 
کرد تا در راه کمک به دانش آموزان بی بضاعت با این نهاد 
همکاری کنندتا مبادا دانــش آموزی به علت فقر، ترک 

تحصیل کند.

سردار مصطفی شیری در گردهمايی بزرگ رزمندگان شهرستان لنجان مطرح کرد:

دفاع مقدس الگویی برای ملت های مسلمان

امام جمعه شهر زاینده رود اظهار کرد:  امــروز باید بــه پیوند غدیر با عاشــورا زاينده رود
توجهی جدی داشــت چراکه همان گونه که عاشورا با واقعه 
غدیر پیوند دارد، عزاداری باید از غدیر الهام گرفته و از رهگذر 
غدیر، سوگواری صورت گیرد؛ به این معنی که هر حرکتی در 
مجالس عزاداری و دسته های ســوگواری باید دارای حجت 

شرعی بوده و مستند به دستور رهبر دینی باشد.
حجت االسالم حسن صفرزاده تهرانی تصریح کرد: درنتیجه 

عزادار حســینی باید تعبد و تبعیت پذیری اش بسیار عالی 
باشد و از این جهت اســتفاده از منابع معتبر در بیان وقایع و 
حوادث عاشورا باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تحقق اهداف 
عاشورا به عزاداری مستند است و از این جهت منبع شناسی، 
نخستین شرط ذاکران و مرثیه ســرایان تاریخ عاشوراست. 
امام جمعه شــهر زاینده رود ادامه داد: باید توجه داشت که 
عزادار حسینی آموزه های دینی را با سند و دلیل می پذیرد و 
از خرافه و بدعت به دور است؛ از سوی دیگر تفکیک ناپذیری 

عزاداری از سیاست، امری اســت که باید به آن توجه شود. 
صفرزاده تهرانی عنوان کرد: اگر عاشــورا کاری به سیاست 
ندارد، پس شعارهای سیاســی و حماسی عاشورا توسط چه 
کسی بیان شده اســت و در کجا باید تجلی پیدا کند اما باید 
گفت لعن های زیارت عاشــورا چیزی غیر از سیاست است 
و فقط قــدرت تشــخیص و تطبیــق الزم دارد. امام جمعه 
شهر زاینده رود توجه به بعد حماســی عاشورا را بسیار مهم 
دانســت و گفت: عاشــورا دارای دو بعد و جنبه اســت: بعد 
مظلومیت و بعد حماسه؛ از این رو در عزاداری باید به دو بعد 
مظلومیت و حماسه عاشورا توجه شود؛ خاصه جنبه حماسی 
عاشورا که بزرگ قهرمان آن ســید و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبدا... الحسین)ع( است.

امام جمعه شهر زاينده رود:

عزادارحسینی، از خرافه و بدعت به دور است

گز و برخوار
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همایش شیرخوارگان حسینی به یاد سرباز 6 ماهه امام حسین )ع( دیروز  و با حضور 
نوزادان و مادران در مساجد، تکایا، حسینه ها و امامزادگان استان برگزار شد.  در این 

همایش، مادران، همنوا با زمزمه های حضرت زینب)س( عزاداری کردند.

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در چهارمحال و بختیاری
اخبار

 به گزارش ایرنا، قاســم ســلیمانی دشــتکی در مراســم
 بهره برداری از 6 طرح عمرانی شهر نقنه بروجن تاکید کرد: 
اعتبار طرح انتقال آب بن- بروجن در ســال گذشته یکهزار 
و 930 میلیارد ریال بود که از این مبلغ حدود 400 میلیارد 

ریال آن جذب نشده است.
وی افزود: اعتبارات طرح انتقال آب بن- بروجن برای سال 

جاری 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: براساس برنامه زمان بندی 

باید تا پایان امسال این طرح اجرایی و بهره برداری شود.
وی یادآور شد: با پیش بینی های انجام شده حداکثر تا یک 
سال دیگر آب به آخرین نقطه طرح انتقال آب بن- بروجن 

یعنی شهر نقنه می رسد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کــرد: اجرای طرح 
انتقال آب بن- بروجن با جمعیت حدود 500 هزار نفر یکی 
از مهم ترین دغدغه ها و اولویت های مســئوالن محســوب 

می شود.

وی با اشــاره به خدمات رســانی دســتگاه هــای اجرایی 
چهارمحال و بختیاری برای تســریع در روند توســعه ای 
 نقنه گفت: عالوه بر اعتبارات تخصیصی به شــهرداری نقنه

 300 میلیارد ریال اعتبار استانی دیگر اختصاص می یابد.
ســلیمانی دشــتکی تاکید کرد: در صورت ابالغ اعتبارات 
ماده 10 و 12 هم مبلغی به شــهرداری نقنه اختصاص داده 

می شود.
ســلیمانی دشــتکی همچنین پس از ادای احترام به مقام 
واالی شــهدای نقنه در جمع مردم این شــهر تاکید کرد: 
در دوران دفاع مقــدس رزمندگان ایرانی مقابل اســتکبار 
 جهانــی در قالب 50 کشــور دنیــا به ســرکردگی آمریکا 

ایستادگی کردند. 
وی افزود: براندازی نظام جمهوری اســالمی و تجزیه ایران 
از مهم ترین اهداف اســتکبار جهانی در دوران دفاع مقدس 
محسوب می شود. سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با پیروزی 
ایران در دوران دفاع مقدس و شکست استکبار جهانی زمینه 

صدور انقالب اسالمی به کشورهای دیگر دنیا فراهم شد. 
وی یــادآور شــد: امــروز نیــز رزمنــدگان و شــهدای 
مدافــع حرم توانســتند با حضــور در جبهه هــای مبارزه 
 بــا اســتکبار جهانــی از حقانیــت ایــران و کشــورهای

 اسالمی دفاع کنند. 
استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با شرایط سخت مالی و 
اقتصادی مواجه شد، اما با این حال 112 میلیارد ریال برای 
شهر نقنه مصوب شــده که از این مبلغ تاکنون 58 میلیارد 

ریال تخصیص یافته است. 
سلیمانی دشــتکی تاکید کرد: در دولت یازدهم 230 هزار 
متر مربع زیرسازی و آسفالت در نقنه انجام شده که به همین 
منظور 970 تن قیر رایگان از سوی استانداری چهارمحال و 

بختیاری اختصاص پیدا کرده است. 
سرپرســت فرمانداری شهرســتان بروجن نیــز در آیین 

بهره بــرداری از 6 طــرح 
گفــت:  نقنــه  نــی  عمرا
همزمان با ســفر استاندار 
چهارمحــال و بختیاری به 
نقنه بهره برداری از 6 طرح 
عمرانی آغاز شد.علی محمد 
مرادی تصریح کــرد: برای 
اجرای این طرح ها شــامل 
زیرسازی و روکش آسفالت 
معابــر، تپــه نورالشــهدا، 
بلوار حکیــم جهانگیرخان 
قشقایی 125 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
وی افــزود: همچنین برای 
تکمیل طــرح های عمرانی 
نقنه 120 میلیارد ریال و به 
منظور آغاز عملیات اجرایی 
طرح هــای جدیــد در این 

شهر 50 میلیارد ریال اختصاص یافت.
مرادی تصریح کــرد: از این مبلغ 30 تــا 40 درصد از محل 

مشارکت های مردمی تامین و هزینه می شود.
در این سفر اســتاندار چهارمحال و بختیاری از روند اجرای 

طرح های نیمه تمام شهر نقنه بازدید کرد.
نقنه در 65 کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری 

واقع و دارای 12 هزار نفر جمعیت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بهره برداری از طرح انتقال آب بن – بروجن تا پایان سال
با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 400 میلیارد ریال از اعتبار طرح انتقال آب بن - بروجن در سال 
 گذشته جذب نشد که البته با این وجود و براساس برنامه زمان بندی باید تا پایان امسال این طرح اجرایی و 

بهره برداری شود.

نماینده مجلس:

حادثه تونل چری کوهرنگ به 
صورت ویژه بررسی می شود

تابناک : نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی گفت: حادثه 
ریزش بخشی از تونل گردنه چری در شهرستان کوهرنگ 

به صورت ویژه بررسی و ابعاد آن ارزیابی می شود.
علــی کاظمــی باباحیــدری با تســلیت بــه خانواده 
درگذشــتگان و آرزوی بهبودی بــرای مصدومان این 
حادثه افزود: یک تیم کارشناســی به همــراه نماینده 
مجلس شورای اســالمی اقدام به تهیه گزارش میدانی 
در خصوص این حادثه و ابعاد و علت ریزش تونل کرده و 
نتیجه را به مسئوالن و رسانه های جمعی اعالم می کنند.

کاظمی یادآور شــد: رعایت اصول ایمنی در طرح های 
حفاری بسیاری ضروری است و در این زمینه باید پیش 

از آغاز کار مسائل ایمنی مدنظر باشد.
بعد از حادثه ریزش تونــل کوهرنگ، فرماندار کوهرنگ 
اعالم کرد: به علت نبــود ایمنی الزم، تونــل تا اطالع 
ثانوی تعطیل شــده و هم اکنون هیچ کارگری در محل 
کار حضور ندارد. مرتضی زمانپور گفت: ایمنی کارگران 

تامین نشده بود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مطرح کرد:

اعزام ۱۱۰۰ مبلغ دینی به 
مناطق روستایی استان

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در دهه ماه محرم یکهــزار و 100 مبلغ و مبلغه دینی از 
استان های خراسان، قم و اصفهان به مناطق روستایی 
و عشــایری این اســتان اعزام شــدند.حجت االسالم 
ســیدجعفر مرتضوی در گفت وگو با ایرنا افزود: از این 
تعداد 250 مبلغه خواهر هستند که در برپایی مجالس 
فرهنگی مذهبی و روضه خوانی ویژه بانوان مشــارکت 
خواهند کرد.وی هدف از اســتقرار مبلغان در مساجد، 
تکایا و حسینیه های مناطق دور افتاده استان را ترویج 
فرهنگ عاشــورایی ، بازگو کردن صحیح واقعه کربال و 
پاسخگویی به سواالت شرعی اعالم کرد.مرتضوی افزود: 
از این تعداد کارشناس دینی و مذهبی تعداد 220 مبلغ و 
 85 مبلغه بومی به فعالیت های فرهنگی مشغول هستند.
حجت االسالم مرتضوی، زمان فعالیت مبلغان اعزامی 
را دهه نخست ماه محرم اعالم کرد و گفت: محل اسکان 
و خانه های عالم نیز بــرای مبلغان اعزامی تدارک دیده 

شده است.

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس؛

برگزاری رژه مشترک نیروهای 
نظامی چهارمحال و بختیاری

به مناســبت آغاز هفته دفاع مقدس، رژه مشترک نیروهای مسلح 
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهرکرد صبــح روز 
گذشــته رژه مشــترک نیروهای مســلح اســتان چهارمحال و 
 بختیــاری با حضــور مســئوالن عالی رتبــه نظامــی و انتظامی

 استان برگزار شد.
در این رژه مشــترک نیروهای نظامی و انتظامی استان چهارمحال 
و بختیاری بخشی از توانمندی، تجهیزات و ادوات خود را در مقابل 
چشم همه مردم استان و دوربین های متعدد خبرنگاران به نمایش 

گذاشتند.
الزم به ذکر است این مراسم که هر ساله در اولین روز از هفته دفاع 
مقدس برگزار می شود با سخنرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 

آغاز شد.

ماندگاری برف در چهارمحال و 
بختیاری، به ۸۲ روز کاهش یافت

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین ماندگاری 
برف در نقاط مختلف استان، به 82 روز کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، شاهرخ پارسا در شورای هماهنگی مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به تغییر نوع بارش از برف 
به باران در ســال های اخیر، مدت زمان ماندگاری برف در استان از 
میانگین بلند مدت 149 روز به 82 روز در سال زراعی جاری کاهش 

داشته است.
وی افزود: بر اساس آمار بلند مدت بارش های پاییزی، 29 درصد از 

سرجمع بارش های سال زراعی را تشکیل می دهد.
پارسا تصریح کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته میانگین 

بارش ها در فصل پاییز در حد نرمال خواهد بود.
وی یادآور شــد:با توجه به گزارش مرکز ملی خشکســالی کشور 
در هفت ســال منتهی به مرداد 1396 بیش از 65 درصد مساحت 
چهارمحال و بختیاری با خشکسالی شــدید تا بسیار شدید مواجه 
شــده که این وضعیت در نیمه جنوبی و به ویژه جنوب غرب استان 

مشهودتر است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: میانگین دمای 
استان در بهار امسال 1.4 درجه سانتی گراد نسبت به میانگین بلند 
 مدت افزایش داشته و کمترین دمای ثبت شده در این مدت منفی

 6 درجه سانتی گراد بوده است.
وی گفت: بارش های ســال زراعــی 1396- 1395 چهارمحال و 
بختیاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 2 درصد و نسبت به دوره 

مشابه در بلند مدت 17 درصد کاهش نشان می دهد.
پارســا تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده، 
 نصــب ســامانه هشــدار ســیل و پایــش خشکســالی در 

استان ضرورت دارد.
خشکســالی های مســتمر یــک دهــه گذشــته در چهارمحال 
و بختیــاری باعــث کاهــش دبــی رودخانــه هــا، کاهش آب 
 چشــمه ها، خشــک شــدن قنــات هــا و پایین رفتن ســطح

 آب های زیرزمینی شده است.

ابالغ وقت رسیدگی
7/16 در خصوص پرونده کالسه 960794 ش 6 خواهان احمدرضا دری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- احمد قاســمی 2- امیر یارمحمــدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/9 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19470 شعبه 6 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/17 در خصوص پرونده کالســه 960769 ش 32 خواهان محمد مســتاجران 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بابت رسید عادی به طرفیت اصغر بهادرانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 96/8/6 ساعت 10صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19424 شعبه 

32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/18 در خصوص پرونده کالسه 960574 خواهان ها : 1- محسن طاهر زاده 2- 
محمدرضا طاهر زاده با وکالت سید مسیح مصطفوی دادخواستی مبنی بر تخلیه به 
طرفیت مهدی رئیسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/6  ساعت 
9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:19474 شعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
حصر وراثت

7/42  مسیب زائری امیرانی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  
349/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اقلیما مسلمی به شناسنامه 5 در تاریخ 95/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مسیب زائری امیرانی 
ش.ش 4 فرزند حسن نسبت )فرزند( 2- جواهر زائری امیرانی ش.ش 11 فرزند حسن 
نسبت )فرزند( و الغیر. 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 250 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 
تحدید حدود اختصاصی

7/43 شــماره صادره: 1396/04/416448 - 1396/6/26 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ قسمتی از یکباب خانه پالک شماره 1044 و 1045 فرعی از 141 
اصلی واقع در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام آقای حسین حسین زاده یحیایی فرزند مصطفی 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 یک شنبه مورخ 
1396/07/30 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 307 

عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204811 شــماره پرونــده:  /648
9609980352200098 شماره بایگانی شعبه: 960099 خواهان محسن پهلوان 
صادق دادخواســتی به طرفیت خوانده مهرداد نور امید به خواسته مطالبه خواسته 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 
9609980352200098 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/22 و ساعت 
12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف: 19435 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204779 شــماره پرونــده:  /649
9609980352200072 شماره بایگانی شعبه: 960072 خواهان حمیدرضا جعفری 
دادخواستی به طرفیت خوانده ولی اله سلمانی به خواسته استرداد الشه چک و مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و 
به کالسه 9609980352200072 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/29 
و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 19436 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204795 شــماره پرونــده:  /651
9609980352200515 شماره بایگانی شــعبه: 960539 خواهان محمد امینی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد امیری و احمد کاکائی به خواســته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک و تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 9609980352200515 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/8/23 و ساعت 12:30 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 19437 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
مزایده

6/721 اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر در 
پرونده کالســه 96/138 ارجاعی اجرا له آقــای 1- فرامرز زرین نــگار 2- خانم 
فروغ ذکــری علیه آقــای عبدالحمید عطهری به خواســته مطالبــه در نظر دارد 
 یک دســتگاه جعبه چســبان کارتن آمریکایی ســال ســاخت 1970 میالدی با 
مــارک  HampsHire    international z- 01  را که کارشــناس رســمی 
دادگستری 350/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند 
لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاریخ 96/07/26 در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف خمینی شــهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای 
حل اختالف خمینی شــهر برگزار می گردد، طالبین می تواننــد 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی خمینی شهر چهارراه شهرداری به سمت منطقه صنعتی کشتارگاه 
قدیم کوه کوچک کوچه تپه درب سوم ســمت راست درب قرمز رنگ کارگاه جعبه 
سازی مرات مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. م الف: 4983  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری 

شهرستان خمینی شهر 
مزایده

6/727 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده 
کالســه 96/1786 له آقای یداله خیراللهی علیه آقای ســعید شــایان به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودرو به وانت پیکان مدل 1383 به شماره پالک 
16س984-23 به شماره شاسی 83910923 دوگانه سوز CNG بر مبنای داشتن 
بیمه شخص ثالث را که کارشناس رسمی دادگستری 40/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت ده صبح روز دوشنبه 
در تاریخ 96/07/17 در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در 
بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شهر پارکینگ حجت مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این 
صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. م الف: 4993 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

مزایده
6/735 دایره اجرای احکام مدنی شــعبه سوم دادگســتری خمینی شهر در پرونده 
کالسه 940188ح/3 اجرا له خانم فاطمه مجملی فرزند غالمحسین به طرفیت آقای 
محمدحسین و مرضیه بدیعی با قیمومیت آقای مجتبی بدیعی و همچنین به طرفیت 
ورثه مرحوم فاطمه بدیعی به اسامی حسینعلی و غالمعلی مهرابی و همچنین ورثه 
مرحوم عزت مهرابی به اسامی شکراله و علی و آمنه و زهره کریمیان و ورثه مرحوم 
شــکراله کریمیان به اســامی علی و آمنه و زهره کریمیان در نظر دارد یک خودرو 
سواری پیکان مدل 78 که کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودرو با عوامل موثر 
در قضیه 38/000/000 ریال ارزیابی گردیده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا 
جلسه مزایده در تاریخ پنج شنبه 96/7/20 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 
سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره 
یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی فوق 
الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و 

خریدار باید 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه پس 
ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 5020  اجرای احکام 

شعبه سوم دادگستری خمینی شهر
مزایده

7/11 آگهی مزایده اموال منقول: به موجب مــاده 130 قانون اجرای احکام مدنی 
در رابطه با پرونده اجرایی به شــماره 960029 مطروحه در شعبه دوم اجرای احکام 
مدنی اصفهان یک باب ساختمان به نشانی اصفهان خیابان لنبان کوچه شهید اکبر 
جواهرفروش نبش کوچه شهید حســن نصراصفهانی پالک 48 با در نظر گرفتن 
شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 1- ملک مورد مزایده دارای سابقه 
ثبتی به شــماره پالک 2818 واقع در بخش یک ثبت اصفهان بوده و دارای ســند 
رسمی مالکیت به صورت شــش دانگ می باشــد. 2- اوصاف و مشخصات مورد 
مزایده وفق نظریه کارشناس رسمی دادگســتری: ملک مورد ارزیابی شش دانگ 
عرصه و اعیان یک باب ساختمان به آدرس: اصفهان- خیابان لنبان- کوچه شهید 
اکبر جواهرفروش- نبش کوچه شهید حسن نصراصفهانی- پالک 48- کدپستی: 
68457-81846 می باشــد. اعیان احداثی در یک طبقه بــا قدمت قابل مالحظه 
مشتمل بر دو ساختمان مسکونی قدیمی واقع در سمت شمال و جنوب عرصه و نیز 
دو مغازه واقع در سمت شمال و شرق ملک می باشد. در زمان بازدید ساختمان شمالی 
به صورت مخروبه، فاقد سکونت، دارای دیوار گلی و آجری، سقف تیر چوبی و درب و 
پنجره چوبی و آشپزخانه فاقد کابینت می باشد ساختمان دارای انشعابات آب، برق و 
گاز و سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی پکیج می باشد. باتوجه به تصویر سند 
مالکیت ابرازی ملک فوق دارای شماره پالک ثبتی 2818 بخش یک اصفهان می 
باشد که برابر حدود اربعه مندرج در سند مالکیت فاقد ابعاد و مساحت بوده و باتوجه به 
رونوشت نقشه کاداستر، پالک ثبتی فوق دارای مساحت عرصه به میزان 410/20 
مترمربع می باشد و باتوجه به اینکه ملک فوق از ســمت شمال و قسمتی از غرب 
و شرق به معبر محدود می گردد فلذا حســب اظهارات کارشناسان طرح تفصیلی 
شــهرداری منطقه یک حدود 40 متر مربع از ملک فوق در طرح تعریض گذر قرار 
داشته و مساحت باقیمانده پالک ثبتی فوق تقریباً برابر با 370/20 مترمربع می باشد. 
ارزیابی و تقویم بها: باتوجه به مطالب صدراالشاره، کاربری، قدمت، مساحت موجود 
و باقیمانده عرصه، موقعیت و قیمت منطقه ای، عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و نیز 
جمیع جهات موثر بر ارزیابی و با در نظر گرفتن مساحت مساحت باقیمانده اعالمی 
به توسط شــهرداری منطقه یک به میزان 370/20 مترمربع، قیمت پایه ششدانگ 
ملک مورد ارزیابی در زمان مباشرت به کارشناسی به مبلغ 11/100/000/000 ریال 
)یازده میلیارد و یکصد میلیون ریال( ارزیابی می گردد. 3- فروش و مزایده از قیمت 
پایه )11/100/000/000( ریال شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. 4- متقاضیان شــرکت در مزایده باید ده درصد از قیمت پایه را به 
عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی 
واریز نمایند و برنــده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظــرف مدت یکماه از تاریخ 
مزایده نســبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نمایــد در غیر این صورت مبلغ 
10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدنظر خواهد شــد. 5- پرداخت 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری )در صورتیکه مورد مزایده دارای بدهی 
های مذکور باشــد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده باشد 
یا نه برعهده مالک می باشــد. 6- پس از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور 
تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. 7- متقاضیان در صورت تمایل 
 می توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شــروع زمان مزایــده با دریافت مجوز

 قبلی از این اجرا از ملک موصــوف بازدید نمایند. 8- زمان مزایده روز پنجشــنبه 
مورخه 96/7/13 ساعت 12 و مکان مزایده شعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان 
واقع در دادگستری کل اصفهان می باشد. م الف: 17368 شعبه دوم اجرای احکام 

مدنی اصفهان 

 اجرای طرح انتقال 
آب بن- بروجن 

با جمعیت حدود 
500 هزار نفر 

یکی از مهم ترین 
دغدغه ها و 

اولویت های 
مسئوالن 

محسوب می شود
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عزیز احمد سرباز رییس نظارت بر محالت سلب آزادی دادستانی افغانستان و 
رییس این هیئت در بازدید از زندان مرکزی اصفهان، فعالیت های این زندان را 
در بازسازی شخصیت مددجویان موثر دانست و گفت: ایجاد اشتغال مددجویان 
افغانی با برگزاری نمایشــگاه هایی از تولیدات آنها ســتودنی است. مدیرکل 
زندان های اســتان اصفهان نیز در این دیدار به تشــریح برنامه های اصالحی 
و تربیتی در این زندان ها پرداخت و گفت: فعالیت هــای اصالحی و تربیتی، 
بازپروری، فرهنگی، ورزشی و رفاهی و تفریحی برای تمام مددجویان، محکومان 
و متهمان ایرانی و اتباع خارجی، به یک میزان در زندان ها فراهم شده است. اسدا... 
گرجی زاده افزود: در زندان های ایران و استان اصفهان، از زندانیان دارای مشکالت 
معیشتی و درمانی حمایت می شود. وی همچنین برای انتقال مددجویان محکوم 
و بدون شاکی دارای تبعه افغان و دیگر مددجویان دارای شاکی خصوصی و رد 

مال نیز با رفع موانع به افغانستان اعالم آمادگی کرد.

100 هزار خانواده در استان 
تحت پوشش کمیته امداد

بازگشت 1۳۴زندانی تبعه 
افغان به کشورشان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: خیریه های استان 
اصفهان غالبا زاییده هیئت های مذهبی است. در کمیته امداد 100 هزار خانواده 
تحت پوشش داریم که 4 هزار خانواده از این تعداد حداقل یک بیمار صعب العالج 
در خانواده خود دارند و آرزویشان این است که در جلسات امام حسین)ع( شرکت 
کنند. حمیدرضا شیران افزود: بهتر اســت مدیریتی در هیئت ها شکل گرفته و 
بخشی از نذورات و غذاهای تهیه شده به سمت کمیته امداد سوق پیدا کند تا در 
اختیار این خانواده ها قرار بگیرد. فرمانده سابق نیروی انتظامی استان اصفهان پس 
از آنکه مسئولیت شان در اصفهان تمام شد تمام هدایایی که از اصفهان دریافت کرده 
بودند را به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد انفاق کردند. وی در پایان با بیان 
اینکه بسته های حمایتی کمیته امداد در سطح استان اصفهان 300 هزار تومان 
است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، 100 درصد کمک های مردمی به 

نیازمندان اعطا می شود و فرماندهان نظامی استان هم حامی ایتام هستند.

دبیر مجمع خیرین بهداشت 
و سالمت استان:

اصفهان در 
آستانه فاجعه 

زیست محیطی

دبیر مجمع خیرین بهداشت و سالمت استان اصفهان گفت: اثرات خشکی زاینده رود هنوز هم مشخص نشده است و طی دو سال آینده فاجعه ای در اصفهان رخ خواهد داد. سید مرتضی 
میرلوحی با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی عنوان کرد: طبق این آمار، سومین عامل مرگ و میر در جهان آلودگی هواست و در ایران چون آیتم های پایین تری داریم، هفتمین 
عامل محسوب می شود؛ اگر بپذیریم که در ایران سالیانه 380 هزار نفر فوت می کنند و سال گذشته اعالم شد که هزار و 90 نفر در اصفهان بر اثر آلودگی هوا فوت کردند. وی با بیان اینکه از  
استانداردهای جهانی فاصله داریم خاطرنشان کرد: در مهر ماه در اصفهان فاجعه ای رخ خواهد داد. اصفهان بعد از اهواز آلوده ترین شهر کشور است، این موضوع را در حضور رییس جمهور 
و نمایندگان مجلس نیز مطرح کرده ام، مردم اصفهان آستانه تحملشان به شدت پایین آمده و بار بیماری ها در اصفهان بسیار باالست و همه اینها به دلیل همین آلودگی هواست. میرلوحی 
یادآور شد: تا زمانی که خودمان را با خودمان مقایسه کنیم مشکلی حل نمی شود. در تهران در 22 منطقه شهری، 22 دستگاه سنجش آلودگی هوا نصب است، در اصفهان 10 دستگاه 

سنجش خریده اند که قرار است 5 عدد آنها نصب شود؛ این دستگاه ها که در اصفهان نصب شده است، اکثرا یا خراب بوده یا بی استفاده مانده است.

طرح پلیس مدرسه برای روان سازی ترافیک اجرا می شود
طرح پلیس مدرسه به منظور کاهش و روان ســازی ترافیک از امروز و همزمان 
 با آغاز ســال تحصیلی جدید، بــه همت پلیس راهــور اســتان اصفهان اجرا

 می شود.

 گریه های مادر »بنیتا« 
در مراسم شیرخوارگان حسینی)ع(

خودسوزی در دفتر رییس اتاق 
اصناف اصفهان

ظهر روز پنجشــنبه یکــی از متقاضیان پروانه کســب از اتحادیه 
نان فانتزی بــه دلیل آنچه کــه آن را 
»کارشکنی مســئوالن« قلمداد 
می کــرد، در دفتــر رییــس 
اتاق اصنــاف مرکز اســتان 
 اصفهان اقدام به خودســوزی 

کرد.
این مرد جوان از شــدت فشار 
روحی روانی که بــرای دریافت 
جواز کسب متحمل شده است، در اتاق 
رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان، بدن و لباس خود را به 
بنزین آغشته کرده است که قبل از کبریت زدن و با اقدام رییس اتاق 
اصناف، از این حادثه جلوگیری شد. این حادثه با دخالت ماموران 
آتش نشانی خاتمه یافت. گفتنی است پیش از این، رییس سازمان 
 صنعت، معدن و تجارت نیز بر تسهیل امور مراجعین تاکید داشته

 است.

 همکاری ۲ هزار پلیس یار محرم 
در مراسم های عزاداری اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان از به کارگیری 2 هــزار نفر از 
خادمان هیئت هــای مذهبی به عنوان 
پلیس یار محرم در انتظام بخشی 
مراســم های عــزاداری برای 
 سرور و ساالر شــهیدان خبر

 داد.
ســردار مهدی معصوم بیگی 
افــزود: پلیس یــاران محرم، 
مســئول برقراری نظم و امنیت 
هیئت ها هســتند و هماهنگی های 

الزم با آنها صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان به بیان خواســته های پلیس از 
هیئت های مذهبی اشاره کرد و افزود: از هیئت های مذهبی انتظار 
داریم به منظور رعایت حال بیماران و سالمندان، در ساعات پایانی 

شب از بلندگوها و طبل های قوی استفاده نکنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

 زائران اربعین هرچه زودتر 
ثبت نام کنند

مدیرکل ســازمان حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: کسانی که 
متقاضی شرکت در پیاده روی اربعین 
امسال هســتند هر چه زودتر در 
سامانه ســماح ثبت نام کرده 
و کار را بــه روزهــای پایانی 
موکــول نکننــد تــا بتوانیم 
مدارک این افراد را دریافت و 
 ویزای آنها را هرچه زودتر صادر 

کنیم. 
غالمعلــی زاهدی با اشــاره به هزینه 
روادید عتبات اظهار کرد: هزینه روادید 40 دالر مشخص شده و از 
ابتدای شهریور هم ثبت نام در سامانه سماح آغاز شده است و تا دو 

یا سه روز قبل از اربعین ادامه خواهد داشت. 
وی افزود: ایــن هزینه مبلغی اســت که ســفارت و دولت عراق 
می گیرد و تالشی برای لغو آن صورت نگرفته است؛ ستاد مرکزی 
اربعین تصمیم گیری کلی برای نحوه برگــزاری اربعین را بر عهده 
دارد اما در حــج و زیارت نیــز کمیته هایی وظایفــی را بر عهده 
دارند که هر کدام در حــال انجام وظایف خود بــرای هرچه بهتر 
برگزار شدن این برنامه هستند. وی خاطرنشــان کرد: این ویزاها 
برای اربعین به صــورت یک ماهه صادر می شــود. فعال در مرحله 
 ابتدایی، ثبت نام صورت می گیرد، هزینه و مــدارک را نیز تحویل

 می دهند. 
دفتر کنسول موقت نیز در مهرماه جاری در اصفهان مستقر می شود 

و به دنبال آن ویزاها صادر خواهد شد.

اخبار

عکس روز

معاون تربیت  بدنی و ســالمت آموزش و پرورش، با تاکید بر 
اینکه فســت فود در مدارس توزیع نمی شود، گفت: سرویس 
بهداشتی و آبخوری 80 درصد مدارس کشور از هم جدا شده 
است. مهرزاد حمیدی درخصوص آخرین وضعیت تربیت بدنی 
و سالمت دانش آموزان اظهار داشت: فعالیت هایی که در آموزش 
و پرورش پیش بینی کرده ایم، همراه با همکاری های همه جانبه 
است و وقتی این موضوع مطرح می شود، از سن 2 تا ۷0 سالگی 
مورد بررســی قرار می گیرد. حمیدی یادآور شد: در پیمایش 
ملی که توســط وزارت بهداشت انجام شــده است، مدارس 
بررسی شده اند و فقط 2 درصد مدارس درخصوص استفاده از 
مواد غذایی غیرمجاز تخلف کرده و از دستورالعمل ما تخطی 
کرده اند؛ البته ما فقط به ایــن موضوع اکتفا نکرده و »کمپین 
تغذیه ســالم« را ایجاد کرده ایم. وی اضافه کرد: در سال 90 
پیمایشی توسط 45 دانشگاه علوم پزشکی کشور صورت گرفت 
که پس از اعالم نتایج آن، 21.1درصد دانش آموزان اضافه وزن 
داشته و چاق بوده اند که این پیمایش در سال 94 نیز انجام شد 
و ما توانستیم روند چاقی دانش آموزان را متوقف کنیم؛ تاحدی 
که 0.3درصد این روند کاهش یافته است. معاون تربیت بدنی و 
سالمت آموزش و پرورش درخصوص »سرانه مربیان بهداشت 
مدارس«، خاطرنشان کرد: تالش های خوبی در این خصوص 
صورت گرفته است؛ از جمله اینکه امسال در دانشگاه فرهنگیان 
2 واحد بهداشت برای همه دانشجویانی که می خواهند معلم 

شوند، به عنوان واحد عمومی مصوب شــده است. حمیدی 
بااشــاره به اقدامات صورت گرفته درخصوص ایجاد فضاهای 
ورزشی برای دانش آموزان، خاطرنشان کرد: امسال150میلیارد 
تومان برای فضای ورزشی مدارس توزیع کرده ایم؛ ضمن اینکه 
در حال حاضر 1۷0 تا 180 فضای آموزشی نیز در حال ساخت 

است که به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه 48 میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در مدارس 
توزیع شده است، یادآور شد: ما معتقدیم حیاط مدرسه، فضای 
ورزشی نیست و الزم اســت فضاهای ورزشی در کنار مدارس 

ساخته شوند.

مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
جشن گلریزان سال جاری بالغ بر 8 میلیارد و 200میلیون 
تومان از ســوی خیرین و نیکــوکاران در جهت آزادی 
زندانیان جرایم مالی غیرعمد پرداخت شد، افزود: از این 
مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان به صورت تعهدی 
بوده است و با کمک ستاد دیه استان زمینه آزادی 500 

زندانی و بازگشت آنان به سوی خانواده فراهم شد.
ایرج نحوی با بیان اینکه آمار کمک در جشــن گلریزان 
نسبت به سال گذشــته 3۷ درصد افزایش داشته است، 
یادآور شد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی و برخی اقدامات در 
فضای مجازی، در تشویق و ترغیب خیران در کمک به 

این امر خطیر دخیل بوده است.
وی تصریح کرد: در ســال جاری 55 جشن گلریزان در 
سطح استان با حضور پرشور و گرمابخش خیرین گرانقدر 
و مسئوالن برگزار شــد و شهرستان گلپایگان نسبت به 
سایر شهرســتان ها رتبه خوبی در جمع آوری کمک به 

آزادی زندانیان بدهکار مالی داشته است.
نحوی با تاکید بر اینکه مردمی شــدن کمک به آزادی 
زندانیان بدهکار مالی، در سطح وسیعی از جامعه حتی 
در بین اقشار متوسط اقتصادی فرهنگ سازی شده است، 
بیان داشت: نگاه به امور خیر و نیازمندان، رویش و جهش 

بی سابقه ای پیدا کرده است.

وی با اشاره به فعالیت زندانیان در ندامتگاه های استان 
اصفهان اظهار داشت: زندانیان با شرایط فراهم شده در 
44 رشته فنی و حرفه ای شرکت کرده اند؛ به فراگیران این 
رشته ها گواهی اشتغال در مشاغل مختلف اعطا می شود 

که می تواند زمینه شغلی آنها را فراهم کند.
مهتری افزود: بیــش از دو هزار نفــر از زندانیان، یک تا 
سی جزء قرآن را حافظ شده اند و در حال حاضر بیش از 
3هزار زندانی شاغل مولد در استان اصفهان داریم که از 
این فعالیت آنها، بالغ بر یک میلیارد تومان حقوق برای 

زندانیان واریز شده است.

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان خبر داد:

افزایش ۳7 درصدی کمک خیران به آزادی زندانیان

خبر آموزش و پرورش

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش خبر داد:

جداسازی ۸0 درصد سرویس های بهداشتی مدارس از آبخوری

محیط زیست

با هدف کاهش آلودگی هوا صورت گرفت؛

 تعطیلی ۲ معدن گچ 
در اصفهان

کارشــناس اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان گفت: درخصــوص معادن گچ که بخش عمده 
آلودگی را ایجــاد می کردند، بــا پیگیری های قضائی 
صورت گرفته، 2 واحد تعطیل شده و 2 معدن دیگر هم 

در دست بررسی است.
سمیه اسکندری در نشســت امنیت غذایی و سالمت 
که در محل فرمانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
برنامه ای جهت مقابله با پدیــده گرد و غبار در اصفهان 
تدوین شده است؛ کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار، 
تشکیل و 12 جلسه اســتانی، 12 جلسه شهرستانی و 

3جلسه کارشناسی برگزار شده است.
وی با اشاره به تشــکیل کارگروه ســاماندهی صنایع 
مولد گرد و غبار ادامــه داد: فعالیت های بیابان زدایی با 
محوریت اداره کل حفاظت از محیط زیست، کارگروه 
ساماندهی تامین پســاب مورد نیاز آبیاری نهال های 
بیابانی و تشکیل کارگروه کارشناسی بررسی کوره های 

آجرپزی، از جمله اقدامات ما بوده است.
نماینــده اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان  مطرح کرد: در اول تیر ماه 94 برنامه مقابله با 
ریزگردهای استان اصفهان تدوین و در 21 تیرماه همان 
سال تایید شد و نسخه نهایی و جزئیات نیز در 1۷ خرداد 
95 آماده شد که اقدامات مربوط به هر دستگاه در این 

برنامه لحاظ شده است.
وی افزود: در این برنامه 29 دســتگاه اجرایی و همکار، 
مســئولیت اجرای آن را بر عهده دارند؛ سازمان جهاد 
کشاورزی استان، سازمان دامپزشکی، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، سازمان راه و شهرسازی، سازمان 
منابع طبیعی، سازمان هواشناسی و شرکت ادارات آب 

و برق منطقه ای، از جمله دستگاه های همکار هستند.
وی با بیــان اینکه یک اعمــال محدودیت درخصوص 
صنایع از نظر توسعه و گســترش فعالیت در 5 منطقه 
مرکزی اســتان اصفهان انجام شده است، تصریح کرد: 
از ابزارهای قانونی برای برخورد با واحدهای تولید گچ 
و سیمان موثر در آالینده ها استفاده کرده و تصمیماتی 
درخصوص واحدهای آجرپزی آالینده گرد و غبار اتخاذ 
کردیم. درخصوص معادن گچ که بخش عمده آلودگی 
را ایجاد می کردند، بــا پیگیری هــای قضائی صورت 
 گرفته، 2 واحد تعطیل شد و 2 معدن دیگر هم در دست 

بررسی است.

 استاندار اصفهان در آیین بازگشایی دانشگاه های استان خواستارشد:

 استفاده از ظرفیت علمی برای حل مشکالت کالن استان

آیین بزرگ آغاز سال تحصیلی جدید  فاطمه کاویانی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 
اصفهان، همزمان با جشــن آغاز تحصیل دانشجویان جدید 
الورود دانشــگاه صنعتی اصفهان، با حضور استاندار اصفهان، 
رؤسای دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی و جمعی از مدیران 

ارشد استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
زرگرپور در این همایش با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان 
صنعتی ترین استان کشور و دارای ســابقه تاریخی، علمی و 
فرهنگی کهن است  گفت: 330هزار دانشجو در استان اصفهان 
مشغول به تحصیل هستند و این آمار نشان دهنده آن است که 

این استان یک گنجینه علمی به حساب می آید.
استاندار اصفهان ضمن تبریک به دانشجویان غیراصفهانی برای 
ورود به شهر گنبدهای فیروزه ای، شــهر علم و فناوری، شهر 
شهیدان، شهر مردم والیتمدار و مومن اصفهان، به آنها خوشامد 
گفت و اظهار کرد: استان اصفهان سابقه تاریخی کهنی دارد و 
چهار مرتبه پایتخت ایران بوده و اکنون نیز پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی است و ادامه داد: استان اصفهان دارای 
6درصد جمعیت کشور اســت اما درمقابل 10درصد شهدای 
کشور و 11درصد جمعیت ایثارگران کشور را به خود اختصاص 
داده است که نشان می دهد دین و تدین، شهید و شهادت در 

این استان جایگاه ویژه ای دارد. کوچه ای نیست که نام شهید 
بر آن نباشــد و معبری ندارد که نتوان بوی یک شهید را از آن 

استشمام کرد.
وی با بیان اینکه اصفهان از لحاظ دانشگاهی دارای 11 دانشگاه 
بزرگ است که 6 دانشگاه آن در جایگاه های ملی و بین المللی 
قرار دارد، گفت: 150 واحد آموزش عالی در این استان وجود 
دارد و 330 هزار دانشــجو در اصفهان مشــغول به تحصیل 
هستند. زرگرپور ادامه داد: 13 هزار دانشجو در مقطع دکتری، 
35 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 80 هزار دانشجو 
در مقطع کارشناسی در استان اصفهان تحصیل می کنند، این 
آمار نشان دهنده آن اســت که این استان یک گنجینه علمی 
است. استاندار اصفهان از دانشجویان به عنوان نخبگان علمی 
و ظرفیت های آینده استان و کشور یاد کرد و گفت: از ابتدای 
شروع فعالیت در استانداری سعی کرده ایم مشکالت و معضالت 
اساسی استان را به وسیله پژوهش و همفکری با دانشگاهیان 
حل کنیم و هر موضوع را در قالب علمی آن جوابگو باشیم که به 
همین منظور تا کنون توانسته ایم درخصوص مشکالت زیست 

محیطی و اشتغال و آب گام های موثری برداریم.
وی خاطرنشان کرد: در ســال 92 اصفهان آلوده ترین شهر 
کشــور بود؛ به گونه ای کــه در 5 ماهه اول ســال 92 حدود 

24 روز هوای ســالم را شــاهد بودیم که با همکاری دانشگاه 
صنعتی اصفهان طرح کاهش آلودگی را طراحی و اجرا کردیم؛ 
به صورتی که در 5 ماهه ســال جاری 134 روز هوای ســالم 
داشته ایم. استاندار اصفهان در ادامه ابراز کرد: استان اصفهان در 
زمینه تولید شیر، رتبه اول و ازلحاظ تولید گوشت سفید رتبه 
دوم را در کشور دارد و در هر شبانه روز 3 هزار و 500 تن شیر در 
آن، تولید و حدود هزار تن شیر آن حتی به شمالی ترین نقطه 
کشور صادر می شود. وی با بیان اینکه اصفهان، استانی نفت خیز 
نیست، با این حال 25 درصد فرآورده های نفتی کشور در آن 
تولید می شود، تاکید کرد: استان اصفهان در صنعت کشور رتبه 
اول را دارد و این در حالی است که  صنعتی ترین استان کشور 
محسوب می شود که 10 صنعت بزرگ کشور از جمله صنایع 
نظامی، شیمیایی، فوالد، هواپیماسازی و انرژی هسته ای در آن 
مستقر است؛ همچنین بیش از 9 هزار و ۷00 واحد صنعتی در 
این استان مشغول به کار هستند و 10 درصد جمعیت کارگری 

کشور نیز در اصفهان مستقر است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
60درصد فوالد، 50 درصد 
مصالــح ســاختمانی و 60 
درصــد مصنوعــات طالی 
کشــور در اســتان اصفهان 
تولیــد می شــود، تصریح 
کــرد: 15درصــد تولیــد 
ناخالص صنعت کشــور در 
این استان اســت. اصفهان 
استان نفت خیزی نیست اما 
25درصد فرآورده های نفتی 
از این خطه توزیع می شــود 
و 11 اســتان دیگر کشور از 
پاالیشــگاه اصفهــان بهره 

می برند.
زرگرپور بــا اذعان اینکه این 
اســتان از لحــاظ صنعتی 
دارای جایگاه ویژه ای است، 
ادامه داد: فضای تکنولوژی 

و صنعتی در این خطه وجود دارد که می توان از آن به بهترین 
شکل استفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان 400 
هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز دارد که 25 درصد آن به 
دلیل خشکسالی از چرخه تولید خارج شده است، اما با مهارت 
کشاورزان، این مقدار پوشیده شــده و به چشم نمی خورد و 

تولیدات کشاورزی این استان 6میلیون تن در سال است.

 اصفهان استان 
نفت خیزی نیست 

اما 25درصد 
فرآورده های نفتی 
از این خطه توزیع 

می شود و 11 استان 
دیگر کشور از 

پاالیشگاه اصفهان 
بهره می برند
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفــات مالکانه وبالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 
لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 1101 - 1396/03/23 هیأت : آقای عباس خورشیدی بیدگلی  فرزند 
حسن شماره شناسنامه 9110 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170.50 مترمربع 
شماره پالک 895 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی.
2( رأی شماره 1276 و 1277- 1396/04/04 هیأت : آقای اصغر مجیدی بیدگلی 
فرزند عزیز اله  شماره شناســنامه 104 و خانم زهرا رمضان زاده بیدگلی فرزند جواد 
شماره شناســنامه 598  )بالمناصفه( - ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 83.45 
مترمربع شماره پالک 899 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی و باقیمانده 6 اصلی از 
پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت 

عادی. 
3( رأی شماره 1552 و 1553 - 1396/05/10 هیأت : خانم زهرا رمضانی بیدگلی 
فرزند قاسم شماره شناســنامه 8063 و خانم مریم بیابانی بیدگلی فرزند مصطفی 
شماره شناســنامه 6190041329  )بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
193.30 مترمربع شــماره پالک 38 فرعی مجزا از شماره 11 و 14  فرعی از پالک 
139 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد بیابانی 

و زهرا کشتکار.
4( رأی شماره 1468- 1396/05/08 هیأت : آقای احمد مالنژاد آرانی  فرزند مهدی 
شماره شناسنامه 6217 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 47.50 مترمربع شماره 
پالک 1149 فرعی مجزا از شــماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث عباس صالح. 
5( رأی شــماره 797 - 96/02/18 هیأت : موقوفه جواد دادخواه بیدگلی با تولیت 
ونظارت اداره اوقاف وامور خیریه با شماره شناســه 14003505268 - ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت 32.40 مترمربع شماره پالک 5768 فرعی مجزا از شماره 
422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل موقوفه جواد دادخواه بیدگلی.
6( رأی شماره 1467- 1396/05/08 هیأت : خانم فاطمه جعفری نژاد بیدگلی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 67 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 232 مترمربع شماره 
پالک 6098  فرعی مجزا از شماره 16 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از سید حسین آقایی.
7( رأی شماره 1551- 1396/05/10 هیأت : آقای امیرحسین پناهیده فرزند علی 
محمد  شماره شناسنامه 10632 - ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 231.90 
مترمربع شماره پالک 6101 فرعی مجزا از شماره 267 و 272 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از میثم 

و قدرت ریحانی بیدگلی.
8( رأی شماره 1554 - 1396/05/10 هیأت : آقای حسن کوهی نوش آبادی فرزند 
تقی شماره شناسنامه 1250052025 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.80 

مترمربع شماره پالک 55 فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد نوش آباد بخش 
4 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی. 

9( رأی شماره 5539- 1395/12/19 هیأت : آقای سعید معروفی نوش آبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 5711 -  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره 
پالک 565 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت عادی.  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/01
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان
م الف: 5/2/6/421

حصر وراثت
7/44 خانم زهرا سادات شمسی دارای شناسنامه شماره 8108 به شرح دادخواست به 
کالسه 312 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رمضانعلی خاموشیان بیدگلی بشناسنامه 547 در تاریخ 1396/06/14 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به آقای حسین خاموشیان بیدگلی فرزند غالمرضا دارای شماره شناسنامه 157 به 
عنوان پدر مرحوم، خانم جواهر دندانه بند فرزند حسن دارای شماره شناسنامه 5207 
به عنوان مادر مرحوم، خانم زهراسادات شمســی فرزند سید مرتضی دارای شماره 
شناسنامه 8108 به عنوان همسر، آقای محسن خاموشیان بیدگلی فرزند رمضانعلی 
دارای شماره ملی 6190021468 به عنوان پســر، آقای احمد خاموشیان بیدگلی 
فرزند رمضانعلی دارای شــماره شناســنامه 6190053688 به عنوان پسر. مرحوم 
دارای پدر، مادر، همسر و دو فرزند پسر می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 458 رییس شــعبه چهارم دادگاه 

شهرستان آران و بیدگل
تحدید حدود اختصاصی

7/1 شماره صادره : 1396/42/415546- 1396/6/25 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3778 مجزی شده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه آزادی رنانی  فرزند 
رجبعلی 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 دوشنبه مورخ 96/07/24 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: 19891 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7/6 شماره صادره: 1396/04/416341 - 1396/6/26 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 2988 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود صابر فرزند 
جعفر در جریان ثبت اســت 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 یک شــنبه مورخ 1396/07/30 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 ســاعت 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: 305  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
حصر وراثت

7/7 آقای محمد صاحبی دارای شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کالسه 
501/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علیرضا صاحبی بشناسنامه 36 در تاریخ 1396/05/31 اقامتگاه دایمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به آقای محمد صاحبی 
بیدگلی به شماره شناسنامه 213 به عنوان پدر متوفی، فاطمه صغری نمکی بیدگلی 
به شماره شناسنامه 49 به عنوان مادر متوفی، صدیقه شاطریان به شماره شناسنامه 
8430 به عنوان همســر متوفی بــوده والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5/2/96/455 رییس شعبه دوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل، مهدی عموزاده
ابالغ رای

7/8 خواهان: آقای علی اکبر خان آبادی فرزند حسن با وکالت آقای مصیب مرشدی 
آرانی فرزند عباس به نشــانی اصفهان-آران و بیدگل- میدان سپاه روبروی سالن 
شهدای فرهنگی ساختمان هاشــمی دفتر وکالت خواندگان:1-آقای مجید مجرد 
ساقصلو فرزند نریمان 2-آقای سید بزرگ محمدی همگی به نشانی خواسته:مطالبه 
وجه چک باتوجه به جامع محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواســت تقدیمی 
آقای علی اکبر خان آبادی فرزند حســن با وکالت آقای مصیب مرشــدی آرانی به 
طرفیت آقایان مجید مجرد ساقصلو فرزند نریمان و سید بزرگ محمدی، به خواسته 
مطالبه مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال وجه دو فقره چک عهده بانک سپه به 
شماره و تاریخ 013475 - 1395/10/12) به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال( 
و 013474 - 1395/09/12)به مبلغ یکصدو بیست و پنج میلیون ریال( به انضمام 
خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با این شرح که چک از حساب خوانده اول 
صادر گردیده و توسط خوانده دوم به عنوان ضامن امضا شده است لکن از پرداخت 
وجه آن خودداری می نمایند دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک های موصوف و 
گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه وجود اصول مدارک 
در ید خواهان ، اماره بر بقا مدیونیت صادر کننده و ضامن محســوب است و اینکه 
خواندگان دلیل و مدرکی که اللت بر کارسازی چک های موصوف و برایت اشتغال 
ذمه خود نماید به دادگاه ارایه ننموده اند،مآال دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و مســتندا به مواد 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و ماده 2 تشخیص مصلحت 
نظام و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکــم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه هر یک از چک ها از تاریخ سررسید لغایت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان 
غیابی و بدوا ظرف بیســت روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م 
الف: 5/22/96/449 علیرضا نوریان، دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی آران و بیدگل

ابالغ نظریه کارشناسی
7/9 خواهان احمد سعیدی آرانی با وکالت آقای جاهد طاووسی دادخواسی به طرفیت 
خوانده فرزانه سعیدی و غیره به خواسته تحریرترکه- تقسیم ترکه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که در تاریخ 1396/04/20 نظریه کارشناسی 
به این شعبه واصل شده اســت و به علت مجهول المکان بودن خوانده خانم فرزانه 

سعیدی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا ظرف ده 
روز از تاریخ انتشار در این شعبه حاضر شود.م الف: 448/ 5/22/96 شعبه دوم دادگاه 

عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

7/10 نظر به اینکه خواهان محبوبه سادات سیدین ابوزیدآبادی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت محسن شعبانی مسگر به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و 
بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
302/96 ثبت و برای تاریخ دوشنبه 96/10/11 ساعت 19/45 عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فــوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمایند انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/453 مسئول دفتر 

شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

7/13 در خصوص پرونده کالسه 960417 خواهان سید مهدی حسینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/8/7 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:19388 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

7/14 در خصــوص پرونده کالســه 960253 ش 6 خواهان ذبیح الــه قائدامینی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت علی احمدیان تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/8/8 ســاعت 11:30 صبح تعیین گردیده بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19459 شعبه 6 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

7/15 در خصوص پرونده کالسه 960308 ش 6 خواهان مهران کرمی دادخواستی 
مبنی بر اعسار به طرفیت سید حسن میرحاج تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/8/8 ساعت 12 ظهرتعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 19460 شعبه 6 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک(

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان

7/4 مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
دهاقان که در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده 
است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخصي یا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي 
و در روســتاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي 
که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139660302019000246 - 1396/6/5 آقاي محمدحســین 
اسماعیلی دهاقانی فرزند جعفرقلی تمامت ششــدانگ یک درب باغ پالک شماره 
15 فرعی از 123 اصلی به مساحت ششــدانگ 1348.12 مترمربع واقع در اراضی 

خلف جمید دهاقان عادی مع الواسطه از طرف حسینقلی اسماعیلی )مالک رسمي(
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/07/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/07/16

م الف: 96/185 یعقوبي کفیل واحد ثبتي دهاقان 
مزایده

7/12 شــعبه دوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالسه 1640/96 ش ج/ دوم له شــهرام کاظمی علیه محمد پورعابدین به آدرس 
خیابان فروغی جنب بانک تجارت کوچه امید پالک 8 بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی به مبلغ 78/729/000 ریال اموال توقیفی به شرح یکدستگاه سواری سمند 
ال ایکس به شــماره انتظامی 553ب67/21 مدل 1384 مدل 84 به شماره شاسی 
7419-176 به رنگ خاکســتری متالیک وضعیت خودرو در موقع بازدید - اطراف 
خودرو موصوف خوردگیهایی مشاهده شد که نیاز به بازسازی دارد و باتوجه به اینکه 
از بهمن ماه سال گذشته تاکنون »توقیف« و در فضای باز تحت تاثیر عوامل مختلف 
جوی بوده که قهراً روی الستیکها تاثیر منفی داشته و باطری خودرو نیز فاقد کارائی 
است. و در خصوص بیمه شــخص ثالث و مدت زمان اعتبار آن اطالعی در دست 
نیست. باتوجه به مراتب فوق و وضعیت و نوع و مدل خودرو قیمت پایه کارشناسی در 
حدود مبلغ 105/000/000 )معادل ده میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی و اعالم 
می گردد که مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در مورخ 96/7/18 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد. 
طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره 
حساب 21713502050001 بانک ملی و ارائه آن فیش 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 18466 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک( )270 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

7/52 شــماره: 960053 به موجب رای شــماره 9609976795400284 تاریخ 
96/3/28 حوزه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه خداداد خدادادی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 

وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول در 
حق خواهان فریدون بیژن با وکالت محمدتقی علیزاده اقدم به نشانی شاهین شهر 
خ عطار بین فرعی 3 و 4 غربی ساختمان ترنج طبقه اول واحد2. دفتر مستاجران.و 
همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت و پرداخت نهصد و هشتاد و پنج هزار 
ریال در حق محکوم له.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، صریحًا اعالم نماید. م الف:19476 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )204 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/53 شــماره: 960054 به موجب رای شــماره 9609976795400285 تاریخ 
96/3/29 حوزه 24 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه حمیده اکبری ســامانی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک مورد دعوی 
254190 مورخ 91/7/20 لغایت زمان وصول در حــق محکوم له: فریدون بیژن با 
وکالت محمدتقی علیزاده اقدم به نشانی شاهین شهر خ عطار بین فرعی 3 و 4 غربی 
ســاختمان ترنج طبقه اول واحد2. و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. 
مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال در حق محکوم له.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:19477 
شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )208 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/50 شــماره: 950845 به موجب رای شــماره 9609976797100254 تاریخ 
96/3/3 شعبه 41 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- زهرا بکیاســا فرزند احمد 2- محمد محمدی فرزند قربانعلی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 403030 حدود دعوی و مبلغ یک میلیون  
و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/6/30 تا زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
مصطفی محسنی تبار فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای هشت 
بهشت شرقی مجتمع طال واحد3. 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:19409 شــعبه 41 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420350400238 ییــه: اجرا شــماره   7 /54
پرونده:9509980350400892 شماره بایگانی شعبه:951004 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090350402198 و شماره دادنامه مربوطه 
9609970350400175 محکوم علیه علی خســروی حاجی وند فرزند خانعلی به 
نشانی اصفهان ملک شهر خیابان انقالب اسالمی اداره پست کوچه سرو ارشام )فاقد 

پ یا کد پ( محکوم است به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال و با احتساب هزینه 
دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه جمعا به مبلغ 27/506/000 ریال و نیز خسارت 
تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ 
سررســید چک لغایت زمان اجرای حکم در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد 
شد در حق محکوم له محمدباقر کرباسیون فرزند امان اله به نشانی اصفهان خیابان 
مشتاق دوم خیابان مهرآباد کوچه 3 دست چپ کوچه اول دست راست بن بست اول 
پالک9. و پرداخت  مبلغ 22/500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
رای صادره غیابی اســت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 19416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )454 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/59 شماره صادره: 1396/42/349065 - 1396/1/8 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 138 فرعی از 4891 اصل واقع در 
بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 276546 در صفحه 287  دفتر امالک جلد 1472 به نام 
حمیرا طالئی نجف آبادی فرزند محمدعلی تحت شــماره چاپی مسلسل 926653 
سند کاداستری ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
139521702002400200 مورخ 1395/1/8 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 11066 مورخ 1395/12/8 به گواهی دفترخانه 381 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 20483 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204901 شــماره پرونــده:  /650
9609980352200318 شماره بایگانی شــعبه: 960336 خواهان حسن آمهدی 

دادخواســتی به طرفیت خوانده مهدی کریمی حبیب آبادی و نادر صادقی و رباب 
عاقلیان و اکبر نهایت فخار و خدیجه شاهینی به خواســته الزام به تفکیک ملک و 
مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 354 ارجاع و به کالسه 9609980352200318 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/8/30 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 19439 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/3 شماره صادره: 1396/04/416057 - 1396/06/26 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب اطاق پالک شــماره  440 فرعی از  128 اصلی واقع در روستای 
هنجن جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام بانو فاطمه 
حسن بیکی فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت 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: 304  عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
حصر وراثت

7/7 آقای محمد صاحبی دارای شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کالسه 
501/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علیرضا صاحبی بشناسنامه 36 در تاریخ 1396/05/31 اقامتگاه دایمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به آقای محمد صاحبی 
بیدگلی به شماره شناسنامه 213 به عنوان پدر متوفی، فاطمه صغری نمکی بیدگلی 
به شماره شناسنامه 49 به عنوان مادر متوفی، صدیقه شاطریان به شماره شناسنامه 
8430 به عنوان همســر متوفی بــوده والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5/2/96/455 رییس شعبه دوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل، مهدی عموزاده
ابالغ وقت رسیدگی

7/10 نظر به اینکه خواهان محبوبه سادات سیدین ابوزیدآبادی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت محسن شعبانی مسگر به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و 
بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
302/96 ثبت و برای تاریخ دوشنبه 96/10/11 ساعت 19/45 عصر وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فــوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمایند انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/453 مسئول دفتر 

شعبه چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل
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ستاره شالکه در تیررس بارسلونا
نشریه اسپانیایی »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا خبر داد: باشگاه بارسلونا در پنجره زمستانی 
پیش  رو شانس خود را برای به خدمت گرفتن» لئون گورتسکا« امتحان خواهد کرد و رقمی بین 

10 تا 15 میلیون یورو برای جذب این هافبک 22 ساله صرف خواهد کرد.

ســه نفر از قهرمانان و پیشکســوتان کشــتی به دالیل مختلف 
سرمربیگری تیم ملی کشــتی امید را 
نپذیرفتنــد. در حالــی که مجید 
ترکان بعد از جلسه شورای فنی 
از عدم پذیرش سرمربیگری 
تیم ملی امید توسط سه نفر از 
قهرمانان کشتی خبر داد که 

اسمی از آنها به میان نیامد.
به گفته یکی از اعضای شورای 
فنی کشــتی آزاد، محمد حسن 
محبی سرمربی ســابق تیم ملی، 
اکبر فالح سرمربی ســابق تیم ملی جوانان و 
علیرضا رضایی مدیرسابق تیم های ملی، سه گزینه ای بوده اند که 
پیشنهاد مدیریت تیم های ملی را برای این مسئولیت نپذیرفته اند.

به نظر می رسد با توجه به زمان محدود کمتر از دوماه تا رقابت های 
امیدهای  جهان در لهســتان یکــی از دالیل عــدم پذیرش این 
مسئولیت، همین فاصله کم و احتمال عدم نتیجه گیری تیم امید 

در این رقابت ها بوده است.
گویا این گزینه ها، پذیرش مسئولیت را یک ریسک بزرگ خوانده 
که فعال باید منتظر اعالم نظر ترکان و این سه پیشکسوت در مورد 
دالیل این تصمیم ماند.با این وجود باید تا اواخر هفته آتی در انتظار 
اتفاقات دیگری باشیم تا نشــان دهد چه کسی مسئولیت سخت 

سرمربیگری تیم امید در رقابت های جهانی لهستان را می پذیرد.

چرا تیم امید، بی سرمربی ماند؟

سوال روز

هشدار روز

مدافع ذوب آهن کمتر از 10 روز پس از جراحی بینی خود در یک مسابقه 
لیگ برتری شرکت کرد تا بازگشتی زودهنگام به میادین داشته باشد.در 
جریان دیدار منتهی به شکست برابر فجر سپاسی از مرحله یک شانزدهم 
نهایی جام حذفی بود که استخوان بینی دانیال اسماعیلی فر صدمه دید. 
با وجود آسیب شــدیدی که مدافع ذوب آهن اوایل آن دیدار دچارش 
شد، اما تا پایان در زمین مســابقه ماند و 120 دقیقه به بازی ادامه داد.
اسماعیلی فر درســت 10 روز پیش، بینی خود را به تیغ جراحان سپرد 
و با اینکه دوره نقاهت پس از عملش حدود 2 هفته برآورد شده بود، اما 
در دیدار برابر استقالل تهران از هفته هفتم لیگ برتر در ترکیب اصلی 
ذوب آهن قرار گرفت و در این مسابقه بیرون از خانه ۹0 دقیقه برای تیم 

اصفهانی بازی کرد تا بازگشتی زود هنگام داشته باشد.

مهدی مهدی پور، مقطع ابتدایی فصل را به خاطر مصدومیت از دست 
داد و در اولین مسابقه خود در بازگشــت به لیگ برتر خوش درخشید 
و با دادن 2 پاس گل به نقش پررنگــی در پیروزی قاطع ذوب آهن برابر 
استقالل خوزســتان ایفا کرد.مهدی پور در دیدار با استقالل تهران نیز 
به گلسازی ادامه داد. او با ســانتری که از روی ضربه ایستگاهی پشت 
مدافعان استقالل فرســتاد محمد نژادمهدی را در موقعیت گلزنی قرار 

داد. مدافع ذوب آهن هم قدر این سانتر را دانست. 
به ایــن ترتیب، مهدی پور با ســه پاس گلــی که در 2 هفتــه اخیر به 
همبازیانش داد صعودی برق آســا به رده های باالیی جدول موثرترین 
بازیکنان لیگ برتر داشت و چه بسا با ادامه این روند عنوان بهترین پاسور 

لیگ را هم از آن خود کند.

بازگشت زودهنگام مدافع 
ذوب آهن

کاندیدای بهترین پاسور 
لیگ، ذوب آهنی است

در شرایطی که خبر مذاکره آبی ها با »فاتح تریم«، مربی سرشناس 
ترکیه ای با استقبال شدید هواداران این تیم 
روبه رو شــده، خبرآنالین با نگاهی 
بدبینانه به ایــن ماجرا نگاه کرده 
و به مدیران اســتقالل هشدار 
داده کــه حواسشــان کامال 
جمع باشد. این یادداشت را 
با هم مرور کنیم:یک سایت 
ترکیه ای مدعی شده باشگاه 
استقالل حاضر است با رقم 20 
میلیارد برای سه فصل، فاتح تریم 
سرمربی سابق تیم ملی ترکیه را به 
خدمت بگیرد؛ البته این خبر زیاد نزدیک به واقعیت نیست چراکه 
باشگاه اســتقالل توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد و تریم هم 
اینقدرها نمی ارزد. پولی که فاتح تریم از اســتقاللی ها درخواست 
کرده حدود یک میلیون و 750 یورو اســت؛ یعنی باالتر از قرارداد 
سالیانه کی روش. باشگاه های ایران اغلب نشان داده اند در انتخاب 
مربی خارجی بیشــتر روی احساسات تصمیم می گیرند نه منطق. 
خیلی وقت ها نام مربیان، آنها را گول می زند و در نهایت به چیزی 
جز ضرر نمی رسند. نمونه اش حضور مانوئل ژوزه در پرسپولیس بود 
که حاال این باشگاه باید رقمی نزدیک به 10 میلیارد بابت قرارداد و 
دیرکرد پرداخت آن، به او بدهد. تریم هم پتانسیل ژوزه شدن را دارد 
و اگر به آبی ها به اختالف بخورد، دقیقا می تواند مثل ژوزه رفتار کند.

هشدار به استقالل؛ 

تریم، ژوزه نشود

خبر روز

مهدی طارمی، مهاجم تیم پرســپولیس که با انتشــار عکسی در 
استوری اینســتاگرامش برای یک هیئت 
تبلیغ کرده بود، اســتوری خودش 
را پاک کرد.در آستانه ماه محرم 
مهدی طارمی در اینستاگرام 
خود بــرای هیئت مســجد 
والیت تبلیغ کــرده بود که 
سخنران این مراسم عزاداری، 
حجت االسالم کردمیهن بود 
که در اتفاقات حمله به سفارت 
عربستان جزو افرادی بود که برای 
پاســخگویی احضار شد.اتفاقات 
سفارت عربســتان باعث شــد تا میزبانی از ایران مقابل تیم های 
عربستانی گرفته شود و از همین رو پرسپولیسی ها تاکنون از چند 

دیدار خانگی محروم شده اند.

طارمی، پست دردسرساز را حذف کرد

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که هیچ گرایشی به هیچ یک از دو تیم 
استقال ل و پرســپولیس ندارد و تنها وظیفه او کمک به رشد ارتقای 

هر دو تیم است.
مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش 
و جوانان در پاســخ به ســوالی 
درباره عالقه خود به تیم استقالل 
و یا پرســپولیس بیان کرد: همه 
رویدادهــای ورزشــی را در حد 
زمانی که داشــته باشــم دنبال 
می کنم و اگر زمان تماشا نداشته 
باشم هم شب حتما از طریق اخبار 
نتایج را دنبال می کنم. رنگ سفید 
تیم ملی فوتبال رنگ مورد عالقه 
من اســت. رنگ های دیگر برای 
من در جهت اینکه بگویم طرفدار 
تیم خاصی هستم کامال غیرقابل 

قبول است. 
هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بنیاد فوتبال ما هستند البته همه 
باشگاه ها در حال حاضر وضعیت خوبی در لیگ دارند و مسابقات خوبی 
را انجام می دهند. باالخره همیشــه یک قطب سومی در کنار این دو 

تیم وجود داشته است، یک زمانی تیم پاس، سپاهان و .. بودند که به 
فوتبال ایران کمک می کردند.

ســلطانی فردر ادامه اظهار کــرد: هر زمان که حال این دو باشــگاه 
خوب باشــد حال تیم ملــی فوتبال 
خوب است. هیچ گرایشــی به هیچ 
تیمی ندارم و وظیفه، مســئولیت و 
گرایشم این اســت که به هر دو تیم  
کمک کنم؛ چرا که کمک به رشــد 
این دو تیم، کمک به رشــد تیم ملی 
اســت و کمک بــه افتخارآفرینی در 
سطح فوتبال آســیا و جهان است. با 
توجه به اینکه این دو تیم بیشــترین 
هوادار را در ســطح کشور دارند، حل 
مسائل و مشــکالت این دو تیم برایم 
مهم اســت که به گونه ای حل شود 
که این دو تیم همیشــه در وضعیت 
خوبــی قــرار داشــته و پیروزی هــای خوبــی بــه ویــژه در 
مرزهــای بین المللــی کســب کننــد که باعــث عــزت و افتخار 
 ما شــوند. وظیفه من کمک به ارتقا و رشــد هر دو تیم ســرخابی

 است.      

سلطانی فر: 

وظیفه من کمک به ارتقا و رشد سرخابی هاست

قاب روز

روزهای خوب تیم پرهوادار؛

سیگار کشیدن مربی لیگ با طعم صدرنشینی
از سرمربی صدرنشین لیگ صحنه جالبی شکار شد.

تیم فوتبال ناپولی، پنج شنبه شب در رقابت های سری آ ایتالیا با چهار گل مقابل التزیو به برتری 
رسید تا به خاطر تفاضل بهتر نسبت به یوونتوس در صدر جدول قرار بگیرد.»ساری« مربی ناپولی 
که نقش زیادی در موفقیت های تیمش داشته، در کنار خط در حال کشیدن سیگار بود که نکته 

جالبی بود.

نقل قول روز
فوتبال جهان

باشگاه رئال مادرید که در رقابت بسیار نزدیکی با یونایتد در رابطه با 
رقم دریافتی هستند، منتظر پایان قرارداد 
قبلی نشــدند و قرارداد جدیدی با 
هواپیمایــی »امیریتس« امضا 
کردند که طی آن، رئال ساالنه 
70 میلیون یورو از این شرکت 
هواپیمایی دریافــت خواهد 

کرد. 
طبق ایــن قــرارداد، رئال رقم 
دریافتی خــود را 3 برابر کرده که 
حاال از کمپانی شورولت که ساالنه 
62 میلیون یورو به یونایتد پرداخت می کند، 
نیز بیشتر است. طبق ادعای Palco23، هنوز این قرارداد رسمی 
نشــده، هر چند که دو طرف در بخش اقتصادی بــه توافق کامل 

رسیده اند.
هدف بعدی قهرمان اروپا این است که به توافقی با کمپانی آدیداس، 
تولید کننده لباس های ورزشــی باشگاه برســد. گفته می شود 
مذاکرات چند روزی است که آغاز شده و در روزهای آتی، قرارداد 
نهایی خواهد شد. هدف رئال این است که در این زمینه نیز بیش 
از بارسلونا دریافت کند. آبی اناری ها از کمپانی نایکی، ساالنه 105 
میلیون یورو دریافت می کنند و رئال امیدوار است در قرارداد جدید، 

رقم دریافتی از این مقدار باالتر باشد.

 قرارداد نجومی رئال
 با هواپیمایی امارات

مصدوم های اســتقالل یکی یکی آماده بازگشت به میادین 
می شــوند. بعد از آنکه امید ابراهیمی در دقایق پایانی بازی 
مقابل ذوب آهن به میدان آمد، حاال خبر رسیده که داریوش 
شجاعیان هم می تواند برابر سپیدرود بازی کند. او که یکی 
از معدود خوب های استقالل در این فصل بوده، 14 شهریور 
مصدوم شد و در حالی که گفته می شد مصدومیت او جدی 

نیست، اما فعال شرایط بازی کردن را به دست نیاورده بود.
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بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ســیاه جامــگان به دلیل 
شکست مقابل گسترش فوالد جریمه شدند.

در پی شکست در برابر گســترش فوالد و نتایج ضعیف تیم 
فوتبال سیاه جامگان در خانه، 10 درصد از قرارداد بازیکنان 
و کادر فنی این تیم کسر شــد؛ همچنین به گفته مدیرعامل 
باشگاه اگر مشکی پوشان بتوانند تا پایان نیم فصل اول نتایج 

را جبران کنند، این 10 درصد جریمه بخشیده خواهد شد.

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان دیدار سپاهان و پرسپولیس 
در جمع خبرنگاران در مورد حضور نیافتن سرمربیان تیم های میهمان 
در نشست های پیش از بازی ها در اصفهان اظهار کرد: اینطور نبوده که 
هیچ کدام از سرمربیان در این نشست ها حضور نیافته باشند ولی مطمئن 
باشید که خاطیان با جریمه روبه رو می شوند. سعید فتاحی ادامه داد: هر 
سرمربی که در نشست های قبل و بعد از بازی ها غیبت کند، بار اول سه 

میلیون تومان و در دفعات بعدی پنج میلیون تومان جریمه خواهد شد.

بازیکنان سیاه جامگان جریمه شدند جریمه سرمربیان غایب در نشست های خبری شجاعیان به استقالل بر می گردد

حاشیه های دیدار سپاهان - پرسپولیس؛

هیجان، دعوا، بیمارستان
- نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در حالی با یک گل 

به سود سرخ پوشان به اتمام رسید که تنها پنج دقیقه پس از شروع این دیدار، ظرفیت 
ورزشگاه نقش جهان پر شــد و هواداران دو تیم دیگر دسترسی به حضور در این ورزشگاه 

نداشتند.
- پس از اعالم خطای هند از سوی داور و نشان دادن کارت زرد به مهدی طارمی، هواداران پرسپولیس 

شروع به فحاشی به داور کردند.
- هواداران سرخ پوشان پایتخت پس از گل طارمی به خوشحالی پرداختند و با شعار مهدی آقای گل، زننده تک گل 

پرسپولیس در نیمه اول را مورد حمایت قرار دادند.
- همچنین در نیمه دوم عزت ا... پورقاز مدافع سپاهان با مصدومیت شدیدی که در نبرد هوایی با بازیکن پرسپولیس برایش 

ایجاد شد، به بیمارستان انتقال داده شد.
- بازیکنان پرسپولیس که بعد از دریافت گل دوم عصبی به نظر می رسیدند در صحنه ای با بازیکنان سپاهان درگیر شدند. 

در رأس این درگیری فرشاد احمدزاده قرار داشت و پس از آن داور هم به شماره 10 سرخ پوشان و هم به دو 
بازیکن سپاهان کارت زرد نشان داد.

- در دقایق پایانی بازی نیز سرلک با برخورد توپ شایان مصلح به صورتش به صورت جدی آسیب دید 
و از زمین مسابقه بیرون رفت.

 - بعد از به صدا درآمدن ســوت پایان بازی، میان عکاســان حاضر در ورزشگاه درگیری
 ایجاد شد.

- هواداران سپاهان مستقر در جایگاه VIP و هواداران پرسپولیس که نزدیک این 
جایگاه نشسته بودند، با یکدیگر درگیر شدند.

برانکو:

فوتبال، پاسخ اشتباهات است
سرمربی پرسپولیس می گوید که تیمش برابر سپاهان بازی پخته ای به 

نمایش گذاشت و او قصد ایجاد تغییر در این تیم را ندارد.
برانکو ایوانکوویچ پس از تساوی ۲ بر ۲ تیمش برابر سپاهان در نشست خبری 

اظهار کرد: فکر می کنم در این بازی بسیار خوب ظاهر شدیم. یک فضای بسیار عالی 
که همه هواداران به صورت پر شور تشویق کردند. امروز زیبایی های فوتبال ایران دیده 

شد. بازی با کیفیت و تالش زیادی را دیدیم. طبیعی است که می خواستیم پیروز شویم. ما 
همیشه برای برد به میدان می رویم. تغییری نخواهیم داشت. زمانی که ۲ بر یک بودیم هم شانس 

داشتیم و می توانستیم برنده شویم. تیم ما پخته بازی کرد. وی ادامه داد: روی هر دو گل سپاهان، 
اشتباه داشتیم. فوتبال، پاسخ اشتباهات است. در آستانه بازی با الهالل نشان دادیم که تیم با کیفیتی 

هستیم. در بازی اول باید یک نتیجه قابل قبول مقابل الهالل بگیریم.
او درباره اشتباهات بیرانوند و خروج های پر اشــتباهش گفت: اگر اشتباه در فوتبال وجود نداشته باشد همه 

بازی ها صفر - صفر می شــود. در مجموع خوب بازی کردیم. بازی را تحت کنترل داشتیم. در ورزشگاه 
نقش جهان طبیعی است که سپاهان در لحظه هایی از بازی تیم برتر میدان باشد. در کنار  این  سپاهان 

بیشترین ملی پوش را دارد. انتظار بازی سختی را داشتیم و حیف شد که نبردیم اما این فوتبال 
است.سرمربی پرسپولیس درباره استراحت دادن به کمال کامیابی نیا با وجود محرومیت مقابل 

الهالل گفت: او در بازی های  قبل خسته شده بود. ربیع خواه در پست او خوب بازی کرد. 
 او به بهترین نحو توانست در میدان ظاهر شود. از طرفی کمال حق بازی با الهالل را 

ندارد.
او گفت: سپاهان تیم بسیار خوبی دارد. در کنار آقایی، یزدانی، پورقاز، علی 

کریمی، ساسان انصاری و ... یک تیم با پتانسیل باال را دارند. طبیعی است 
که این تیم نیاز به زمان دارد. این تیم باید هماهنگ و یک دست شود 

و ایده ها و تفکرات کرانچار را پیاده کند.

کرانچار: 

اعالم پنالتی به سود پرسپولیس 
سختگیرانه بود

بعد از تساوی 2 بر 2 سپاهان برابر پرســپولیس، زالتکو کرانچار در نشست خبری 
حاضر شد و گفت: احساس رضایت می کنم. از کیفیت بازی هر دو تیم راضی هستم. تیم 

حریف تمام تالش و توان خود را به کار گرفت و ثابت کرد که یکی از بهترین تیم های حال حاضر 
ایران است. بازیکنان ما در سطح وظایفی که توزیع کردیم بازی کردند. این یکی از بهترین بازی های 

ما در طول فصل بود و اگر این روند را ادامه دهیم قطعا به نتایج قابل قبولی می رسیم.
او در واکنش به اینکه تنها در 20 دقیقه از بازی سپاهان واقعی در زمین ظاهر شد اظهار کرد: موافقم. در نیمه 

دوم منسجم تر از نیمه اول بودیم. متاسفانه از شــانس های خودمان بهره برداری نکردیم. هم میالد سرلک و هم 
شاهین ثاقبی نتوانستند توپ های دفع شده دوم را در اختیار بگیرند. باید این مســئله را به مرور برای این دو بازیکن 
برطرف کنم.او درباره دروازه بان سپاهان و اشتباهاتی که در خروج ها و جای گیری ها دارد گفت: دروازه بان من اطالع 

دارد که پرسپولیس برترین ســرزن ها را دارد و در خروج ها تردید داشت و سعی کرد کمترین خطر را کند. او به 
همین دلیل توانســت ضربات طارمی را تا حدودی کنترل کند. من تذکرهایــی در خروج ها به او می دهم. 

چاره ای نداریم جز این که با او بیشتر تمرین کنیم تا بتوانیم یک دروازه بان در شأن سپاهان از او بسازیم.
کرانچار با اشاره به قضاوت داوران برای سپاهان خاطرنشان کرد: یکسری قضاوت ها در هفت هفته 

گذشته انجام شد که به منافع سپاهان آسیب برســاند. من به یاد نمی آورم که این قدر برای 
سپاهان بد قضاوت شده باشد. امیدوارم این مورد اتفاقی باشد و  مسئله دیگری وجود 

نداشته باشد. به نظر می رسد نباید این قدر داوری ها برای سپاهان بد باشد.
کرانچار درباره پنالتی پرســپولیس گفــت: در درگیری هــای این گونه هر 

صحنه ای پنالتی نمی شــود و من فکــر می کنم اعالم پنالتی به ســود 
پرسپولیس ســختگیرانه بود. داور می توانســت با تامل بیشتر در 

سوت خود بدمد.

تیم فوتبال سپاهان با یک گل دیرهنگام موفق شد یک امتیاز مهم از پرسپولیس بگیرد و زالتکو کرانچار با این نتیجه فشارهای 
اطراف تیم را کم کرد.

سپاهان و پرسپولیس در شرایطی بازی بزرگ هفته را برگزار کردند که هر دو تیم در هفته ششم با شکست روبه رو شده بودند و این 
بازی می توانست به نوعی فرصت دوباره برای بازگشت به جریان لیگ باشد. بازی در نیمه اول متعادل دنبال شد و دو تیم بیشتر به 

دنبال شناخت یکدیگر بودند. در این دقایق پرسپولیس چشم به حرکات مهدی طارمی داشت و در مقابل سپاهان هم با حضور 
ساسان انصاری و مروان حسین در خط حمله به دنبال گلزنی بود 

ولی فقط یک بار پرسپولیس توانســت با ضربه پنالتی به گل 
برسد. با شروع نیمه دوم، سپاهان برای جبران گل خورده 

پیش کشــید و بعد از چند موقعیت نصف و نیمه، مروان 
حسین موفق شد با یک ضربه سر گل، تساوی تیمش 

را به ثمر برساند. در ادامه بازی مصدومیت پورقاز و 
خروجش از زمین شــرایط خط دفاعی سپاهان را 

تخت تاثیر قرار داد و پرســپولیس با استفاده از 
آشفتگی خط دفاعی سپاهان به گل دوم رسید 

ولی در شرایطی که قرمزها به پیروزی در این 
بازی امیدوار شــده بودند درخشش رضا 

میرزایی و جالل الدین علی محمدی کار 
را به تساوی کشاند تا امتیازات تقسیم 
شود و کرانچار بعد از این بازی نفسی 

به راحتی بکشد.

تساوی سپاهان و پرسپولیس با چاشنی دعوا؛

زرد پوشان امیدوار شدند

ی زرگر / زاینده رود
هد

                              م
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احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه احداث مرکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته است، گفت: عملیات اجرایی این 

مرکز در نیمه اول مهرماه تکمیل می شود.

اخبار کوتاه

دیدگاه

رییس حوزه علمیه اصفهان:

 درخت پژمرده تشیع 
با »کربال« جان گرفت

رییس حوزه علمیه اصفهان اظهار داشــت: از روایات 
فهمیده می  شود که ثواب عزاداری ها از هر حج و عمره 
مقبول باالتر است؛ عزاداری ها مثل کربالست و بهشت 

را واجب می  کند.
آیت ا... مظاهری  با بیان اینکه عزاداری ها موجب رفع و 
دفع بالهای  فردی  و اجتماعی می شود، افزود: اهل دل 
زیاد دیده اند که دهه محرم که می  آید و عزاداری های  
مردم شدت می گیرد، آتشــی  برای  رفع بال پیدا شده و 

بالها را می  سوزاند و نمی  گذارد وارد شهر شوند.
رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه این عزاداری ها 
علت مبقّیه تشیع است، گفت: اگر عزاداری ها برای امام 
حسین )ع( نبود،  االن تشیع نیز نبود. بعد از قضیه کربال 
درخت پژمرده تشیع جان گرفت و خرمی  خاصی  پیدا 
کرد. از آن زمان تاکنون این عزاداری ها از نسلی  به نسل 
بعد، تشیع را آورده است. خدا خواسته است که تشیع 

زنده بماند و این عزاداری ها باشد.
وی با بیان اینکه شــیعه اجــازه نداده اســت که این 
عزاداری ها خاموش شــود، خاطرنشــان کرد: دشمن 
به همین مطلب توجه داشته که این عزاداری ها علت 

مبقّیه برای  تشیع است.
رییس حوزه علمیه اصفهان تصریــح کرد: ما باید این 
عزاداری ها را به نســل بعدی  انتقال دهیم و از همین 
جهت واجب و الزم اســت که بچه هایمــان را در دهه 
محرم به روضه ببریم و حتــی  در غیر دهه محرم برای  

بچه هایمان روضه بخوانیم.
وی گفت: اشعار مبتذل و اغراق آمیز که بهانه به دست 
دشمن می دهد نباید در عزاداری ها خوانده شود، منبر 
باید پرمحتوا باشد. محتوا در درجه اول باید با اخالق و 
اعتقادات و احکام مرتبط بوده و بعد هم روضه سوزناکی 
که رنگ امام حسین )ع( داشته باشد، مخصوصا در دهه 

اول محرم خوانده شود.
رییس حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر اینکه در مجالس 
عزاداری نباید گناه دیده شــود، گفــت: باید مواظب 
باشیم وقتی  جوان از جلســه بیرون رفت نه تنها گناه 
 نکند، از آن جلسه عزا، روح تشــیع و حال تنبهی  پیدا 

کند.
وی با بیان اینکه در همه زمان ها  این عزاداری ها واجب 
کفایی  است، خاطرنشــان کرد: اگر مجالس عزاداری  
خلوت شود، همه مسئول هستند. باید مجالس عزاداری  
پر بوده و در هــر محله ای  این عزاداری ها برپا شــود و 

جمعیت هم فراوان باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان 
گفت: در دولت یازدهم، اعتبارات 107 شهرداری استان بالغ 
بر 10هزار میلیارد تومان بوده که یک سوم این اعتبار از سوی 

دولت تامین شده است.
محمدرضا کمالی در آیین تودیع و معارفه شــهردار گوگد، 
اظهار داشت: استان اصفهان دارای 107 شهرداری است که 
بیشترین تعداد شهرداری  در کشور به حساب می آید و تقریبا 

۸5 درصد جمعیت استان در شهرها ساکن هستند.

وی افزود: شــیوه مدیریت در شــهرداری با ســایر ادارات 
متفاوت اســت زیرا شــهرداری ها بر اســاس درآمــد اداره 
 می شوند، اما ارگان های دولتی از سوی دولت حمایت مالی

 می شوند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان، 
با بیان اینکه مدیریت شهر در ابعاد مختلف مانند اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است، گفت: قدمت شهرداری 
گوگد 53 سال بوده که نشان از درایت مردم این منطقه دارد.

وی با اشــاره به اینکه پس از پیروزی انقالب از سوی دولت 
به شــهرداری ها کمک اختصاص یافته اســت، مطرح کرد: 
در دولت یازدهم، اعتبارات 107 شــهرداری استان بالغ بر 
10هزار میلیارد تومان بوده که یک سوم این اعتبار از سوی 
دولت تامین شده اســت. کمالی اضافه کرد: با توجه به رکود 
اقتصادی کشور در ســال های ۹2 تا ۹5 وزارت کشور مبلغ 
733 میلیارد تومان به شــهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت 
کمک کرده است؛ در استان اصفهان نیز 2 هزار و 70 میلیارد 
تومان کمک شــده که نســبت به دولت های قبل افزایش 
داشته است. وی در ادامه بیان کرد: الزم است برنامه ریزی در 
شهرداری به سمت درآمدزایی برود، باید از ظرفیت و پتانسیل  
 شــهر اســتفاده کرد تا درآمدها برای هزینه هــای عمرانی

صرف شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان، 
با بیان اینکه شوراها به عنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان 
یک شــهر محســوب می شــوند، مطرح کرد: از 34 وظیفه 
حاکمیتی شوراها در قانون اساســی، تنها ۸ برنامه بر عهده 
شهرداری هاست. وی با اشاره به اینکه آسیب های شوراهای 
دوره چهارم 20 مورد بود که احصا شده است، گفت: میانگین 
سرانه پرداختی یک شــهروند در اصفهان به شهرداری، یک 
میلیون و 100 هزار تومان اســت، اما شهر گوگد 450 هزار 
تومان بوده که بســیار کم است؛ البته این ســرانه نه با فشار 
بر مردم که با برنامه ریزی صحیح بایــد افزایش یابد.کمالی 
در پایان با اشــاره به اینکه در کالن شهرها 350 وظیفه و در 
شهرهای کوچک 100 وظیفه برعهده شهرداری هاست، بیان 
داشت: شهرها نیاز به برنامه پنج ســاله دارند زیرا در شیوه 
مدیریت، برنامه ریزی باید صورت گیرد تا با اشراف به قوانین 

مصوبات اجرایی شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 آماده باش نیروهای خدماتی 
برای نظافت شهر

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: همزمان با ایام 
محرم و برپایی مراســم عزاداری اباعبدا... الحســین)ع( نیروهای 

خدماتی مناطق 15گانه برای نظافت شهر آماده باش هستند.
احمدرضا مصور اظهارکرد: شهرداری اصفهان و زیرمجموعه های 
اداره خدمات شهری به صورت 24 ســاعته در جهت نظافت شهر 
فعال هســتند. وی افزود: در ایام محرم نیروهای خدماتی مناطق 
15گانه و ســتاد هماهنگی نظارت بر معاونت خدمات شــهری، 
فعالیت خود را جدی تر از گذشته برای نظافت شهر انجام می دهند.

وی تاکید کرد: جلســات متعددی با مســئوالن هیئت ها و حتی 
رؤســای کالنتری های محل، به منظور برقــراری نظم، مدیریت 
پسماندها، تفکیک پسماند از مبدأ و حتی االمکان عدم استفاده از 

ظروف یکبار مصرف برگزار شده است.

کمبود مسجد در هزار و ۶۰۰منطقه 
شهری و روستایی

هزار و ۶00منطقه شهری و روستایی استان اصفهان مسجدی برای 
اقامه نماز ندارند.معاون حقوقی، اداری و مالی رســیدگی به امور 
مساجد استان اصفهان گفت: نمازگزاران بیش از 50روستای استان 
هم اکنون بدون داشتن مسجد به اســتقبال اقامه نماز می روند. 
حجت ا... امیریان افزود: برخی از مناطق حاشیه ای شهر اصفهان 

شامل منطقه 13و14 نیز با کمبود مسجد مواجه اند. 
وی با بیان اینکه طبق آمارهای کشــوری به ازای هر هزار نفر در 
کشور باید یک مسجد بنا شود گفت: این در حالی است که در  برخی 
از این مناطق شهری استان به ازای هر چهار هزار نفر یک مسجد بنا 
شده است. امیریان اجرای طرح آمایش مساجد استان و مذاکره با 
بنیاد مسکن ،اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری و خیریه ها 
را از برنامه های این اداره برای رفع نیاز مناطق روستایی و شهری 
محروم از مسجد دانســت و افزود: از ابتدای امسال تاکنون کلنگ 

5مسجد در استان به زمین زده شده است.

 راه اندازی ۸۰پایگاه
  جمع آوری کمک های مردمی

 به ستمدیدگان میانمار
۸0پایگاه جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان آماده جمع آوری 

کمک های نقدی به مردم ستمدیده و آواره میانمار است.
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: این 
پایگاه ها همزمان با آغاز ماه محــرم در محل برگزاری نماز جمعه، 
همایش شــیرخوارگان حسینی، مساجد، حســینیه ها و تکایای 
این استان مستقر است. علیرضا سلیمی افزود: خیران این استان 
تاکنون بیش از 300میلیون ریال به مــردم مظلوم میانمار کمک 
کرده اند. وی گفت: همچنین مردم نوع دوســت این اســتان می 
توانند کمک های نقدی خود را به حساب شماره ۹۹۹۹۹ نزد بانک 
ملی، ملت، رفاه کارگران، دی، سپه، صادرات، شهر، آینده و مسکن 

واریز کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان مطرح کرد:

 یک میلیون؛ میانگین پرداخت سرانه هر اصفهانی به شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
موادغذایی که داخل ظروف یکبار مصرف باقی می ماند، جزو 
پسماند تر و خود ظروف پالستیکی نیز جزو پسماند خشک 

است که باید از یکدیگر تفکیک شوند.
امیر حســین کمیلی اظهار کرد: در ایام محــرم توزیع غذا و 
پذیرایی در هیئت های مذهبی با ظروف یکبار مصرف انجام 
می  شود؛ اما شــهروندان باید بدانند که نوشــیدنی ها و مواد 
غذایی داغ در ظروف یکبارمصرف پالستیکی می تواند عامل 

تولید ترکیبات خطرناکی باشد که احتمال ابتال به بیماری های 
صعب العالج را در بین شهروندان افزایش دهد.

وی ادامه داد: شــهروندان باید تاحد امــکان از ظروف یکبار 
مصرف کاغذی استفاده کنند تا ضرر کمتری متوجه سالمتی 
آنها و  محیط زیست شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
در ادامه با اشــاره به اینکه تفکیک ظروف یکبارمصرف آسان 
نیست و اگر وارد خاک شود به محیط زیست آسیب می رساند، 
خاطرنشان کرد: موادغذایی که در ظروف یکبار مصرف باقی 

می ماند، جزو پســماند تر و خود ظروف پالستیکی نیز جزو 
پسماند خشک است بنابراین پسماندها باید از یکدیگر تفکیک 

شده و در 2 کیسه جدا قرار گیرند.
کمیلی با تاکید بــر اینکه از ســوی اداره خدمات شــهری 
خودروهای بازیافت هرشــب به هیئت ها مراجعه می کنند و 
پسماند ها را تحویل می گیرند، عنوان کرد: از طریق معاونت 
خدمات شهری، نمادهایی با پیام های »حفظ محیط زیست، 
تفکیک پسماند« مخصوص این ایام در شهر نصب شده است.

وی خاطرنشــان کرد: سالمتی شــهروندان و محیط زیست 
همیشه مورد توجه همگان بوده اســت؛ از همین رو سازمان 
برای افزایش اطالع رسانی بین شهروندان طرح های گرافیکی 

را آماده و در فضای مجازی منتشر می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ضرورت تفکیک پسماند تر و خشک در هیئت های مذهبی

رژه نیرو های مسلح همزمان با سالروز شروع جنگ تحمیلی  برگزار شد؛

شکوه اقتدار 
صبح دیروز همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس،  رژه نیروهای مسلح استان اصفهان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مسئوالن 
استانی برگزار شد.امام جمعه اصفهان در این مراسم با اشاره به گرامیداشت شهدا در تمام روزها گفت: هر روز باید به یاد شهدا باشیم 

که اکنون نیز در مقابل آمریکا و تروریست از میهن اسالمی دفاع می کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد اظهار داشت: این روز مصادف با روزی است که صدامیان از آبادان تا قصر شیرین مکان های مرزی 
ما را از زمین و هوا مورد هجوم قرار دادند تا به خیال خود باوجود ملتی که تازه انقالب کرده، بتوانند قسمتی از کشور را جدا کنندتا 

حکومت انقالب اسالمی ساقط شود.
وی عنوان داشت: جهاد 2 گونه اســت: ابتدایی و دفاعی. جهاد ابتدایی به معنای آن است که به یک کشور ظالم حمله شود و جهاد 
دفاعی یعنی کشــوری به ما حمله کند و ما از خود دفاع کنیم؛ در طول تاریخ اسالم ما جهاد ابتدایی نداشته ایم و تمامی جنگ ها از 

صدر اسالم جهاد دفاعی بوده است.
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: جنگ های اسالم و 8 سال دفاع مقدس صرفا با هدف دفاع از اسالم بوده و مسلمانان با کسی جنگ 
ندارند؛ چراکه دین اسالم بر این مبناست که در جهان صلح و امنیت وجود داشته باشد. وی عنوان داشت: هرکجا ظالمی باشد و به 

جمعی از مسلمانان ظلم کند وظیفه داریم از مسلمانان دفاع کنیم؛ همواره دشمن مظلوم و حامی ستمگر باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: حضور رزمندگان اسالم در سوریه برای جنگ با داعش، عالوه بر حمایت از مسلمانان 
و حرم حضرت زینب)س( در واقع برای دفاع از میهن اسالمی است و اگر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی برای مشاوره به سوریه 

اعزام نمی شدند وضعیت آنجا به گونه دیگری بود و در صورت پیروزی داعش، نخستین هدف آنان جمهوری اسالمی خواهد بود.
وی با اشاره به حضور نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در سوریه تصریح کرد: ما به استقبال دشمن می رویم تا دشمن وارد کشور 

ما نشود؛ ما می دانیم اگر مردم سوریه و عراق از داعشی ها شکست بخورند جنگ با سوریه بهانه داعش برای جنگ با ایران است.
طباطبایی نژاد بیان داشت: در ابتدای جنگ با عراق، رزمندگان اسالم در استفاده از ابزارهای جنگی مشکل داشتند اما در حال حاضر 
همه وسایل جنگی را بدون نیاز به بیگانگان خودمان تولیدمی کنیم؛ آمریکا از موشک های ایران می ترسد و این به دلیل آن است که 

موشک های ما را در سوریه دیده اند.

رییس شورای شهر اصفهان:

 مردم ایران همچنان آماده دفاع
 از تمامیت جمهوری اسالمی هستند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: نقطه اوج دفاع مقدس، حضور 

همه مردم در صحنه دفاع و ایثارگری آنان بود.
فتح ا... معین افزود: در دوران دفاع مقدس هرکسی به هر میزان نیرویی که در 
توان داشت در طبق اخالص گذاشت و به صحنه آمد و باعث شد حماسه ای عظیم 

در تاریخ کشور و تاریخ مقاومت ملت ها در مقابل استکبار رقم بخورد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مراسم رژه نیروهای مسلح که هرساله 
در هفته دفاع مقدس برگزار می شــود، به منظور زنده نگه داشتن حماسه ها و 

ایثارگری های رزمندگان اسالم است.
وی در پایان بیان داشت: مردم ما همواره نشان داده اند که همان گونه که در انقالب 
حضور داشتند همچنان آماده ایثارگری و دفاع از تمامیت جمهوری اسالمی و 

انقالب اسالمی ایران هستند.

استاندار اصفهان:

دفاع مقدس، ملت منسجم بزرگی برای ما ساخت
استاندار اصفهان در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اصفهان اظهار کرد: گرچه ملت بزرگ ایران از یک انقالب 16 ماهه و نوپا 
گذشته و با مشکالت فراوانی مواجه بود، اما در سایه مکتب امام حسین)ع( و عرصه کارزار انقالب اسالمی، از هر زمان دیگری 

آماده تر بود و با تحمیل جنگ سرزنده تر شد.
رسول زرگرپور افزود: دفاع 8 ساله دفاع مقدس تاریخ ساز و برای همه درس آموز بوده و ملت ایران را به یک ملت مقاوم در 
برابر بیگانگان تبدیل کرد؛ در دوران بعد از انقالب دیدیم قدرتی که توانست ملت را بزرگ سازد دفاع در برابر متجاوزان بود.

استاندار اصفهان گفت: در دفاع مقدس فارس، ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ، عرب و همه طوایف، یکپارچه در کنار یکدیگر 
ایستادگی کردند؛ دفاع مقدس، ملت منسجم بزرگی برای ما ساخت.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در برخی مقاطع با دست خالی جنگیدند ولی امروز با پیشرفته ترین تجهیزات در مقابل 
دشمنان ایستادگی می کنند و منظومه زیبایی را در منطقه ایجاد کرده و تاکنون حماسه های بزرگ آفریده اند.

زرگرپور یادآور شد: این ایمان قوی بود که خرازی ها، صیادها، بابایی ها، کشوری ها و شیرودی ها را ساخت؛ سایه حکیمانه 
فرمانده کل قوا بر سر نیروهای مسلح کشور ماست که همه به شجاعت او افتخار می کنیم.

وی تصریح کرد: این ملت پرافتخار توانسته دفاعی بیافریند که به حق دفاعی مقدس است؛ ملت ما در مبارزات انقالب اسالمی 
نشان داد که با دست خالی می تواند در مقابل دشمن پیروز شود و امروز نیز همان راه را ادامه می دهد.

استاندار اصفهان بیان داشت: ملت ایران حرف حق خود را به کرسی می نشاند که این به برکت ملتی بزرگ و رهبری حکیم و 
فرزانه است؛ امروز منسجم هستیم، دست به دست یکدیگر از همه مشکالت عبور کرده و ایرانی آبادتر خواهیم ساخت و به 

دنیا اعالم می کنیم که ملت ایران مقاوم در برابر همه تجاوزها بوده و به خوبی از سرزمین خویش دفاع خواهد کرد.
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امام علی علیه السالم :
با پیوسته به ياد خدا بودن است كه پرده غفلت كنار می  رود.
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 اگر درونگرا هستید
 به این نکات توجه کنید)2(

برخی از افــرادی که در جامعــه زندگی می کنند 
اشــخاصی درونگرا هســتند که برای رسیدن به 
اهدافشان نیاز است خود واقعی شان را بپذیرند. برای 

رسیدن به این مرحله باید به نکات زیر توجه کنند:
۴- خطر نمی کنید

به قول قدیمی ها، »بدون ریســک کردن، پاداش 
نمی گیرید« نگران انجام دادن چه ریســک هایی 
هستید به این دلیل که حل شدن در جمع راحت تر 
است؟ این می تواند هرچیزی باشد، از اهداف بزرگی 
که نگران روبه رو شدن با آنها هستید تا تصمیمات 
کوچکی که می تواند باعث شادی شما شود. به عنوان 
مثال، من همیشه دلم می خواســت عینک »ِری 
بن« بزنم، اما هیچ وقت فکر نکــردم به اندازه کافی 

راحت باشم.
از آنها دست کشیدم و یک عینک معمولی تر خریدم 
تا وقتی که با خودم فکــر کردم، »لعنتی!« و عینک 
خلبانی که می خواستم خریدم. تنها جوابی که گرفتم 
چه بود؟ چه عینک باحالی! من نگران چه بودم؟ من 
با جوانی در تکنولوژی تبلیغــات کار کردم. او برای 
مصاحبه با کارآفرینان آنالین، تمام دنیا را گشته بود. 
سواالت جسورانه و غیرمنتظره می پرسید و موهای 
عجیب، ناخن های الک زده و ظاهر واقعا منحصر به 
فردی داشت. همه اسم او را می دانستند. او به تنهایی 

ستون تمامی حرفه اش بود.
۵- صحبت نمی کنید

بســیاری از مراجعین درونگرا در محــل کار خود 
صحبت نمی کنند، تنها به این دلیل که عادت ندارند 
توجه را به سمت خود جلب کنند. من درک می کنم: 
من برونگرا هســتم و همچنــان از صحبت کردن 
می ترســم وقتی می خواهم خودم را معرفی کنم و 
نظرم را به گوش دیگران برسانم، من اغلب دچار این 
وسواس هستم که »آنها فکر می کنند نظرم احمقانه 
است؟« و این مشکلی نیست، اما در زندگی، ما نیاز 
داریم کمی خودمان را هل بدهیم. ما اینجا هستیم 
که بزرگ شویم و رشــد کنیم. منافع بالقوه اغلب 
بیشتر از مضراتی است که ما در ذهن می سازیم. پس 

آن دست را باال ببرید و از صدایتان استفاده کنید. 
۶- می ترسید از دیگران پیشی بگیرید

این ترس رایجی است که افراد دارند. ما نمی خواهیم 
از یک دوست، خواهر یا برادر یا همسر پیشی بگیریم، 
اما این طرز فکــر به نفع هیچ کس نیســت، حتی 
به نفع کســی که می خواهیــد از او حمایت کنید. 
با پنهان کــردن ویژگی های خود بــه دنیا منفعت 
نمی رســانید. به آن جرقه اجازه بدهید بدرخشد! 
منتظر چه هســتید؟ وقتی به نــور درونتان اجازه 
تابیدن بدهید، شما به طور اسرارآمیزی الهام بخش 

دیگران می شوید.

مهارت زندگی

یادداشت

اخالق خوب دردنیا، جمال انســان اســت و  ندا شاه نوری
موجب گشایش و ســرور در آخرت می شود. 
پیامبر ) ص( فرمود: حاتم زمان ما کسی است که خوش اخالق باشد.

سوء اخالق، صاحبش را به فشار قبر وجهنم مبتال می کند و در دنیا 
هم دوست داران کمی دارد. در ادامه نمونه ای از خوش خلقی بزرگان 

در طول تاریخ آورده شده است:
1- پیامبر اسالم)ص( و نعیمان

»نعیمان بن عمرو انصاری« از قدمــای صحابه پیامبر )ص( و مردی 
شوخ و بذله گو بوده اســت. روزی عربی از عشــایر به مدینه آمد و 
شتر خود را پشت مســجد خوابانید و به مسجد وارد شد و به حضور 
پیامبر)ص( رسید. بعضی از اصحاب به نعیمان گفتند: اگر این شتر را 
بکشی، گوشت آن را تقسیم می کنیم و بعد قیمتش را پیامبر)ص( 
به اعرابی خواهد داد. نعیمان شتر را که کشت ، صاحبش سررسید و 
فریاد برآورد و پیامبر)ص( را به دادخواهی خواست. نعیمان فرار کرد؛ 
و رسول ا... از مســجد بیرون آمد و شتراعرابی را کشته دید، پرسید : 
چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند : نعیمان؛ پیامبر)ص( کسی 
را فرستاد تا او را بیاورند. او را درخانه »ضباعه بنت زبیر« یافتند که  با 
مقداری علف تازه خود را پوشانده بود. فرستاده به نزد پیامبر)ص(  آمد 

و همراه پیامبر با جمعی از اصحاب به منزل ضباعه آمدند.
 پیامبر)ص( فرمود: علف ها را از او دور کنید و آنها چنان کردند، نعیمان 
از مخفی گاه بیرون آمد. پیشانی و رخســار او از آن علف های تازه ، 
رنگین شده بود. حضرت فرمودند: ای نعیمان این چه کاری بود انجام 
دادی؟  نعیمان پاسخ داد:یا رسول ا... قسم به خدا آن کسانی که شما 
را به محل مخفی گاه  من راهنمایی کردند به این کار وادارم کردند. 
پیامبر)ص( تبسم کنان رنگ علف را با دست مبارک خود از پیشانی و 

رخسار او دورکردند و قیمت شتر را به مرد اعرابی دادند.
2- خزیمه و پادشاه روم

 »خزیمه ابرش« پادشاه عرب، بدون مشورت پادشاه روم که از دوستان 
صمیمی وی بود ،کاری انجام نمی داد. ابرش رسولی را نزد پادشاه روم 
فرستاد و از او درباره فرزندانش مشــورت و نظر خواست . ابرش در 
نامه اش نوشت: من برای هریک از دختران و پسران خویش مالی زیاد 
و ثروتی فراوان قرار دادم که بعد از من درمانده و مستمند نشوند. صالح 
شما در این کارچیست؟پادشاه روم جواب فرستادکه ثروت ، معشوق 
بی وفاست و دوام ندارد، بهترین خدمت به فرزندان این است که آنان را 
از مکارم اخالق و خوی های پسندیده برخوردار کنید، تا در دنیا سبب 

دوام دولت و در آخرت سبب غفران باشد.

باغ 
کاغذی

              
کتاب مجموعه واژه های »تغذیه« به کوشش گروه واژه گزینی 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی منتشر شد.مجموعه حاضر 
شامل واژه هایی اســت که از ســال 1376 تا سال 1395 در 
حوزه تغذیه، در شورای واژه گزینی و شورای عالی فرهنگستان 
تصویب شده است.مطالب این مجموعه شــامل 818 واژه و 
بدین شرح تنظیم شده است: 1( واژه نامه توصیفی به ترتیب 
الفبای فارســی که شــامل ضبط فرنگی واژه بیگانه، معادل 
مصوب فرهنگستان و تعریف واژه است. تعریف واژه ها را اعضای 

کارگروه در اختیار فرهنگستان قرار داده اند. البته، با صالحدید 
فرهنگستان، تعریف ها عمومی شده و قابل درک برای افرادی 

با تحصیالت کارشناسی است. 
2( فهرست واژه ها به ترتیب الفبای التین

کتاب مجموعه واژه های تغذیه، به کوشــش گروه واژه گزینی 
گردآوری و ویرایش شــده که انتشارات فرهنگستان آن را در 
142 صفحه و با شمارگان 500 نسخه، به بهای 150000 ریال 

منتشر کرده است.

واژه های مصوب 
 فرهنگستان 

در موضوع تغذیه

 اخالق

کم استرس ترین شهرهای جهان )4(

دانستنی ها

در عشق زیستن بزرگ ترین نبرد زندگی 
است

 درعشــق زیســتن بزرگ ترین نبــرد زندگی 
است. عشــق بیش از هر تالش انســانی دیگر 
یا هر احســاس عاطفی دیگر، نیاز به ظرافت ، 
انعطاف پذیری ، حساســیت ، درک، پذیرش ، 
شکیبایی و تحمل و دانش و قدرت دارد؛ چرا که 
عشق و دنیای واقعی چیزی را می سوزاند که به 

دو نیروی عظیم متضاد می ماند.

زندگی عشق و دیگر هیچ

حرف حساب
سیدنی )Sydney( – استرالیا

سیدنی، بزرگ ترین و قدیمی ترین شهر استرالیاست و به 
نوعی می توان آن را نماد این کشور نیز دانست. سیدنی در 
جنوب شرقی استرالیا قرار گرفته و ساکنان آن از قومیت ها، 
نژادها و فرهنگ های مختلفی برخوردار هستند و این اصال 
عجیب نیست که این شهر در دسته بندی برابری قومیتی و 
نژادی امتیاز خوبی کسب کند. قدرت خرید مردم این شهر 
باالست و از امنیت اجتماعی باالیی نیز برخوردار هستند، اما 
آلودگی صوتی و ترافیک از جمله مواردی است که موجب 

نارضایتی شهروندان آن شده است.
گراتس ) Graz( – اتریش

گراتس، دومین شــهر بزرگ در اتریش است که در سال 
2003 عنوان پایتخت فرهنگی اروپا را به خود اختصاص داد. 
این شهر که شاید کمتر نام آن را شنیده باشید فضای آرامی 
دارد. مردم شهر بسیار آرام  و از سالمت روانی باالیی برخوردار 
هستند که شاید این را مدیون وجود امنیت اجتماعی باال در 
این شهر باشند. با این حال در این شهر برابری جنسیتی 

و نژادی وجود ندارد و در کل شــاید بتوان گفت مردم این 
شهر از همه چیز رضایت نســبی و نارضایتی نسبی دارند؛ 
چرا که امتیاز اکثر موارد نظیر امنیت شغلی، برابری و مدت 
زمان روشنایی روز و سالمتی جسمی نه خیلی باالست نه 

خیلی پایین.
هامبورگ ) Hamburg ( – آلمان

هامبورگ، دومین شهر بزرگ در آلمان و سومین بندر بزرگ 
در اروپا بعد از آنتورپ و روتردام است. این شهر از جمعیت 
نسبتا خوبی نسبت به سایز شهر برخوردار است و به هیچ 
وجه شهر شلوغی نیست، اما در این شهر نیز همانند شهر 
گراتس اتریش همه چیز نســبی است. برابری جنسیتی، 
میزان درآمد و قدرت خرید از مواردی اســت که می توان 
گفت رضایت مردم را جلب کرده اســت. سیستم حمل و 
نقل عمومی شهر نیز از امتیاز خوبی برخوردار است. متروی 
هامبورگ در سال ۱۹۱2 تاسیس شده و هم اکنون دارای 
۴ خط و ۹۱ ایستگاه می باشــد. این مترو از قدیمی ترین 

متروهای جهان محسوب می شود.
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