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وزیر کشور حکم شهردار جدید کاشان را هم ابالغ کرد
 اما  از حکم شهردار اصفهان خبری نیست؛ 
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ذوب آهن اصفهان؛ از نمونه هاي 
موفق در توليد و اقتصاد مقاومتی

همزمان با ششــمين روز از هفته دفاع مقدس و به منظور يادآوري 
فداكاري هاي رزمندگان و شهدا در سال هاي دفاع مقدس و سالروز 
عمليات پيروز ثامن االئمه)ع(و گراميداشــت ياد شــهداي مدافع حرم، صبحگاه 
مشترك نظامي همچون سال هاي گذشته با حضور جمعي از مسئوالن سياسي و 

نظامي استان اصفهان و شهرستان لنجان، نيروهاي نظامي و انتظامي...

طی چند روز اخيــر فيلمی كوتــاه در فضای مجازی 
با عنوان »صداهای وحشــتناك و عجيب در آســمان 
اصفهان« منتشر شده كه باعث نگرانی برخی شهروندان 

شده است.
جست وجو در اينترنت نشان می دهد اين فيلم از چند 
روز گذشته در شبکه های بارگذاری فيلم منتشر شده 
و بازديد قابل توجهی نيز داشــته اســت. در اين فيلم 
كوتاه كه روی آيتم شــروع اخبار 20:30 ميکس شده 
گوينده كه صدای جعلی خانمی شبيه به مجريان اخبار 
تلويزيونی دارد می گويد »شنيده شدن صداهای عجيب 
در آسمان اصفهان، ناســا اعالم كرده كه اين پديده ای 
طبيعی اســت و در نقاط مختلف جهان هم صداهايی 
شبيه به اين شنيده شده است«. در اين قطعه فيلم كوتاه 
تصاويری از آسمان اصفهان ديده می شود، اما از واكنش 
شهروندان يا تصاوير ديگری كه نشان دهنده واكنشی 
نسبت به اين صداها باشــد، خبری نيست. غيرواقعی 
بودن اين فيلــم را در كنار مورد بــاال، از تفاوت صدای 
گوينده با مجريان خبر، تدوين ناشيانه روی تيزر اخبار 
20:30 و ذكر نشــدن در هيچ منبع ديگری به راحتی 
 می توان اثبات كرد و البته هيچ مرجعی نيز صحت اين 

موضوع را تاييد نکرده است.
كمی دقت در صداهايی كه شــنيده می شود نيز نشان 
می دهد جمله »نکن محســنی شــلوارم خراب ميشه 
محسنييييی« به صورت دور كند روی اين فيلم ميکس 
شده و بيشتر به شوخی چند جوان اصفهانی شبيه است.

به گزارش فارس، ماه گذشته نيز كليپی با همين عنوان 
در شهر آستارا منتشر شد كه شايعه بودن آن نيز محرز 

گرديد.

شایعه ای که نگرانی هایی ایجاد کرد؛

حقیقت کلیپ صداهای عجیب 
در آسمان اصفهان

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

مترو  به صفه می رسد
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11

شهادت امام زین العابدین )ع(وارث نهضت عاشورا تسلیت باد
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آغاز سومین مرحله رزمایش حیدر کرار در مرزهای غربی کشور
مرحله سوم رزمایش حیدر کرار ارتش با حضور یگان های ارتش، در مرزهای غربی کشور و 
مرز پرویزخان یکی از مهم ترین دروازه های ارتباطی ایران و عراق، در حال انجام است. ارتش 

بنا دارد اقتدار، تحرک و قدرت تهاجمی خود را اینجا به نمایش بگذارد.

يادداشت

واکنش

سید محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم در گفت وگو 
با ایلنا، درباره حواشی پیرامون شــب اول عزاداری حسینیه 
جماران و انتشار عکس هم نشینی رییس دولت اصالحات و 
علی الریجانی گفت: وقتی در کشورمان سازمان ها و تشکیالت 
حزبی قوی نداریم سیاســت حول افراد می چرخد و طبیعی 
است آنان هم سعی می کنند در بروز خودشان در صحنه، جلب 

نظر کنند و نظرات اقشار مختلف را به سوی خود بکشانند.
وی تاکید کــرد: آن چیزی که باعث شــد اصالح طلبان در 
بین مردم مقبولیت داشته باشــند، صداقت و ایستادگی بر 
مواضعشان اســت؛ البته این به آن معنا نیســت که اشتباه 
ندارند، چرا اشتباه هم کردند اما در پذیرش اشتباهاتشان  هم 
صداقت به خرج می دهند. خاتمی تاکید کرد: تبلیغات، شعار 
دادن و اظهارنظرهای موضعی و مقطعــی، توفیقی نخواهد 
داشــت. ما به عنوان جریان اصالح طلبی استقبال می کنیم 
جریان اصولگرایی هویت واقعــی خودش را پیدا کند. برخی  
اصولگرایان بدلی خودشــان را در دل این جریان جا زده اند 
در حالی که باید اصولگرایان واقعی محور شوند تا یک رقابت 
جانانه داشته باشــیم. اصالح طلبان برای انتخابات ریاست 
جمهوری هنوز وارد مصادیق و برنامه های خودشــان برای 

انتخابات نشده اند.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 
با اشــاره به اینکه اگر قرار باشــد جمنا فقط در زمان 
برگزاری انتخابات فعالیت کنــد ثمری در پی نخواهد 
داشــت، گفت: جمنا باید به دنبال ایجاد وحدت رویه 
باشد. محمدجواد کولیوند در گفت و گو با خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به اینکه اگر قرار باشد جمنا فقط در 
زمان برگزاری انتخابات فعالیت کند، ادامه مسیرش در 
حوزه سیاست فایده و ثمری برای کشور در پی نخواهد 
داشت، گفت: جمنا در این شــرایط می تواند فعالیت 
خوبی داشته باشد و توان سیاســی مناسبی نیز برای 

ادامه راه را دارد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه اگر جمنا بخواهد نیروهای انقالبی 
را دور یکدیگر جمع کند باید هدف استراتژیکی را دنبال 
کند، اظهار کرد: بر این اساس جمنا باید اقدام ریشه ای 

و پایه ای در تمام استان های کشور انجام دهد.
وی همچنین در این زمینه افزود: البته باید یادآور شد 
که رعایت حقوق متقابل سایر احزاب نیز در دستور کار 

جمنا قرار بگیرد.

نايب ريیس مجلس ششم :

اصولگرایان واقعی برای رقابت با 
اصالح طلبان  وارد میدان شوند

ريیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

فعالیت صرف جمنا در انتخابات 
بی فایده است

در جلسه محرمانه بزرگان اصالحات؛ 

جدایی اصالح طلبان از روحانی 
کلید خورد

عارف: 

 رحمانی فضلی 
مقیمی را به سختی پذیرفت

آنا: یکی از فعاالن سیاسی که خواست نامش فاش نشود 
گفت: جمعی از بزرگان اصالحات کــه از آنان به عنوان 
تئوریسین این جریان یاد می شود، اخیرا جلسه محرمانه 
برگزار کرده اند. وی تاکید می کند که اکثر حاضران در 
این جلسه انتقادات تندی به روحانی داشته اند و گفته 
شــده که از روحانی ناامید شــده و او با چینش کابینه، 

خطش را از اصالحات جدا کرده است.
یکی از حاضران جلســه که از او به عنــوان لیدر جریان 
اصالحات هم نام برده می شود، در این جلسه می گوید 
که باید نقشــه راه خودمان را از دولت جدا کنیم و برای 
انتخابات مجلس آماده شــویم. بایــد جریان اصالحات 
مستقل در انتخابات آتی شرکت کند و نباید اجازه دهیم 

از اصالح طلبان برای روحانی هزینه شود.
در این جلســه نزدیک شــدن روحانی به الریجانی به 
عنوان زنگ خطر برای اصالح طلبان قلمداد شده و حزب 
کارگزاران به عنوان لیدر این بازی سیاسی مورد نکوهش 
حاضران قرار گرفته اســت. م.ت از افراد تندروی جریان 
اصالحات در این جلسه گفته است، دولت حساب شده 

با ما بازی می کند و ما باید بازی دولت را به هم بزنیم.

محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران 
در مراسم تودیع و معارفه اســتاندار جدید تهران تاکید 
کرد : به سختی توانستیم وزیر کشور را متقاعد کنیم که به 

حضور مقیمی در استانداری تهران رضایت دهند.
عارف با اشــاره به ویژگی های برجســته سیدحسین 
هاشــمی، مهم ترین ویژگی او را بحث اخالقی دانست و 
گفت:  رمز موفقیت اســتاندار تهران همین ویژگی های 
برجسته است و به نمایندگی از کل نمایندگان مجلس 
استان تهران امیدوار هستیم در هر سنگری که خدمت 
می کنند، دست خداوند همراهشــان باشد. وی درباره 
مقیمی، اســتاندار جدید تهران نیز گفت: ایشان سابقه 
درخشانی در بازسازی مناطق جنگی دارند  و در هر پستی 
با وفاداری خدمت کردند. در سمت قائم مقام وزیر کشور 
زحمت می کشیدند و به سختی توانستیم آقای وزیر را 
متقاعد کنیم که به حضور ایشــان در استانداری تهران 
رضایت دهند؛ چراکه ما در استانداری تهران نگرانی های 
فراوانی داشتیم و در رابطه با اســتان تهران باید فردی 
انتخاب می شــد که شــناخت خوبی از امکانات کشور 

داشته باشد.

يادداشت

خشونت های انتخاباتی در کاتالونیا

عکس روز 

پارلماندیدگاهخبر

بین الملل

ادعای رسانه سعودی درباره 
طرح تشکیل اقلیم سنی در عراق

مهر: روزنامه سعودی الشرق االوسط ادعا کرده که رهبران 
برخی جریان های عراقی بنا دارند در دیدار با حیدر العبادی 
مسئله تشکیل اقلیم سنی خودمختار در این کشور را مطرح 
کنند.  روزنامه سعودی »الشرق االوسط«، مدعی شده که 
رهبران سنی عراق بنا دارند با »حیدر العبادی« نخست وزیر 

عراق برای تشکیل اقلیم سنی دیدار کنند.
این روزنامه در گزارش روز دوشــنبه خود اعالم کرده که 
گفت وگو درباره این اقدام هنوز علنی نشــده و به نقل از 
منابع نزدیک، اتحادیه قوای سیاســی سنی عراقی اعالم 
کرده اند که رهبران سنی عراقی نشستی داشته و تصمیم 
گرفته اند تا در خصوص ایده تشکیل اقلیم سنی بر اساس 
قانون اساسی عراق که مجوز چنین اقداماتی را می دهد،  
با نخست وزیر گفت وگو کنند.این منابع به الشرق االوسط 
گفته اند جریان های سیاسی عراقی معتقدند که بعد از 
بحرانی که همه پرسی جدایی کردســتان ایجاد کرده، 
برای جریان های سیاسی سنی فرصت مهمی پیش آمده 
تا دولت را وادار کنند تا با ایجاد اقلیم خودمختار سنی در 
استان های سنی نشین موافقت کند. این روزنامه به نقل 
از منبع خود که نخواسته نامش را فاش کند مدعی شده 
است که جریان های سیاسی، ائتالف با کردها را در صورت 
مخالفت بغداد ممکن می دانند، اما تمام این مســائل در 
شرایط فعلی به صورت پنهانی صورت می گیرد. این در 
حالی است که ائتالف جریان های سیاسی عراقی پیش تر 
با برگزاری همه پرســی جدایی اقلیم کردستان از عراق 
مخالفت کرده و تاکید کرده بودند که برگزاری همه پرسی 
جدایی کردستان در مناطق مورد مناقشه به ویژه کرکوک 

بر خالف قانون اساسی عراق است.

کشته  شدن20 نفر در 
تیراندازی الس وگاس آمریکا

رییس پلیس »الس وگاس« اعالم کرد: تیراندازی در شهر 
الس وگاس به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر و زخمی شدن 

بیش از ۱۰۰ نفر منجر شده است.
منابع خبری می گویند که این تیراندازی در فســتیوال 
موسیقی در نزدیکی هتل کازینوی منطقه »مندالی بی« 
)Mandalay Bay( در خیابان اصلی این شهر، معروف 
به »نواره الس وگاس« به وقوع پیوســته است. فیلم های 
منتشر شده در فضای مجازی، صدها نفر از مردم هراسان را 
نشان می دهند که در حال فرار از صحنه هستند. در برخی 

از کلیپ ها صدای تیراندازی به گوش می رسد.

این دو همه پرسی با مخالفت های فراوانی از سوی بسیاری از 
کشورهای جهان مواجه شدند.

در منطقه غرب آسیا، اکثر کشــورهای تاثیر گذار، همه پرسی 
کردها برای اســتقالل از عراق را فاقد وجاهت دانسته اند؛ در 
این میان اما تا کنون ایران و ترکیــه که بخش هایی از مناطق 
مرزی شان با عراق کرد نشین است مخالفت سر سختانه تری 
از خود نشــان داده اند و در همین راستا مقام های نظامی بلند 
پایه دو کشور برای انجام هماهنگی هایی در جهت مقابله با این 
همه پرسی سفرهای متقابلی داشته اند و حتی اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه تا چند روز آینده شخصا به ایران سفر خواهد کرد 
تا پیرامون این موضوع مســتقیما با مقامات کشورمان رایزنی 
کند. در این باره نکته قابل توجه اینجاست که ایران و ترکیه در 
جهت مقابله با استقالل کردهای عراق باید نگاه عمیق تری به 
همه پرسی استقالل ایالت کاتالونیای اسپانیا هم داشته باشند؛ 
چرا که به نظر می رسد بر خالف اقلیم کردستان اوضاع پسا همه 
پرسی در کاتالونیای اسپانیا متشنج تر است؛ زیرا دولت مرکزی 
عراق اوال به اندازه کافی قدرتمند نیست، دوما اینکه آنها درگیر 
فتنه تکفیری ها هستند و به تازگی توانسته اند این فتنه را به 

سمت پایان نزدیک کنند.
این در حالی است که دولت اسپانیا شرایط دولت عراق را ندارد 
و بر همین اســاس واکنش قهر آمیزتری نسبت به همه پرسی 
کاتاالن ها از خود نشان داده است. البته این موضوع می تواند 
احساسات عمومی علیه دولت اسپانیا را در بین کاتاالن ها تشدید 
کند و جو را به سمت همراهی عمومی بیشتر مردم این ایالت با 

همه پرسی استقالل از اسپانیا سوق دهد.
بر این اساس اگر اوضاع به نفع استقالل طلبان اسپانیایی عوض 
شود و احتماال کاتاالن ها به استقالل نزدیک شوند و یا حتی آن را 
محقق کنند، این موضوع می تواند بهانه و انگیزه ای برای کردها 
باشد تا نتایج همه پرسی خود را در صحنه عمل به اجرا در آورند.
شاید بهتر باشد در کنار ســفرهای چند جانبه مقامات ایران و 
عراق و ترکیه در چند روز آتی اسپانیا هم به چنین نشست هایی 
اضافه شود تا هم مواضع واحد تری از سوی کشورها اتخاذ شود 
وهم اینکه تجربیات و نکات مهم به اشتراک گذاشته شود تا شاید 
اینگونه و تا سر حد امکان از راه های صلح آمیز و دیپلماتیک، این 

دو قائله ختم به خیر شود.
در حوزه میدانی پیامدهای همه پرسی ایالت کاتالونیای اسپانیا 

و اخبار پیرامون آن، دولت محلی کاتالونیا بامداد دوشنبه اعالم 
کرد که 9۰ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به جدایی 

این منطقه از اسپانیا رای مثبت داده اند.
 مقامــات دولت محلــی کاتالونیا اعــالم کردند کــه بیش از
 ۲ میلیون کاتاالنی در این همه پرســی شرکت کردند که 9۰ 
درصد، به جدایی کاتالونیا از اســپانیا رای مثبت دادند. تعداد 
واجدین شرایط شــرکت در این همه پرسی بیش از 5 میلیون 

نفر اعالم شده است.
 به گفته »خوردی تورل« ســخنگوی دولت محلی کاتالونیا، 
8 درصد از شرکت کنندگان نیز با جدایی کاتالونیا مخالفت بوده 

و بقیه آرا هم ممتنع اعالم شده است.
مقامات کاتاالن، میزان مشارکت در این همه پرسی را 4۲ درصد 
اعالم کرده اند. تورول اظهار کرد: بر اســاس برآوردها، مجموعا 
حدود 77۰ هزار رای به دلیــل ناآرامی ها و درگیری ها هنگام 
شمارش قابل دسترس نبوده  است. وی افزود: 4۰۰ مدرسه که 
برای اخذ رای در نظر گرفته شــده بودند، پلمب شدند و آرا به 
سرقت رفت. در همین حال ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا 
در یک سخنرانی تلویزیونی درباره این همه پرسی گفت: در حال 
حاضر می توانم به صراحت چیزی را که همگی می دانید و شاهد 
بوده اید، به شما بگویم. امروز ما رفراندومی برای خودمختاری 
در کاتالونیا نداشتیم. آنچه رخ داد، تالشی برای بر هم زدن نظم 
و آرامش کشور بود. نخست وزیر اسپانیا برگزار شدن همه پرسی 
جدایی کاتالونیا را از اساس تکذیب کرد ولی گفت که نیروهای 

امنیتی در این منطقه از قوه قهریه استفاده نکرده اند.
وی به توصیف رفتار خشــن نیروهای پلیس با مردم پرداخت 
و گفت کــه نیروهای امنیتــی »بــا متانــت و قاطعیت« با 

برگزارکنندگان همه پرسی برخورد کرده اند.
گفتنی اســت؛ مردم کاتالونیا برای جدایی این ناحیه از خاک 
اسپانیا و ایجاد حکومتی مستقل، پای صندوق های رای رفتند؛ 
صندوق هایی که پلیس ضدشورش با خشــونت سعی در راه 
نیافتن رای به آنها داشــت و 76۱ مجروح روی دســت مردم 
منطقه گذاشت. ســایت یورونیوز در گزارشی آورده که برخی 
کارشناسان معتقدند همه پرسی اســتقالل کاتالونیا، فارغ از 
شیوه برگزاری و نتیجه آن برای سیاستمداران مادرید و بارسلون 

مصرف داخلی دارد. 
روزنامه بریتانیایی گاردین نیز قبل از برگزاری این همه پرسی 
در مقاله ای با عنوان »روز جشن یا خشــونت، کاتالونیا خود را 
برای به  رسمیت شناخته شدن آماده می کند نوشت: »کارلوس 
پدموس، رییس منطقه کاتالونیا و دیگر رهبران استقالل طلب، 
از یک پیروزی اخالقی سخن خواهند گفت. آنها متقاعد خواهند 
شد که نسل جدیدی از جدایی طلبان را برای آینده از آن خود 
کرده اند... از سوی دیگر ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به 

اجرای قانون افتخار خواهد کرد...«
روزنامه لوموند فرانسه هم در سرمقاله روز جمعه خود همه پرسی 
اســتقالل را »رفراندومی برای هیــچ« خوانده و با اشــاره به 
مخالفت گسترده کشورها و نهادهای اروپایی با مراجعه به آرای 
 عمومی، سیاستمداران دو طرف منازعه را به هوشیاری دعوت 

کرده است.

سید رسول رضايی اقلیم کردستان عراق، سوم مهر ماه همه پرسی استقالل از عراق را برگزار کرد و دقیقا يک 
هفته بعد در نهم مهر ماه در اسپانیا نیز ايالت کاتالونیا همه پرسی استقالل اين ايالت از اسپانیا 

را به اجرا گذاشت.

 وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه لغو برجام اعتبار پیشنهاد آمریکا برای مذاکره 
با کره شمالی را زیر سوال می برد، گفت: واشــنگتن باید با تهران هم وارد 
گفت وگو شود. به گزارش انتخاب، »زیگمار گابریل« وزیر خارجه آلمان از 
پیشنهاد آمریکا برای گفت وگوی مستقیم با کره شمالی استقبال کرد و گفت: 

واشنگتن باید در قبال ایران هم موضع مشابهی اتخاذ کند.
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن کانال ارتباطی 
مستقیمی با کره شمالی ایجاد کرده و در حال »بررسی« امکان گفت وگو با 
پیونگ یانگ است. وزیر خارجه آلمان به مقامات کره شمالی توصیه کرد که 
پیشنهاد آمریکا برای گفت وگو را بپذیرند. گابریل افزود: »واقعا امیدوارم که 
پیشنهاد مشابهی را برای ایران هم شاهد باشیم. لغو توافق هسته ای با ایران 
توسط ایاالت متحده، اعتبار پیشنهاد این کشور به کره شمالی را تضعیف 
می کند.« آلمان پیش از این هم به آمریکا توصیه کرده بود برای حل مناقشه 
اتمی شبه جزیره کره، روندی مشابه مذاکرات گروه ۱+5 با ایران را آغاز کند.

وزير خارجه آلمان: 

 آمریکا با ایران 
وارد گفت وگو  شود

رییس جمهور پیشین یمن در یک ســخنرانی گفت: عربستان بیرون از 
مرزهای یمن با ایران تسویه حساب کند.

به گزارش ایســنا؛ علی عبدا... صالح، رییس جمهور پیشین یمن در یک 
سخنرانی گفت: ریاض بیرون از مرزهای یمن با تهران تسویه حساب کند. 
چرا سعودی ها در خاک یمن با ایران تسویه حساب می کنند و کودکان یمنی 
را می کشند، بروید و بیرون از مرزهای یمن با ایران بجنگید. وی افزود: در 
خاک یمن حتی یک ایرانی وجود ندارد؛ یک ایرانی را به ما نشان دهید که 
آن را اسیر کرده اید و یا کشته اید و ما مسئولیت آن را به عهده می گیریم، یک 
موشک به ما نشان دهید که ساخت ایران باشد. اظهارات شما نفاق است، نفاق 
است، نفاق است. براساس این گزارش، ائتالف عربی به رهبری عربستان، 
ایران را به حمایت از حوثی ها و نیروهای عبدا... صالح متهم می کند و مدعی 
 شده که یکی از اهداف عملیات نظامی در یمن مقابله با نفوذ ایران در یمن 

است.

ريیس جمهور پیشین يمن: 

حتی یک ایرانی در یمن 
وجود ندارد

کافه سیاست

گفت وگوهای نظامی ایران و ترکیه 
در تهران

اولین دور مذاکرات مقامــات عالی رتبه نظامی ایران و ترکیه پس از 
انجام تشریفات استقبال رسمی، در تهران آغاز شد.

مراسم استقبال رســمی از ژنرال حلوصی آکار، رییس ستاد ارتش 
ترکیه صبح دیروز با حضور سردار سرلشــکر محمد باقری، رییس 

ستادکل نیروهای مسلح در محل این ستاد برگزار شد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مواضع مشترک ایران و 
ترکیه درباره همه پرسی کردستان عراق، گفت: نیروهای مسلح دو 
کشور از این پس همکاری های بیشتری در رزمایش های مشترک 
خواهند داشت. سرلشــکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح پس از دیدار با ژنرال حلوصی آکار، رییس ستاد مشترک ارتش 
ترکیه در جمع خبرنگاران، گفت: در خصوص تهدیدات مشــترک 
دو کشور از جمله موضوع همه پرسی کردستان عراق که دو کشور 
مواضع مشترکی مبتنی بر حفظ تمامیت ارضی عراق دارند، مذاکرات 
انجام شد. رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در خصوص مبارزه 
با تروریسم و امنیت مرزهای مشترک و همکاری نیروهای مسلح دو 
کشور و کشورهای مسلمان برای کمک به مسلمانان مظلوم میانمار 

نیز مذاکراتی انجام شد.
ســردار باقری اظهار داشت: نیروهای مســلح دو کشور از این پس 
همکاری های بیشــتری در زمینه های آموزشــی و رزمایش های 
مشترک خواهند داشت که با ســفر آینده رجب طیب اردوغان این 
همکاری ها بیشتر خواهد شد. ژنرال حلوصی آکار نیز در این نشست 
با تشکر از دعوت سردار باقری جهت سفر به ایران، گفت: برای مبارزه 

با تروریسم و امنیت مرزها به طور ویژه همکاری خواهیم کرد.

دیدار ظریف با همتای عمانی
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
که برای دیدار با مقامات عمان در مســقط به سر می برد با »یوسف 
بن علوی« همتای عمانی خود دیــدار و گفت وگو کرد. پیش از این 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود: محمد جواد ظریف روزهای 
دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در چارچوب مشورت های مستمر 

دوجانبه و منطقه ای، به کشورهای عمان و قطر سفر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا؛ بهرام قاسمی تصریح کرد: وزیر امور خارجه در این 
سفر عالوه بر مالقات با وزرای خارجه، با برخی دیگر از مقامات عالی 
رتبه این دو کشور نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.  وی افزود: عالوه بر 
موضوعات دوجانبه فیمابین، آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی 
نیز در دیدارهای وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات عالی رتبه این 

کشورها مورد تبادل نظر و رایزنی قرار خواهد گرفت.

ادعایی درباره ورود هیئت 200 نفره 
از بغداد به ایران

فارس : منابع مطلع می گویند هیئتی از بغداد برای در اختیار گرفتن 
کنترل گذرگاه های مرزی ایران با کردستان عراق، وارد ایران شده  
است. طبق این گزارش، ماموریت این هیئت که وابسته به »هیئت 
گذرگاه های مرزی عراق با ایران« اســت، در اختیار گرفتن کنترل 
ســه گذرگاه مرزی ایران با کردســتان عراق خواهد بود. این منابع 
که نامشــان فاش نشــد، می گویند هیئت، ۲۰۰ نفره است و مقرر 
شده کنترل گذرگاه های »حاج عمران« )تمرچین(، »پرویز خان« 
و »باشماخ« )باشماق( را در دست بگیرند. هر سه گذرگاه اکنون در 

اختیار دولت کردستان عراق است.

ترامپ، از صندوق بین المللی پول 
خواست که به ایران »وام« ندهد

دونالد ترامپ در اقدام ضدایرانی جدید خود، به نمایندگان آمریکا در 
صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه بین المللی دستور داد تا 
به درخواست های ایران برای دریافت وام از این موسسات مالی رای 
منفی بدهند. به گزارش ایلنا؛ دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در 
یک دستورالعمل تازه، نمایندگان آمریکا در صندوق بین المللی پول 
و بانک های توسعه بین المللی را موظف کرد علیه هرگونه درخواست  
وام از ســوی دولت ایران رای دهند و تمام توان خود را به کار گیرند 
تا ایران نتواند از منابع مالی آن نهادها اســتفاده کند. بر اساس این 
گزارش رییس جمهوری آمریکا این تصمیم را برای مقابله با آنچه به 
ادعای او »قصور دولت ایران در مبارزه با پدیده قاچاق انسان« است، 
گرفته است. این دستور رییس جمهوری آمریکا شامل حال دولت های 
روسیه و کره شمالی هم شده و از ابتدای سال مالی ۲۰۱8 میالدی 
اجرا خواهد شد. سال مالی دولت فدرال، از اول اکتبر یعنی شروع شده 

که این دستورالعمل از هم اکنون الزم االجراست.

حضور احمدی نژاد در دادگاه بقایی
علی اکبر جوان فکر، مشــاور رســانه ای محمــود احمدی نژاد در 
دولت های نهم و دهم درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره 
حضور احمدی نژاد در دادگاه حمید بقایی اظهار کرد: طبیعتا دادگاه 
بقایی باید به صورت علنی برگزار شود و این درخواستی است که بقایی 
مطرح کرده است و در این صورت به احتمال زیاد احمدی نژاد در این 

دادگاه حضور پیدا خواهد کرد. 
وی با اشاره به هدف احمدی نژاد برای حضور در دادگاه حمید بقایی 
افزود: طبیعی است که احمدی نژاد در دادگاهی که اتهامات بی پایه  
و اساسی به بقایی نسبت داده خواهد شد، حضور پیدا کند و هدف 
وی مانند هر شخص دیگری برای حضور در یک دادگاه علنی، کسب 

اطالع از روند دادگاه است.

دو همه پرسی با حواشی فراوان؛

استقالل روی خط کاتاالن -کردستان
 اسپانیا را هم به نشست های ایران، ترکیه و عراق اضافه کنید
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کافه اقتصاد

صدور بیش از هزار میلیارد  ریال جریمه برای متخلفان اقتصادی استان
مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: با بررســی 12هزار و 997فقره 
پرونده از ابتدای امســال تاکنون، بیش از هزار و 570میلیــارد ریال جریمه برای 

متخلفان اقتصادی استان صادر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

واردات ۸۰۰ کاالی 
غیرضروری  ممنوع می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
طرح یک فوریتی مجلس درباره ممنوعیت واردات کاالهای 
مشابه تولید داخل که در صحن تصویب شده است، واردات 

۸00 کاالی غیرضروری را نیز شامل می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تصویب یک فوریت 
ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخلی به کشور، 
اظهار داشت: در راســتای فرمایشات مقام معظم رهبری 
در ابتدای سال که فرمودند »کاالیی که داخل کشور تولید 
می شود، اگر از خارج وارد شــود، حرام شرعی است«؛ لذا 
طرحی دو فوریتی تهیه شد که در صحن علنی دو فوریت 
آن رای نیاورد اما یک فوریت آن تصویب شد و در فرآیند 
تصمیم گیری قرار گرفــت. وی با بیــان اینکه این طرح 
هم اکنون برای بررسی به کمیســیون اقتصادی فرستاده 
شده است، افزود: کمیســیون اقتصادی باید این طرح را 
سریع تر، بررسی و گزارش نهایی آن را به صحن علنی ارائه 
کند؛ چرا که ۶ ماه از سال گذشته اما هنوز یک قانون جوابگو 
برای جلوگیری از ورود کاالهایی که در کشور نیز تولید می 

شود وجود ندارد.

درمقایسه با 6 ماهه سال گذشته؛

6۸1 میلیون کیلو وات ساعت برق 
در نیروگاه اصفهان افزایش یافت

تولید برق و انتقال به شــبکه سراســری توسط نیروگاه 
حرارتی اصفهان در ۶ ماه نخســت امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۶۸1 میلیون کیلو وات ساعت افزایش 

یافت.
روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان اعالم 
کرد: نیــروگاه حرارتی اصفهــان در ۶ ماهه اول امســال 
2میلیــارد و 159میلیون و 747 هزار کیلووات ســاعت، 
انرژی الکتریکی خالص تولیدی را به شــبکه سراســری 
برق کشور منتقل کرده است. شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان اضافه کرد: از این میزان تولید برق، 2۶3 میلیون 
و۸53هزار کیلو وات ساعت، در شهریور امسال، تولید و به 
شبکه سراسری منتقل شده اســت. این میزان تولید برق 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۶۸1 میلیون کیلو 

وات ساعت افزایش را نشان می دهد.
نیروگاه حرارتی اصفهان، در حاشیه زاینده رود در جنوب 
غربی شهر اصفهان و در فاصله 2 کیلومتری بزرگراه ذوب 

آهن، به وسعت تقریبی 74 هکتار واقع شده است. 

سکه تمام بهار آزادی
12،080،000 ریال)طرح جدید(

6،450،000 ریالنیم سکه

۳,650,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،208،500 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

محمدحســن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک عامل حوزه 
مســکن، درباره پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر 
افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیالت صندوق پس انداز 
یکم اظهار داشــت: امکان افزایش دوره بازپرداخت اقساط 
 به شــرطی فراهم می شــود که به نحوی منابــع آن تامین

 شود.
وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیالت، بر مدل 
و ســاز و کار صندوق پس انداز یکم اثرگذار است، ادامه داد: 
افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می تواند منجر به 
کاهش و افزایش منابع شود؛ بنابراین باید در صورت اجرای 

این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.
وی ادامــه داد: جبران بــه این معنا که کســری صندوق با 
ارائــه یارانــه ای تامین شــود. پیــش از این هم کســری 
 صندوق از محل بازپرداخت اقســاط مســکن مهر جبران 

شد.
مرادی افزود: برای اجرای این پیشــنهاد باید مبالغی تامین 
شود که  منابع آن را می توان از طرق مختلف ازجمله از محل 

صندوق توسعه ملی تامین کرد.
وی همچنین درباره امکان افزایش ســقف تسهیالت خرید 
مسکن تا پایان سال جاری گفت:  افزایش سقف وام مسکن 
نه در دستور کار بانک اســت و نه در دستور کار وزارت راه و 
شهرســازی. همین مقدار وام می تواند ســطح فعلی قدرت 

خرید متقاضیان هدف را پوشش دهد.
این مقام مســئول ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر 
سقف تسهیالت مسکن افزایش یابد به همان میزان اقساط 
هم افزایش می یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان 

دهک های هدف خارج است.
مرادی با بیــان اینکه در حال حاضر میزان افتتاح حســاب 
در صندوق پس انداز یکم از آنچه پیش بینی می شــد، باالتر 
است گفت: هر چند در سال اول شروع به کار این صندوق، 
اســتقبال مردم مطابق پیش بینی ها نبود اما در ســال دوم 
میزان افتتاح حساب ها به 140هزار نفر رسید که 20 هزار نفر 

بیشتر از پیش بینی ها به افتتاح حساب اقدام کردند.    
وی با اشــاره به امکان انصــراف از اخذ وام مســکن پس از 
افتتاح حســاب گفت: به افرادی که پس از افتتاح حساب از 
ادامه سپرده گذاری منصرف شوند، سود بانکی 10 درصدی 

متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می گیرد.
مرادی ادامه داد: کسانی که پس از یک سال سپرده گذاری 
نسبت به خرید مسکن و استفاده از تســهیالت خود اقدام 
نکنند، امتیاز تســهیالت تا یک ســال برای این افراد حفظ 

می شود.

خبر

دبیر شورای اسالمی کار کارخانه پلی اکریل خبر داد:

۲۰ میلیارد تومان تزریق اعتبار برای 
ادامه کار کارخانه پلی اکریل اصفهان 
دبیر شــورای اســالمی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان، با بیان 
اینکه نفس کارخانه پلی اکریل وابســته به حمایت دولت اســت، 
 گفت: اگر 20 میلیارد تومان تزریق نشود تولید در کارخانه مختل 

خواهد شد.
علی خرمی درباره آخرین وضعیت بازگشت به کار کارگران شرکت 
پلی اکریل اظهار داشت: براساس تصمیماتی که پیش از این گرفته 
شده بود، 1200 نفر از کارگران این شرکت به بیمه بیکاری معرفی 
شده بودند که قرار بر این بود تا ابتدای مهر و پایان زمان پرداخت 

بیمه بیکاری، بازگشت به کار شده و تولید شروع شود.
وی افزود: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و گفتند که قسمت کوچکی 
از کارخانه شامل خط تولید پلی استر را راه اندازی کرده اند و تا یک 
ماه آینده یعنی از 25 شــهریور تا اول مهر، حدود نیمی از پرسنل 
بازگشــت به کار شــده و نیمی دیگر تا دو ماه آینده بیمه بیکاری 
دریافت می کنند و اگر بخش اکریلیک به خط تولید برگردد، این 

کارگران نیز بازگشت به کار خواهند شد.
دبیر شورای اسالمی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان با بیان اینکه 
قرار بود مبلغی حدود 20 میلیارد تومان به کارخانه تزریق شــود، 
گفت: بجز خط تولید پلی استر که راه اندازی شده، نخ ریسی هم با 
دو ماشــین و چیپس داخلی که مواد اولیه آن است در حال حاضر 

فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه با ایــن20 میلیارد تومان قرار بــود مواد اولیه را 
خریداری کنند، تصریح کرد: تاکنون این اتفاق رخ نداده و اگر 20 

میلیارد تومان تزریق نشود تولید در کارخانه مختل خواهد شد.
خرمی خاطرنشان کرد: نفس کارخانه پلی اکریل وابسته به حمایت 
دولت است و مسئوالن باید کمک کنند تا مابقی خطوط تولید نیز 

راه اندازی شود.

 حضور درخشان ذوب آهن در دفاع مقدس؛

ذوب آهن اصفهان؛ از نمونه هاي موفق در تولید و اقتصاد مقاومتی 

همزمان با ششــمین روز از هفتــه دفاع مقدس و به منظــور یادآوري  فداکاري هاي رزمندگان و شــهدا در ســال هاي دفاع مقدس و سالروز فرزانه افسر طه
عملیات پیروز ثامن االئمه)ع(و گرامیداشت یاد شــهداي مدافع حرم، صبحگاه مشترك نظامي همچون 
سال هاي گذشته با حضور جمعي از مسئوالن سیاسي و نظامي استان اصفهان و شهرستان لنجان، نیروهاي 
نظامي و انتظامي مستقر در منطقه، مدیران و مسئوالن، بسیجیان، کارکنان و مجاهدان جبهه اول صنعت 
کشور، ذوب آهن اصفهان و جمعي از خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران، به همت ستاد برگزاري مراسم 
هفته دفاع مقدس و با محوریت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، در مقابل ساختمان توحید شرکت 

ذوب آهن برگزار شد.
در این مراسم باشکوه که صبح روز چهارشنبه 5 مهرماه و مصادف با ششــم محرم، ماه پیروزي خون بر 
شمشیر برگزار شد و حال و هواي محرم و عزاداري ســرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین)ع( 
و یاران باوفایش را داشت، مسئوالن ارشــد و مقامات نظامي حاضر، ضمن اداي احترام در مقابل تمثال 
مبارك 2۸3 شهید دفاع مقدس ذوب آهن، از یگان هاي نظامي و انتظامي و یگان ها و گروهان هاي نمونه 
بسیج استان، منطقه و بســیج ذوب آهن حاضر در جایگاه، ســان دیدند و برنامه هاي صبحگاه مشترك 

نظامي آغاز شد.
سردار سرتیپ مرتضي قرباني مشاور رییس ستاد کل نیروهاي مسلح کشــور و فرمانده لشکر 25 کربال 
در دوران دفاع مقدس، به عنوان سخنران اصلي مراســم، به ذکر خاطرات خود از روزهاي آغازین هفته 
دفاع مقدس ونقش نیروهاي مختلف در این مبارزه بي امــان و خصوصا نقش مردم اصفهان در آن دوران 
و رشــادت ها و فداکاري هاي رزمندگان اصفهاني در قالب دو لشکر14 امام حســین )ع( به فرماندهي 
سردار شهید حاج حســین خرازي و لشکر ۸ نجف اشــرف به فرماندهي سردار شــهید احمد کاظمي 
 و همچنین فداکاري هاي لشــکر 25 کربال متشــکل از رزمندگان شــمال کشــور به فرماندهي خود

 پرداخت.
سردار قرباني با گرامیداشت یاد و نام تمامي شهداي انقالب، دفاع مقدس و مدافع حرم اظهار داشت: پنجم 
مهرماه، با عملیات ثامن االئمه )ع( در منطقه آبادان و خرمشــهر و بیرون راندن دشــمن بعثي از اطراف 

آبادان مصادف است.
 وي گفت: در آن زمان فرماندهي ارتش به دســت بني صدر بود و بني صدر با نیروهاي مردمي همکاري 
نداشــت و تجهیزات نظامي الزم را به آنها نمي داد؛ ولي رزمندگان اسالم خصوصا رزمندگان اصفهاني با 
اندك تجهیزات و مهمات خود در عملیات مذکور به قلب دشــمن زدند و ضمن بیرون راندن آنها از خاك 
میهن اسالمي، تعداد زیادي از آنها را کشته و تعداد زیادي را به اســارت درآوردند و با به غنیمت گرفتن 

تجهیزات نظامي آنها، لشکرهاي بعدي سپاه را تشکیل و تجهیز کردند.
سردار سرتیپ مرتضي قرباني افزود: در اولین روز شروع جنگ تحمیلي، مقام معظم رهبري حضرت آیت ا... 
خامنه اي و سردار شــهید دکتر مصطفي چمران در جبهه  و منطقه خوزستان حاضر شدند و در روز دوم 
جنگ نیز یک گروه 70 نفري از رزمندگان اصفهاني با حضور 17 نفر روحاني و همراهي آیت ا... طاهري امام 
جمعه اصفهان در جبهه ها حاضر شدند و ضمن متوقف کردن دشمن، برنامه تجهیز نیروها و حضور آنها 

در خطوط مقدم جبهه را فراهم آوردند.
وي در شرح خاطرات خود از روزهاي اول جنگ یادآور شــد: در آن زمان در خرمشهر و آبادان روزانه 
100 شهید تقدیم اسالم مي شد و شب ها براي دفن شهدا در قبرستان خرمشهر اقدام مي کردند؛ 

درحالی که در جیب این شهدا جز چند سکه پول و بلیت اتوبوس چیزي پیدا نمي شد. این شهدا به 
خاطر حضور فوري در جنگ هیچ نام ونشاني از خود نداشتند و همه به صورت گمنام دفن مي شدند. 

سردار سرتیپ قربانی با گرامیداشت رشادت های 5 هزار شهید استان اصفهان در کردستان، از حضور فعال 
نیروهای دفاعی از اصفهان سخن راند.

وی با اشاره به ایثارگري و خلوص نیت رزمندگان اسالم و ظهور امدادهاي غیبي در ایام دفاع مقدس افزود: 
رزمندگان اسالم با شجاعت به قلب دشمن زده و بعضي از آنها که در محاصره و به صورت مجروح به دست 
دشمن اسیر مي شدند، به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و بدنشان مثله مي شد. افرادي هم بودند که با 
آتش سیگار دو هزار نقطه از بدن و حتي حنجره هایشان سوزانده مي شد یا سرشان در حالي که زنده بودند 

بریده می شد که می توان آغاز حماسه شهید محسن حججي را به همان زمان ربط داد.
مشاور رییس ستاد کل نیروهاي مسلح کشور با اشاره به دستاوردهاي انقالب اسالمي گفت: در دوران شاه، 
کشور ما و منافع آن بین خارجي ها تقسیم شده بود و خارجي ها همه ارکان کشور را در دست داشتند ولي 
انقالب اسالمي کشور ما را مستقل کرد و بعد از انقالب نیز توطئه ها و کودتاها با حضور مردم و ایثارگري 

شهدا خنثي شد.
وي با اشاره به نقش ذوب آهن اصفهان در دوران دفاع مقدس یادآور شد: ذوب آهن اصفهان در این دوران، 
ضمن تامین نیروي انساني، کمک هاي فني، اقتصادي و تجهیزاتي خود را به جبهه ها گسیل داشته و 2۸3 
شهید تقدیم انقالب نموده است؛ در حال حاضرنیز با اقدامات مدیریت عامل فعلي، از بحران گذشته و با 

احیاي مجدد دوران شکوفایي خود را آغاز کرده که نمونه ای از تولید و اقتصاد مقاومتي است.
در ابتداي این مراسم مهندس صادقي مدیر عامل ذوب آهن اصفهان، طي سخناني یاد و خاطره شهداي 
سال هاي دفاع مقدس را گرامي داشته و یادآور شد: ما همواره مدیون شهدا هستیم و قبل از پیروزي انقالب 
اسالمي نگران پاسداري از دستاوردها و فداکاري هاي مبارزان و شهیدان قبل از انقالب بوده ایم و حاال پس 
از پیروزي انقالب اسالمي و اتمام دوران دفاع مقدس نیز با احساس مسئولیت بیشتر نگران انجام درست 
مسئولیت خود بوده و از خدا مي خواهیم که ما را در ایفاي رسالت خود و پاسداري ا ز حرمت خون شهداي 
انقالب کمک کند. وي افزود:  تقارن هفته دفاع مقدس با دهه اول محرم در سال جاري، ما را در اندیشیدن 
بیشتر به مشابهت هاي این ایام و ادراك هر چه بیشــتر شخصیت وجودي خود و گام برداشتن در این راه 

مقدس کمک مي کند.
در ادامه این مراسم، از خانواده 10 شــهید دفاع مقدس و مدافع حرم به شرح ذیل تجلیل به عمل آمد و 

لوح هاي یادبود به آنها تقدیم شد:
خانواده شهید مهدي زین الدین، خانواده سرلشــکر شهید محمودکاوه با حضور دختر گرامي این شهید، 
خانواده سرتیپ شهید عباس رفیعي، خانواده سردار شهید محمد صادقي،  خانواده شهید مدافع حرم شهید 
محسن حججي، خانواده شهیدعلي قرباني، خانواده شهید پویا ایزدي از شهداي مدافع حرم، خانواده شهید 
جواد محمدي از شهداي مدافع حرم و  خانواده شــهدای مدافع حرم محمد رضایي و عزیزا... حسیني، از 

تیپ فاطمیون افغانستان.
در پایان این مراســم، واحدها و یگان هاي نمونه نظامي سپاه، بســیج و ارتش، انتظامي، اقوام، نخبگان، 
هسته هاي علمي و تحقیقاتي، ورزش هاي رزمي، ورزش هاي باستاني، پرستاري، کارگري، آتش نشاني، 

مداحان و غیره از سطح استان، شهرستان لنجان و حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن از 
جلوي جایگاه رژه رفتند.

مدیر طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن:

میزان وام مسکن افزایش نمی یابد

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حجم باالی 
بدهی های بانکی، نتیجه وصول نشــدن وام های کالن است، 
گفت: بدهی مردم به سیستم بانکی کشور 150هزار میلیارد 

تومان است.
 سیدناصرموسوی الرگانی درباره وضعیت مطالبات بانک ها 
از مردم، اظهار داشــت: حجم باالی مطالبات بانک ها از مردم 
برای عده خاصی از  شهروندان اســت در حالی که بسیاری از 
شهروندان وام هایی از  یک تا 10 میلیون تومان اخذ می کنند، 
که به طور معمول نیز اقساط شان را پرداخت می کنند؛ بنابراین 
مشخص است که حجم  باالی بدهی های بانکی، نتیجه وصول 

نشدن وام های کالن است.
وی تصریح کرد: وثیقه های وام های کالن امکان دارد پایین تر 
از مبلغ وام باشد و افرادی که این وام ها را اخذ کردند نیز به طور 

معمول بدهی خود را به بانک ها پرداخت نمی کنند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس ادامه داد: نباید برای بدهی 
عده ای به بانک ها، تمام تولیدکنندگان از گرفتن وام محروم 
شوند؛ بنابراین نباید تمام تولیدکنندگان شامل حذف تسهیالت 
شوند. این درحالی است که باید خوش حساب ها که در زمان 
مقرر اقساط بانکی شــان را پرداخت می کنند در اولویت اخذ 

تسهیالت در صنایع و کارگاه های اقتصادی قرار گیرند.

موسوی الرگانی افزود: افرادی که وام را به نام تسهیالت خاص 
اخذ کرده و در امور دیگر سرمایه گذاری کردند، باید مشمول 
جریمه سنگین شوند و بحث کسانی که بدون تقصیر  با رکود 
ناخواسته اقتصادی روبه رو  شده اند با این افراد متفاوت است؛ 
بنابراین باید در اخذ تسهیالت مورد حمایت دولت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه 150هزار میلیارد تومان مطالبات بانک ها از 
مردم است، تصریح کرد: لزوم حضور خوش حساب ها در صف 
اول وام های تسهیالتی برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری 
در چرخه تولید الزامی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه تولیدکنندگان نیتی برای بدهکاری به بانک ندارند، 
یادآورشد: به طور واقع بینانه هیچ تولیدکننده ای حاضر نیست 
نصف سود تولید را به بانک ها واگذار کند؛ بنابراین تولیدکننده 

تا مجبور نشود از بانک ها وام اخذ نمی کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

بدهی1۵۰هزار میلیارد تومانی مردم به بانک ها 

یک مقام مسئول با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن امســال در دستور کار نیست، گفت: به شرطی دوره 
بازپرداخت اقساط تسهیالت صندوق پس انداز یکم افزایش می یابد که دولت یارانه بپردازد.
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پوستر هفته ملی کودک منتشر شد
به نقل از اداره کل روابط عمومی واموربین الملــل کانون،هفته ملی کودک از۱۵تا۲۱مهر در 
حالی برگزار می شود که پوستر این هفته،با شعار»هر کودک نشانی خداست...«تصویری از 

دوستی کودک و طبیعت را به تصویر کشیده است.

نمایشگاه

 برگزاری نمایشگاه کاریکاتور
 با موضوع جنایات میانمار

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: نمایشگاه 
کاریکاتور با موضوع جنایات میانمار در اصفهان از ۵ مهرماه به مدت 
یک هفته در خیابان سعدی، کوچه ســعدی، )عمارت سعدی( به 
نمایش در آمده اســت. پیام پور فالح افزود: تعداد آثار به نمایش در 
آمده در بخش کارتون 9 اثر است که توسط هنرمندان بنام اصفهانی  

خلق شده است.

خبر

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خبرداد:

وقف اموال ۱۰۰ شهید و ایثارگر 
اصفهانی برای عزای حسینی

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اصفهان با تسلیت ایام شهادت 
حضرت اباعبدا... الحسین)ع( و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، با اشــاره به اینکه ایثارگران دوران دفاع مقدس 
از جان و مال خود برای پیروزی انقالب اســالمی ایران 
گذشتند، اظهار داشــت: صد نفر از ایثارگران، جانبازان 
و خانواده معظم شهدای اســتان اصفهان، منازل، اموال 
شهدا و زمین های زراعی خود را طی ده سال گذشته به 
منظور نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت وقف عزاداری 

حضرت اباعبدا... الحسین)ع( کردند.
حجت االسالم رضا صادقی افزود: مدیریت اوقاف و امور 
خیریه اســتان دو روز در ماه به منظــور رفع معضالت و 
مشکالت وقفی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در 

این مناطق حضور پیدا خواهند کرد.
وی از انققاد تفاهم نامه با اداره ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان در شهرستان آران و بیدگل جهت رفع نواقصی 
که در روند اخذ اسناد مالکیت برای تثبیت موقوفات این 
شهرستان وجود دارد، خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری 
با تالش کارکنان اداره اوقاف اســتان و همــکاری اداره 
ثبت اســناد و امالک اصفهان، بیش از یک هزار رقبه در 

شهرستان کاشان دارای سند تک برگی می شوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، از ۷۴ وقف 
جدید در استان به ارزش بیش از پانزده میلیارد تومان در 
ســال جاری خبر داد و اظهار داشت: ارزش چهار مورد از 
این تعداد موقوفات که متعلق به شهرستان کاشان بوده 

بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان است.
حجت االسالم صادقی، در پایان با اشاره به وقف های جدید 
برای کمک به زوج های جوان، خانواده های بی سرپرست 
و روضه خوانی حضرت سید الشهداء)ع(، دارالقران و امور 
قرآنی در سطح استان خاطرنشان کرد: امیدواریم خیرین 
نسبت به وقف های قرآنی، اداره کل اوقاف و امورخیریه 

استان را در ترویج فرهنگ قرآنی یاری کنند.

سینما

اشتیاق دیدار تو
بانوی بازیگر ســینمای ایران صفحه اینستاگرام  خود را با گذاشتن 
 پستی از حال و هوای خود به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی 

به روز کرد. آرزو افشار نوشت:
اشــتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل 

داند و من....
تاسوعای حسینی در حرم شاه عبدالعظیم....امن ترین و آشناترین 

جای دنیای من....

اینستاگردی

مفادآراء
آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي هیات حل اختالف مستقر در اسناد و امالک زواره 
575/ 6 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار  و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می 
گردد تا شخص یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139660302021000117مــورخ 96/0/11 خانــم فاطمــه آب 
آذرشــا فرزند علی بشــماره ملــی 1189024063 تمامــت ششــدانگ یکبابخانه و 
باغچه متصله احداثی بر روی قســمتی از مزرعه علی آباد 48 اصلی دهســتان سفلی 
 بخش 17 ثبــت اصفهان به مســاحت 1542/03 مترمربع خریداری رســمی از آقای

 علی آب اورسا.
2- رای شماره 139660302021000126 مورخ 96/06/15 آقای خدابخش دهقانان 
زواره فرزند اکبر به شماره ملی 1180021177 ششــدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک شــماره 1984 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 271/04 مترمربع خریداری رسمی از ایران و اقدس اکبر و 

همگی دهقانان زواره و آقای مهدی ریحانیان زواره. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/10

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره-فدائی   شماره م/الف240
مفادآراء

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

7/136 مفاد آراء هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در 
اجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشــند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به این 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 عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به 
ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا 
معترض گواهی 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- رای شماره 139660302019000160-1396/4/1 خانم مریم رضوانی دهاقانی 
فرزند بهرام تمامت ششــدانگ یکدرب باغ پالک شــماره 70 فرعی از 124 اصلی به 
مســاحت 1290 مترمربع واقع در اراضی برآفتاب دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف چراغعلی فرنیسی )مالک رسمی(.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/7/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/7/25
واحد ثبتی دهاقان - یعقوبی. شماره م/الف 96/199
تحدید حدود اختصاصی

7/187 شماره صادره: 1396/04/419676 تاریخ ثبت صادره: 1396/7/4 چون تمامی 
ششدانگ یکباب اطاق در کوی باغ هادی پالک شماره 1894 فرعی از 25- اصلی واقع 
در روستای چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباس 
غالمی فرزند حسن 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 یکشنبه مورخ 1396/8/7 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن 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 صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

 ثبت اسناد و امالک نطنز - عمرانی. شماره م/الف 320
تحدید حدود اختصاصی

7/186 شماره صادره: 1396/04/419469 تاریخ ثبت صادره: 1396/7/4 چون تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ جنب چشمه وزاغون پالک شماره 1364 فرعی از 25- اصلی واقع 
 در خفر بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سیدحسین حسینی فرزند 
ســیدمحمد و غیــره در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونی 
آن بــه عمــل نیامده اســت اینــک بنا به دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانون 
ثبت و طبــق تقاضــای نامبرده تحدیــد حدود پــالک مرقــوم در روز چهارشــنبه 
 مــورخ 1396/8/3 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد
  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
  ثبــت از تاریــخ صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. 

ثبت اسناد و امالک نطنز - عمرانی. شماره م/الف 319
فقدان سند مالکیت

7/179نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت دودانگ مشــاع ازششــدانگ پالک ثبتي 
شماره 631 فرعي از118 اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 544 دفتر395 
بنام حامدســپهریان ثبت وسندصادروتســلیم گردیده اینک نامبرده باارائه درخواست 
کتبــي بــه شــماره وارده 960903661473198 - 27 / 6 / 96 بــه انضمام دوبرگ 
استشــهادیه محلي که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 91976 -26 / 6 / 96 رســیده 
اســت مدعي اســت که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / ســهل انگاري 
مفقودگردیده اســت ودرخواســت صدورالمثناي پالک فــوق رانمــوده لذامراتب به 
اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشــد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودرابکتبًاضمن 
ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تســلیم ورســیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل ســند مالکیت بــه ارائه کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت 
اگرظرف مــدت مقرراعتراضــي نرســیدیادرصورت اعتــراض اصل ســندمالکیت 
 یاسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد.  

 رئیس ثبت شهرضا -موسويشماره م/الف 565
احضار متهم

7/189بدیــن وســیله بــه آقای علــی بافنــده فرزنــد ابوالفضــل به اتهــام ترک 
انفاق موضوع شــکایت خانم منیــره نیازی بیدگلی فرزند حســنعلی ابــالغ می گردد 
در اجرای مــاده 174 آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور کیفری 
ظرف یک ماه از انتشــار آگهی جهت دفــاع از اتهــام وارده موضوع پرونده کالســه 
960791 در شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومــی و انقــالب آران و بیدگل حاضر 
 شــوید. در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخــاذ تصمیم قانونی

 خواهد شــد. دادیار شــعبه اول دادســرای عمومی و انقالب آران و بیدگل، محمدرضا 
کرمانیشماره م/الف 5/2/96/468

ابالغ وقت رسیدگی
7/188خواهان رضا حاج علی اکبری دادخواستی به طرفیت خواندگان علی سالمی ، اداره 
جهاد کشاورزی آران و بیدگل، اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان، آقایان و خانم ها لطف 
 اله، علیرضا، صدیقه، شمس اله، جمیله، سالوت و حسین همگی حاج علی اکبری و اعظ

 شمســی الری به خواســته ابطال اقرار نامه و وکالتنامه رســمی تقدیــم دادگاه های 
عمومی شهرســتان آران و بیدگل نمــوده که جهت رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و 
به کالسه 9609983620200548 ثبت گریده که وقت رســیدگی آن 1396/08/15 
و ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده اعظم شمسی 
الری و درخواســت خواهان و بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
 کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه

 مراجعه و ضمــن اعالم نشــانی کامل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایم را 
دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد.دفتر شــعبه دوم دادگاه 
 عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان آران و بیدگلشماره م/ الف 5/2/96/469

مزایده اموال غیر منقول
139603902127000027شــماره  آگهــی  شــماره   7 /156

پرونــده:139404002127000025 بر اســاس پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی 
9400031تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره پنجاه و یک فرعی از شصت و هشت اصلی 
واقع در سید آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 296 متر مربع مورد ثبت دفتر 355 
صفحه 274 به حدود : شماال به طول 10/55 متر در و دیواریست به کوچه عمومی شرقا 
به طول 25/20 متر دیواریست به زمین شماره 68 اصلی باقی مانده جنوبا به طول 13متر 
دیواریست به شماره 68 اصلی باقی مانده غربا به طول 25/80 متر دیواریست به پالک 
68 اصلی باقی مانده به اسم انسیه تیموریان ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند 
رهنی شماره 191010 مورخ 1389/05/09 دفتر اسناد رسمی شماره سه شهرضا از طرف 
نامبرده در قبال استفاده از تسهیالت شرکت فرآوردهای گوشتی مائده سالمت رازی در 
رهن بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی ، بستانکار 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار و باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی 
قرار گرفته و برابر نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
گردید . مورد بازدید با عرصه 296 متر مربع در حال حاضر به صورت یک ســاختمان با 
قدمت حدود 15 سال جمعا بمساحت 316 متر مربع در دو طبقه ) طبقه همکف به مساحت 
180متر مربع و طبقه اول به مساحت 124 متر مربع و خرپشته به مساحت 12 متر مربع( 
ساختمان به صورت جنوبی )درب به ساخت( و دارای یک واحد پارکینگ با دیوار آجرنمای 
سه سانتی و نمای به طرف کوچه تلفیقی از سنگ بادبر مشکی و آجر سه سانتی و حیاط 
سازی شامل دیوارهای اطراف حیاط تا40سانت سنگ تیشه و مابقی آجرنمای سه سانتی 
و کف آن موزائیک و دارای حوض و انبار و ســرویس بهداشتی با سقف ایرانیت می باشد 
در طبقه همکف کف هال و اتاق ها و آشپزخانه موزائیک و بدنه تا ارتفاع یک متر سنگ و 
مابقی گچ و رنگ آمیزی شده و اتاق ها فاقد رنگ آمیزی است آشپزخانه به صورت اپن و 
دارای کابینت زمینی و دیوار فلزی است بدنه آشپزخانه و سرویس بهداشتی )حمام و توالت 
( تا سقف کاشی است .طبقه اول در حد سفتکاری و بدنه آن پالستر ماسه سیمان و فقط 
پنجره های به طرف کوچه نصب شده است سنگ های پله مربوط به دستگاه پله اجرا شده 
ولی دستگاه پله ناتمام است. ساختمان دارای انشعاب آب، برق،گاز و اتصال به فاضالب 
شهری می باشد که به مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است و 
طبق اعالم بستانکار مورد رهن از تاریخ 1396/05/09 تا تاریخ 1397/05/09 بیمه می 
باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه 1396/08/17 در واحد 
اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه 
روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
می گردد مزایده از مبلغ کارشناســی دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی و به هرکس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند 
قبل  از تشکیل جلســه از مورد مزایده به آدرس : شهرضا بلوار مدرس کوی شفق پالک 
124 کدپستی 83899-86196 منزل شخصی بازدید بعمل آورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه ی انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی 
و عوارض شــهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان ، آب و برق و گاز و 
سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

شهرضا- یوسفیان . شماره /م الف 578 
اجراییه

7/199 شماره اجراییه:9610420352400085  شماره پرونده:9509980352400265 
شماره بایگانی شعبه:950362 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به  شماره 
دادنامه مربوطه 9509970352401821 محکوم علیه: 1- حسین شیخ دارانی فرزند فرج 
اله به نشانی داران -بلوار طالقانی- کوچه شبنم- پ5منزل شیخ دارانی2- محمد خدایی 
علی آبادی  فرزند علی  به نشانی اصفهان خ  هشت بهشت شرقی- خ روبروی ک صاحب 
الزمان بریانی ستاره پ 1محکوم است به1- مســتندا به مواد 310و 313و 314 و 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به  ماده 2قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت چهارصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
14/057/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 11/040/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق سرپرستی بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی به نشانی اصفهان- خ توحید- 
بعد از مجموعه فرشچیان پ1 با وکالت مریم السادت ابرقوئی فرزند سید محمد به نشانی 
اصفهان- خ آمادگاه- چهار راه محمد آباد سمت چپ کوچه شهید حمید آرزم پ10کدپستی 
8145616313  محکوم می نماید. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 
را برمبنای شــاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به 
احتساب و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید2-  نیم عشر حق االجرا در 
حق صندوق دولت20500000ریال.  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 باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
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 نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  
 شــعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان.

 شماره م/الف20679
اجراییه

7/200 شماره اجراییه:9610426793600146  شماره پرونده:9509986793601236 
شماره بایگانی شــعبه:951248-95/1467 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه 
به شماره 9610096793600800و  شــماره دادنامه مربوطه 9609976793600291 
محکوم علیه: غضنفر بافرانی فرزند حسین مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
25/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/620/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف به شماره چک 072417 به تاریخ95/02/25 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له رضوان فاتحی ســده فرزند سید رحیم به نشانی 
اصفهان- خ اردیبهشت شمالی کوچه 53 پ9/1 صادر گردید . به انضمام  نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت.  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 باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 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(.  شعبه6حقوقی شورای حل اختالف  شهرستان اصفهان. )مجتمع شماره یک (

شماره م/الف 20606
ابالغ تجدید نظر خواهی

7/195 در خصوص پرونده گالســه 960187 شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان 
تجدید نظر خواه ســید یحیی موســوی بــه طرفیت علــی اکبر صفیــان تجدید نظر 
خواهی نموده اســت لذا با توجه به مجهول ا لمــکان بودن تجدید نظــر خوانده برابر 
ماده 73 قانــون آیین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا تجدیــد نظر خوانده 
10 روز پــس از نشــر آگهی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق شــمالی 
– چهــارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور دادخواســت ابالغ شــده تلقی و پرونده 
 به مراجع تجدید نظر ارســال خواهد شــد. شــعبه 7 حقوقی شــورای حــل اختالف

 اصفهان )مجتمع شماره 2(شماره م الف /20641

شاعر آیینی:

پــدرم،تنهــا همــراه   همیشگی ام بود

شعر، زبان فطرت ماست و هیچ کس را نمی توان پیدا کرد که حتی در خلوت 
خود نیز یک بیت شعر نگفته باشد. همه ما روح شعر و شاعری را در وجود 

خود داریم و تاثیر آن را در زندگی خود دیده ایم.
در خدمت شــاعر آیینی موفق، »زیبا پیمانی« هســتیم تا با 

فعالیت های او و شــعری عاشــورایی که به گفته خودش 
سایه اش را بر زندگی اش احساس می کند بیشتر آشنا 

شــویم. وی متولد ســال 1354 و مدیر و موسس 
آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای زیر نظر اداره کار 

و امور اجتماعی است.
***

 - لطفا بفرمایید اولین شــعرتان 
الهام گرفته از چه چیزی بود؟

ســیزده ســاله بودم که 
اتفاق عجیبــی افتاد. در 

منزل یکی از هم کالسی هایم 
مشغول درس خواندن بودیم؛ مادر 

دوستم پشــت دار قالی نشسته بود. 
یادم می آید همیشه رادیو گوش می داد  و 

تا آخر صدای آن را بلند می کرد . آن روز از رادیو 
شنیدم که می گفت محله زندگی خود را توصیف 

کنید و با ما تماس بگیرید! بی اختیار مداد را برداشتم 
و روی صفحه اول کتاب جمالتی را نوشــتم و همانطور که 

کلمات را زمزمه می کردم، دوستم با تعجب گفت: »وای چقدر به 
دل می نشیند مثل شعر می ماند و آهنگین است« و این اولین شعرم 

بود که متولد شد.
- اولین شعرتان را به خاطر دارید؟

 به خاطر که دارم ولی پر از ایراد و اشکال اســت؛ وزن و قافیه اش زیاد جور 
نیست ولی خالی از لطف هم نیست...

- اگر بخواهید به گذشــته نگاه کنید چه عواملی را باعث پیشــرفت خود 
می دانید؟ چه چیزی به شما انگیزه و انرژی می داد که به سمت جلو بروید؟

پدرم، همراه همیشگیم بود. در سن شانزده سالگی ازدواج کردم و دو سال بعد 
اصغرآباد را ترک کردیم ولی همچنان پدرم همراهم بود و مدام می گفت که به 
تو افتخار می کنم، نه اینکه تنها فرزندش بودم نه، او همیشه همراهیم می کرد.
- شما برای شعر گفتن تنها از ذوق و اســتعداد خودتان بهره بردید یا اینکه 

استادی شما را راهنمایی می کرد؟
 همین جا عرض کنم که توصیه من به کســانی که در ســرودن شعر ذوق و 
قریحه ای دارند این اســت که تاریخ و متون ادبی بسیار مطالعه کنند، وارد 
 انجمن های ادبی شوند تا بتوانند در این راه پیشرفت کرده و به درجات عالی

 برسند.

من به خاطر اینکه ازدواج کرده بودم، در دبیرستان بزرگساالن مشغول ادامه تحصیل 
و اخذ مدرک دیپلم ادبیات فارســی شــدم. به خواندن کتاب عالقه زیادی داشتم، 
کتاب های شــاعران معاصر را می خواندم. اســتعداد خود را در رشته طراحی و 
دوخت محک زدم. در ســال ۸۱ و در سن بیســت و پنج سالگی آموزشگاه 
طراحی و دوخت زدم و به طور اتفاقی با شاعر بزرگوار جناب آقای محمد 
مالکی که در همسایگی آموزشــگاه مغازه داشتند، آشنا شدم. در 
محضر ایشان در محل خانه ســرتیپ وارد انجمن ادبی خلیل 
باغبان شدم و علم عروض و قافیه و فنون شعری را از این 

استاد فرا گرفتم.
در آنجا فهمیدم که غزل هایی که می گویم سبک 
هندی دارند و از زمانی هم که وارد دانشگاه 
شــدم، با اســتادان جدید آشنا شدم و 
توانستم به طور حرفه ای تر با نقد، 
فنون شعر و قافیه ها آشنا شوم و 
این امر کمک شایانی به من کرد که 

بتوانم اشعارم را روان تر بگویم.
- شــما راجع بــه هنــر خیاطی هم 
 صحبت کردید؛ چه شد که سمت خیاطی 

رفتید؟
یک تکه روزنامه، زندگی مرا دگرگون کرد که خواســت و 
اراده خداوند بود. زمانی که از دبیرستان بیرون آمدم کف کفشم 

تکه ای از روزنامه با آدامس چسبید که حسابی مرا کالفه کرد. 
زمانی که روزنامه را از کف کفشم کندم دیدم که موسسه فنی و حرفه ای 
آگهی داده برای آزمون مربیگری و طراحی و دوخت و تحصیالت فوق دیپلم 
می خواست، اما در کنارش هم نوشته بود که اگر کسی چهار سال سابقه آموزش 
 داشته باشد معادل تحصیل حساب می شود. در سن بیست و پنج سالگی آموزشگاه 

زدم.
- چرا سبک هندی؟ کتاب های خاصی مطالعه می کردید؟

 سبک هندی یا سبک اصفهانی؛ نه، تقریبا اشــعار تمام نویسندگان بزرگ را مطالعه 
می کنم ولی تا آنجایی که من می دانم اکثر شاعرهای امروز سبکشان به این سمت 

کشیده شده. چرایش را هم واقعا نمی دانم.
- از سرودن کدام یک از اشعارتان احساس غرور کردید؟

شعر ملی خلیج فارس 
در کتاب اول جغرافیا/خوانده بودم آب تو گرم است و شور/صاحب این آبها هستم ولی/

مانده ام فرسنگها دور از تو دور/سر بلندم از نژاد آریا/اولین کس در کنارت بوده ام/در 
هجوم بی امان اجنبی/ عاشقانه پاســدارت بوده ام/چشم بیگانه خداوندا هنوز/خیره 
گشته بر خلیج و نام تو/نام پُر آوازه ات را آریا/می کشد بر دوش با نام تو/شعر زیبا هم 
صدا با موج تو/فاش می گوید به دنیا باز هم/زنــده می ماند خلیج فارس با/ نام ایرانی 

در این جا باز هم

 پردیس سینمایی
 میزبان قهرمانان کوچک می شود

فیلم »قهرمانان کوچک« ساخته حسین قناعت از فردا در پردیس 
سینمایی چهارباغ اکران می شــود. فیلم قهرمانان کوچک داستان 
چند کودک ورزشــکار است که پدرانشــان کارگران یک کارخانه 
لوازم التحریر هســتند و برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه و بیکار 
شدن پدرانشان کارهای مختلفی انجام می دهند.این فیلم که امسال 
در سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 
اصفهان روی پرده رفت با استقبال قابل توجهی ازسوی کودکان و 

نوجوانان اصفهانی مواجه شد. 
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سری بازی های FIFA سال هاست که از کمپانی نینتندو فاصله گرفته است و آخرین باری که 
دارندگان پلتفورم های کمپانی مذکور قادر به تجربه بازی های این ســری مشهور و محبوب 
کمپانی الکترونیک آرتز بودند، بازی FIFA 15 محصول سال ۲۰۱۴ بوده است. اما جدید ترین 
کنسول کمپانی نینتندو یعنی »نینتندو ســوییچ« در کنار تمامی نو آوری ها و ویژگی های 
مثبتش، برگ برنده دیگری به نــام حمایت کمپانی های ترد پارتی دارد که به واســطه آن، 
دارندگان این کنسول می توانند بازی FIFA 18 را تجربه کنند. باوجود اینکه نسخه مدنظر 
The Jour� فاقد ویژگی هایی همچون بخش داستانی Nintendo Switchبرای کنسول 

ney خواهد بود، اما سازندگان وعده داده اند که بازی فیفا ۱8 به یکی از بر ترین بازی های این 
پلتفورم تبدیل خواهد شد. حال طبق جدید ترین اخبار بازی، وب سایت آی جی ان به معرفی 
ویژگی های موجود و موارد حذف شده از نسخه نینتندو سوییچ بازی FIFA 18 پرداخته است.

Frostbite و موتور The Journey بخش داستانی
در رویداد EA Play 2017 اعالم شــد که نســخه نینتندو ســوییچ بازی FIFA 18 فاقد 

 The Journey: Hunter بخش داســتانی این بازی یعنــی
Returns خواهد بود. همچنین اعالم شد که بر خالف 

نسخه های منتشر شده برای دیگر پلتفورم ها، نسخه 
در نظر گرفته شده برای کنسول کمپانی نینتندو 

با اســتفاده از موتور فراســت بایت ساخته 
نخواهد شد. عدم استفاده از موتور مذکور 

باعث شده است که دارندگان کنسول 
نینتندو ســوییچ قادر به تجربه بخش 
داســتانی The Journey نباشند. 
آندره الزارســکو، تهیه کننده بازی، 
در جریان نمایشــگاه E3 در این باره 

چنین گفت:
 The Journey بخــش داســتانی

باوجود موتور فراست بایت میسر شده 
است. زمانی که کنسول نینتندو سوییچ 

و ویژگی های منحصر به فرد آن را مشــاهده 
کردیم، تصمیم گرفتیم که نسخه ای سفارشی 

از بازی را همراه آن عرضه کنیم.
اما عدم استفاده از موتور فراست بایت در نسخه نینتندو 
 Electronic سوییچ، بدان معنا نیســت که کمپانی
Arts موفق به اجرای این موتور روی کنسول مذکور 
نشــده؛ بلکه طبق گفته آندره الزارســکو، کمپانی 

سازنده به این نتیجه رسیده است که استفاده از موتور 
اختصاصی نتیجه بهتری خواهد داشت.

و  Squad  Battles بخش هــای 
Weekend League 

با وجود اینکه نسخه نینتندو سوییچ بازی FIFA 18 دارای 
حالت Ultimate Team اســت، اما موارد جدیــد آن یعنی 

بخش هــای Squad Battles و Weekend League در 
دســترس نخواهد بود. در بخش Squad Battles می توانید دیگر 

بازیکن ها را به چالش بکشــید و با پیروزی در چندین مســابقه، امتیاز 
دریافت کنیــد و رتبه خود را در جــدول جوایز بهبود ببخشــید. در بخش 

Weekend League نیز می توانید با پیروزی در مسابقات و قرار گرفتن در بین 

تیم های حاضر در تورنمنت آخر هفته، جوایز فوق العاده ای به دست آورید.
آندره الزارسکو در مورد عدم وجود بخش های ذکر شده در نسخه نینتندو سوییچ چنین گفته 
است: اگر درست گفته باشم، حالت Ultimate Team روی کنسول های دو کمپانی سونی و 
مایکروسافت، تاریخچه ای هفت ساله دارد. حال اگر این حالت را با تمام بخش هایش در اختیار 

طیف جدیدی از بازیکنان قرار دهید، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. 
این گفته های تهیه کننده بازی FIFA 18 بدان معناســت که کمپانی الکترونیک آرتز قصد 
ندارد دارندگان کنسول نینتندو سوییچ را با بخش هایی که دیگر بازیکنان طی سال ها به آنها 

عادت کرده اند، گیج و سر در گم کند.
بازی با دوستان به صورت آنالین

آیا قصد دارید روی کنسول نینتندو سوییچ با دوستانتان بازی FIFA 18 را به صورت آنالین 
تجربه کنید؟ متاســفانه این امکان وجود نــدارد. با وجود اینکه این نســخه، از بازی آنالین 
پشتیبانی می کند، اما امکان اســتفاده از لیست دوستان و بر گزاری مســابقه با آنها را ندارد. 
کنسول نینتندو سوییچ دارای لیست دوستان است، اما به دلیل در دسترس نبودن سرویس 
آنالین این کنسول که در ازای پرداخت هزینه در اختیار کاربران قرار می گیرد، قادر به 

دعوت از دوستان نخواهید بود.
مذاکرات انتقال، رقم فسخ قرارداد و برخی از سیستم ها

با وجود اینکه نســخه نینتندو ســوییچ بــازی FIFA 18 دارای حالت 
Career است، اما دارای تمامی ویژگی ها نخواهد بود. مذاکرات انتقال 
و رقم فسخ قرار داد در این نســخه وجود ندارد. همچنین برخی از 
سیستم های جای گیری بازیکنان از نسخه مذکور حذف شده است. 
کمپانی الکترونیک آرتز توضیحاتی در مورد بخش ها و حالت های 
حذف شــده ارائه داده، اما تا کنون در مورد سیســتم ها توضیحی 

نداده است.
حالت ها و بخش های در دسترس

 FIFA 18 همان طور که اشاره شد، نســخه نینتندو سوییچ بازی
دارای حالت Ultimate Team )به همراه بازیکنان افســانه ای یا 
Icons( و Career خواهد بود. همچنین این نسخه شامل بخش های 
Kickoff و Local Seasons است و امکان بازی چند نفره به صورت 

آنالین و محلی نیز در آن وجود دارد. 
نکته قابل توجه بازی FIFA 18 پشتیبانی از 
حالت جوی کان جدا گانه است که به واسطه 
این حالت، بازیکنــان می توانند به صورت 
یک به یک و بدون استفاده از کنترلر اضافه، 
 FIFA 18 به تجربه بازی بپردازند. بــازی
روز جمعه هفته گذشــته روی پلتفورم های 
پی ســی، نینتندو ســوییچ، پلی استیشن 3، پلی 
استیشــن ۴، ایکس باکــس وان و ایکس باکس 

36۰ منتشر شد. 
با وجود اینکه سری بازی های فیفا پس از سال ها 
به کنسول های کمپانی نینتندو بازگشته است، 
به نظر نمی رسد این بازی، آخرین همکاری 
کمپانی نینتندو و الکترونیک آرتز باشد؛ 
زیرا آندره الزارسکو اعالم کرده است که 
»در آینده بازی های بیشتری از سری FIFA روی 

نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد«.

ویژه 

دبی قصد دارد شــهری برای شــبیه ســازی زندگی در مریخ با مســاحت 
۱76/5۱6متر مربع و بودجه ۱3۹ میلیون دالر بسازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف از ســاخت این شــهر، 
شبیه سازی حیات در سیاره سرخ رنگ است.

 شــهر مذکــور بــا مســاحت ۱76/5۱6مترمربــع ســاخته می شــود 
 و به این ترتیب بزرگ ترین شــهر شــبیه ســازی شــده جهان به حساب

 می آید.
 گروه محققان یک ســال در ایــن پروژه زندگــی می کنند. آنهــا با انجام 
آزمایش های مختلف در این شهر، نیازهای انسان به مواد غذایی، آب و انرژی 

را برای ادامه حیات در مریخ بررسی می کنند.
 این شــهر بخشــی از اســتراتژی »Mars۲۱۱7« دبی بوده و هدف این 

استراتژی  ساخت نخستین پایگاه در مریخ در ۱۰۰ سال آتی است.
در این شــهر آزمایش های پیشــرفته آب  وهوا و محیط خشــن سیاره را 

شبیه سازی می کنند.

با مساحت 176/516 متر مربع؛

دبی »شهر مریخی« می سازد
توسط نیروی دریایی آمریکا؛

نخستین نسل از روبات های جنگی 
زیرآبی ساخته شد

نیروی دریایی آمریکا، نوعی وســیله نقلیه خودران زیر آبی ساخته است که 
نخستین نسل از روبات های جنگی زیرآبی به حساب می آید.

 نیروی دریایی آمریکا برای نخســتین مرتبه اســکادرانی از  وســایل نقلیه 
 خودران زیر آبی جنگی ساخته اســت. این وسیله نقلیه بی سرنشین زیرآبی 
)UUVRON(  نخستین نســل از روبات های جنگی زیردریایی است. البته 
تاکنون ناوگان های متعددی از روبات های زیر آبی در نیروی دریایی مشغول 

فعالیت بوده اند اما از آنها برای مقاصد علمی و تحقیقاتی استفاده می شود.
UUVRON ۱ قابلیت انجام فعالیت های مختلفی مانند پشتیبانی از ناوها و 
زیردریایی های جنگی را دارد. حتی به نوشته نشریه »دیسکاور« احتماال از 

این وسیله برای رویارویی مستقیم با دشمن استفاده شود.
UUVRON ۱ در یک زیردریایی بی سرنشین به نام DEVRON۵ قرار گرفته 
است.اما به نظر می رســد یکی از اهداف نیروی دریایی، توسعه وسایل نقلیه 
خودران زیرآبی باشد که بتواند مین های زیرآبی را ردیابی کند. تاکنون این 
عملیات به وسیله دلفین ها و شیرهای دریایی انجام می شده است که قدرت 

ردیابی و شناسایی اشیای زیر آبی را دارند.

قرار است طی یک پروژه هنری، الماسی مصنوعی به ارتفاع 575 متری زمین 
ارسال شود.

قرار است یک الماس مصنوعی به فضا فرستاده شود تا آسمان شب را روشن 
کند.  این بخشی از یک پروژه هنری جدید است.

الماس مصنوعی مذکور به نام Orbital Reflector در حقیقت یک مجسمه 
فضایی است که از مواد سبک ساخته شده و قرار است همراه موشک اسپیس 
ایکس در سال ۲۰۱8 میالدی به ارتفاع 575 کیلومتری زمین فرستاده شود 
و به این ترتیب با چشم غیر مسلح  از زمین قابل رویت خواهد بود. ترور پاگالن  
برای ساخت این پروژه با موزه هنر نوادا همکاری می کند. به گفته او الماس 
مذکور  یک ماهواره اســت که ارســال آن به فضا، با هدف تجاری، نظامی یا 

علمی نیست.
الماس مذکور داخل یک ماهواره کوچک CubeSat به فضا ارسال شده و پس 
از قرارگرفتن در فضا آزاد می شود و مانند یک بالن به طور خودکار حجمش 

افزایش می یابد.

علم پژوهی

اروپا در ماه دهکده می سازد
سازمان فضایی اروپا قصد دارد دهکده ای در ماه بسازد. این نخستین گام برای گسترش 
اکتشافات در فضاست.یکی از مقامات  ESA اعالم کرد ماه مکان مناسبی برای فعالیت های 

اقتصادی زمین  است، اما اکتشاف مریخ همچنان اولویت اصلی کارشناسان است.

در یک پروژه هنری؛

الماس مصنوعی به آسمان  می رود

مجوز ساخت بزرگ ترین 
تلسکوپ جهان دریافت شد

ساخت بزرگ ترین تلسکوپ جهان بسیار سخت تر از 
آن چیزی است که پیشتر تصور می شد. 

تلســکوپ Thirty Meter که قرار است روی آتش 
فشان خاموش مائونا کیا در جزیره هاوایی ساخته شود، 
تا به امروز با مشکالت زیادی مواجه شده اما طی هفته 
ای که گذشت، باالخره توانست مجوز ساخت و ساز را 
دریافت کند. مقامات محلی این منطقه، اخیرا با 5 رای 
موافق در برابر ۲ رای مخالف، به ساخت این تلسکوپ 
رای دادند اما افراد مخالف با پروژه، فعال قصد ندارند از 
 Thirty Meter تالش های خود برای مقابله با ساخت

پا پس بکشند. 
در سال ۲۰۱۱ میالدی بود که برای اولین بار با ساخت 
تلسکوپ مورد اشــاره در این نقطه از هاوایی موافقت 
شد، اما مخالفان پروژه، با اســتناد به اساطیر هاوایی، 
زمین ایــن منطقه را مقدس می داننــد و چندین بار، 
از ساخت و ســاز جلوگیری کرده اند. حتی وب سایت 
این پروژه در سال ۲۰۱5 مورد حمله قرار گرفت و هک 
شد. گفتنی است که در دســامبر ۲۰۱5، دادگاه عالی 
این ایالت مجوز ساخت Thirty Meter را باطل کرد 
زیرا به مخالفان شانسی برای بیان نگرانی هایشان داده 

نشده بود. 
تلسکوپ Thirty Meter قرار است نگاهی عمیق تر 
به جهان پیرامون ما بیندازد. از نظر ابعاد، این تلسکوپ 
تا سه برابر، از بزرگ ترین تلسکوپ فعلی بزرگ تر بوده 
و رزولوشنی تا ده برابر بهتر از هابل دارد. منطقه مائونا 
کیا از آن جهت برای ساخت این تلسکوپ انتخاب شده 
که در غالب روزهای سال، چشم اندازی واضح با نور و 
آلودگی هوای بســیار اندک دارد. این منطقه به قدری 
ایده آل اســت که تا به امروز، ۱3 تلســکوپ در آن بنا 
شده است. اسوشــیتد پرس در گزارشی نوشته است 
که مجوز جدید Thirty Meter، کارمندان این پروژه 
را به منابع طبیعی و فرهنگی منطقه متعهد کرده و از 
مدیران پروژه خواسته اســت تا برای ساکنین محلی 

اشتغال زایی کنند.

رانندگان اوبر، زبان اشاره ناشنوایان 
را یاد می گیرند

در ســال ۲۰۱5، اوبر قابلیت جدیدی برای رانندگان ناشــنوا به 
اپلیکیشن خود اضافه کرد که با نمایش اعالنات دیداری، سفرهای 
درخواستی کاربران را به آنها نمایش می داد. حاال این کمپانی به 
مناسبت ماه ملی آگاهی نسبت به ناشنوایی، اپلیکیشن اصلی خود 
را به روزرسانی کرده و کلمات ســاده زبان اشاره مانند »سالم« و 
»ممنون« را به مسافران آموزش می دهد تا قادر به برقراری ارتباط 

با رانندگان ناشنوا یا کم شنوا باشند.
هنگامی که از اپ اوبر برای درخواست سفر استفاده می شود، کاربر 
نوعی کارت خاص در فید خود خواهد دید. به انتخاب این گزینه، 
صفحاتی به نمایش در می آید که می توان بــا کلمات دلخواه در 
زبان اشاره آشنا شد. کاربران حتی می توانند یاد بگیرند که چطور 
می توانند نام خود را هجی کنند. به محض وارد کردن کلمه دلخواه، 
تصویر گیفی برای کاربر به نمایش درمی آید که به کمک آن، امکان 

صحبت به زبان اشاره انگلیسی مهیا می شود.
اوبر تنها شرکتی نیست که به رانندگان ناشــنوا و کم شنوا توجه 
نشــان می دهد. نمایشــگر داشــبورد Lyft هم در ماه آوریل به 
روزرسانی شد و قابلیت های مشــابهی را در اختیار رانندگان این 

سرویس قرار داد.
اوبر در بیانیه تازه خود نوشــته است: »کارها بیشتر از کلمات معنا 
دارند و ما هیجان زده ایم که راهی جدید و پرمعنی برای درآمدزایی 
مردم و ارتباط با یکدیگر، فارغ از چگونگی ارتباط ســاخته ایم. ما 
امیدواریم این به روزرسانی کوچک، تاثیری بزرگ روی مکالمات 

میان رانندگان و مسافران در سراسر جهان داشته باشد.«

به منظور امنیت بیشتر؛

فرآیند جدید احراز هویت گوگل 
برای کاربران مشهور ارائه می شود

گوگل تصمیــم دارد ابزار احراز هویت دومرحلــه ای خود را ارتقا 
دهد. این اقدام امنیتی فیزیکی با هدف محافظت از کاربران مشهور 
خود در برابر حمالت ســایبری انجام می شود. خدمت جدید که 
Advenced Protection Program نامیده می شود احتماال 
از ماه آتی میالدی ارائه خواهد شد. همچنین فرآیند احراز هویت 
اســتاندارد برای خدماتی مانند جی میل و گوگل درایو به وسیله 
کلیدهــای امنیتی فیزیکــی USB انجام می شــود. این خدمت 
همچنین اپلیکیشن ها و خدمات طرف سومی را محدود می کند 

که قابلیت اتصال به حساب کاربری گوگل کاربر را دارند.
البته این تغییرات روی کاربران معمولی و استاندارد گوگل تاثیری 
نمی گذارد، بلکه برای مدیران شرکت ها، سیاستمداران و افرادی 

که نگرانی های امنیتی متعددی دارند، عرضه خواهد شد.

گامی در جهت کاهش تصادفات؛

ردیاب کم آبی بدن راننده ساخته شد
یک شرکت خودروسازی، ردیابی برای ســنجش عرق رانندگان 
ســاخته اســت که از میزان تصادفات مرتبط با کم آبی بدن فرد 
جلوگیری کند. نیسان یک حسگر مجهز به فناوری پیشرفته برای 
ردیابی عرق راننده ساخته است که به فرد هشدار می دهد چه زمان 
باید  آب بنوشد. این درحالی است که مطالعات مختلف نشان می 
دهد کم آبی بدن، عاملی در تصادفات است. محققان متوجه شده 
اند رانندگانی که به ازای هر ساعت ۲5 میلی لیتر آب می نوشند، در 
مقایسه با افرادی که آب بیشتری می نوشند، اشتباهات بیشتری 
هنگام رانندگی انجام می دهند.در همین راســتا نیسان با شرکت 
طراحی هلندی Droog همکاری کرد تا فناوری پوشــش ردیاب 
عرق به نام SOAK را در مدل Juke به کار ببرد.آنها این پوشش 
را برای صندلی های جلو به کار می برند تــا میزان تعریق کاربر را 
بسنجند. هنگامی که کاربر دچار کم آبی شود این پوشش به رنگ 
زرد در می آید و در حالتی که آب بدن کاربر کافی باشد، رنگ آن 

آبی می شود.

برای ماموریت های شناسایی؛

 هواپیمای مافوق صوت
بدون سرنشین آزمایش شد

یک شرکت تولیدکننده هواپیما، مشغول آزمایش یک هواپیمای 
مافوق صوت بدون سرنشین است که قابلیت انجام ماموریت های 
شناسایی را دارد. بازوی Skunk Work شرکت الکهید مارتین، 
مشــغول آزمایش یک نســخه ارتقا یافته از هواپیمای جاسوسی 
 Mach۳ SR ،مافوق صوت اســت. این هواپیمــای ارتقا یافتــه
Blackbird نام دارد. به نظر می رسد این هواپیما نمونه اولیه یک 
 ۴۲ Plant هواپیمای بدون سرنشین باشد  که در ماه جوالی، از مقر

نیروی هوایی به پرواز درآمده است. 
هواپیمای مافــوق صوت مذکــور قابلیت انجــام ماموریت های 
شناسایی وعملیات های ضربتی را دارد  و از Mach۶ قدرتمندتر 
است. فناوری های موفق صوت شامل سیستم محرکه چرخه ای 
اســت و در حقیقت موتور موشــک را با موتور جت مافوق صوت 
ترکیب می کند. این سیستم اکنون چنان پیشرفته شده که حتی 
برنامه ریزی برای ســاخت پروژه هواپیمایSR-۷۲ نیز آغاز شده 

است.

در یک جاه طلبی فناوری؛

آستون مارتین زیردریایی می سازد
شرکت خودروسازی آستون مارتین قصد دارد زیردریایی بسازد! 
این پروژه شرکت خودروســازی به نام Project Neptune با 
همکاری »تریستون سابمارین« اجرا می شود که در حوزه ساخت 

زیردریایی های لوکس شخصی فعالیت می کند. 
در حال حاضر این پروژه هنــوز در مرحله طرح اولیه قرار دارد؛ اما 
جدیدترین طرح آن بسیار جالب است. البته جزئیات زیادی از این 
پروژه منتشر نشــده است. اما تاکنون مشخص شــده که این زیر 

دریایی ظرفیت سه نفر را خواهد داشت.

فناورانه

Mp3 Cutter  برای انجام چهار وظیفه ســاده طراحی 
شــده: برش موزیک، بــرش ویدئو و به هم چســباندن 
فایل های صوتی و ویدئویی، اما همین وظایف ساده را به 

نحو احسن انجام می دهد.
 بــا Mp3 Cutter قادریــد فایــل هــای صوتــی

WAV ،AAC ،AMR ،3GPP ،3GP ،M4A و MP3 را 
از نقاط دلخواه برش بزنید تا برای رینگتون، آالرم گوشی 

و حتی نوتیفیکیشن ها قابل استفاده باشند.
برای برش زدن موزیک یا ویدئو، می توانید بازه زمانی مد 
نظرتان را هم با جلو و عقب بردن اســالیدرهای شروع و 
 Mp3 .پایان تعیین کنید و هم با وارد کردن زمان دلخواه
Cutter در حالت دوم موزیک هــا و ویدئوها را با دقتی 
در حد صدم ثانیه برش می زند کــه از مزایای این برنامه 
به شــمار می آید.اما شــاید بعد از برش زدن چند فایل، 
دوست داشته باشید آنها را به هم بچسبانید. خوشبختانه 

Mp3 Cutter از پس این کار هم بر می آید و فایل ها را 
با هم ترکیب و خروجی را در قالب یک فایل واحد تحویل 
تان می دهد. البته وقتی به سراغ چنین اپ ساده ای )که 
برای اهداف ساده طراحی شده( می روید، مسلما سطح 
انتظاراتتان نباید باال باشــد. اگر به قابلیت های بیشتری 
 Mp3 Cutter احتیاج داشــته باشید واضح اســت که
اپلیکیشن مناسبی برای شما نیســت.اما برای کارهای 
کوچکی مثل ســاخت رینگتون و زنــگ آالرم و حتی 
ایجاد کلیپ های کوتاه از فیلم هــای بلند برای آنکه در 
 Mp3 ،اینستاگرام و امثال آن به اشتراک گذاشته شوند
Cutter ابزار خوب و رایگانی است که خوشبختانه هیچ 
محدودیتی پیش پایتان قرار نداده و ضمنا روی ویدئوها 
هم واترمارک نمی اندازد. این اپلیکیشن خوب و کاربردی 
را می توانید به رایگان از گوگل پلی و با استفاده از لینک   

goo.gl/GPptXi   دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

یک عدد دو رقمی داریم که 
5 برابر مجموع ارقامش 
اســت. همچنین اگر 
عدد ۹ را به آن اضافه 
کنید، جــای ارقامش 

عوض خواهد شد.
 آیا می توانیــد این عدد 

را بیابید؟

  معمای شماره 2249

  جواب معمای شماره 2248

معرفی اپ Mp3 Cutter؛ 

ابزاری ساده برای ویرایش فایل های صوتی و ویدئویی

پاسخ معمای ســه عدد مثبت: ۱،۲،3 است؛ چراکه 
حاصل جمع و حاصل ضرب این ســه عــدد، برابر 6 

خواهد بود.

زومجـی: در حالی که تنهـا چند روز از عرضه نسـخه نینتندو سـوییچ بـازی FIFA 18 می گـذرد، وب سـایت IGN ویژگی های ایـن بازی را اعالم کـرده و از 
تفاوت های آن با دیگر پلتفورم ها گفته است.

ویژگی های نسخه 

نینتندو سوییچ بازی 

FIFA 18 اعالم شد

5
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يادداشت
بیش از یک هزار تکنسین  اردستان به ماموریت اعزام شدند

به نقل از روابط عمومی مدیریت حوادث اســتان اصفهــان، مدیر فوریت های 
پزشکی اصفهان،علیرضا قاسمی گفت: درنیمه نخست سال جاری،تکنسین های 

فوریت های پزشکی اردستان، به یک هزار و ۶۵۳ ماموریت اعزام شدند.

اخبار

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد:

 خانواده شهید قاسم زاده 
مورد حمایت کامل قرار گرفت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد، با اشاره  نجف آباد
به نامناسب بودن خانه قبلی شهید مدافع حرم 
لشکر فاطمیون محمد قاسم زاده بیان داشت: با تالش های متعدد 
نماینده بنیاد شهید و دیگر مجموعه های مرتبط، منزل مناسبی 
برای اسکان همســر و ســه فرزند خردسال شــهید رهن شد و 
درخصوص لوازم مورد نیاز و اقالم خوراکی هم اقدامات مورد نیاز 
 انجام گرفت تا این خانواده هیچ گونه محدودیتی در این خصوص 

نداشته باشند. 
مهدی ســاعی با اشــاره به کمک های متعدد نقدی و غیرنقدی 
صورت گرفته توســط مسئوالن ارشد شهرســتان، دستگاه های 
مربوطه، خانواده شــهدا و برخی وابستگان به شهدای مدافع حرم 
لشــکر زرهی۸ نجف اشــرف اضافه کرد: برای ثبت نام دو پســر 
خانواده در مقطع دبستان و پیش دبســتانی موانعی وجود داشت 
که با پیگیری زیاد در حال حاضر برطرف شــده و امکان تحصیل 
آنها بدون هیچ محدودیتی از لحاظ امکانــات مورد نیاز همچون 
لوازم التحریر فراهم شــده اســت. وی همچنین خاطرنشان کرد: 
با برقراری حقــوق اختصاص یافته به این خانــواده از طرف بنیاد 
شــهید که با تکمیل مراحل اداری مورد نیاز در تهران طی هفته 
های آینده محقق خواهد شد، این خانواده همچون دیگر شهدای 
مدافع حرم لشکر فاطمیون در نجف آباد، مشکل خاصی از لحاظ 
تامین هزینه های زندگی نخواهد داشت ولی تا تحقق این موضوع 
نیز آنها تحت پوشــش کمک های مختلف قرار گرفته اند. شهید 
محمد قاســم زاده پنجمین شــهید مدافع حرم لشکر فاطمیون 
اعزامی از نجف آباد محسوب می شــود که حدود چهل روز پیش 
در گلزار شهدای این شــهر به خاک سپرده شــد و طی روزهای 
اخیر برخی افراد مدعی شــده بودنــد که خانواده او در شــرایط 
 سختی قرار داشــته و کســی هم به فکر برگزاری مراسم چهلم او 

نبوده است. 
 ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه مســئوالن مربوطــه،
 عــالوه بــر پرداخــت مبالــغ قابــل توجهــی بــه خانــواده 
شهید جهت برپایی مراسم گرامیداشت، هفتمین روز خاکسپاری 
نیز توسط ارگان های متولی برگزار می شــود و تصمیم برگزاری 
یا عــدم برگزاری مراســم چهلم نیز با توجه به رســم نداشــتن 

افغانستانی ها در این خصوص، به خود خانواده محول خواهد شد.

دهیار ابیانه خبرداد:

 گردشگران 20 کشور جهان 
در مراسم عاشورا

دهیار روســتای تاریخی ابیانه نطنز اظهار کرد:  نطنز
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور پرشور مردم این روستا، 
گردشــگران خارجی و همچنین اهالی این روستا که مقیم دیگر 

شهرهای ایران هستند برگزار شد.
محمد عادلی افزود: تمام تمهیدات الزم بــرای میزبانی از حضور 
گردشگران خارجی و ابیانه ای های مقیم شهر های دیگر اندیشیده 
شده بود و با کمک شورای اسالمی روســتا، دهیاری و مسئوالن 
 شهرســتان توانســتیم به آنها خدمات درخور توجهــی را ارائه 

دهیم.
وی تصریح کرد: روســتای تاریخی ابیانه نطنــز فقط در روزهای 
تاسوعا و عاشورا درخصوص پذیرش گردشگران داخلی معذوریت 
دارد ولی در طول ایام سال و حتی در ایام نوروز که حضور گردشگر 
بسیار زیاد است، این روستا توانســته به این گردشگران سرویس 
مناســب و حتی در بعضی از روزها نیز خدمات رایگان به آنها ارائه 

دهد.
دهیار ابیانه با بیان اینکه در ایام تاســوعا و عاشورا ۳۳۳ گردشگر 
خارجی در روستای ابیانه حضور یافتند، گفت: ۱۸۰ گردشگر در 
روز تاسوعا و ۱۵۳ گردشگر در روز عاشورای حسینی در این مکان 
تاریخی حضور یافته و از نزدیک شاهد برگزاری مراسم های سنتی 

عزاداری شهادت امام حسین)ع( و یاران بزرگوار ایشان بودند.
وی خاطر نشان کرد: این گردشگران تبعه کشورهای فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، استرالیا، اسلواکی، اسپانیا، جمهوری چک، چین، سوئیس، 
پرتقال، بلژیک، نروژ، روســیه، نیوزیلند، لهســتان، تایلند، هلند، 

مراکش، مجارستان و کانادا بودند.

در محرم انجام شد؛

 توزیع 35هزار غذای نذری 
در بافران

اطعام عزاداران حسینی در ماه محرم، یکی از  بافران
رسوم زیبا در نزد مسلمانان است و دوستداران 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با هــدف پذیرایی از مومنان در ماه 
عزای حســینی و همچنین کمــک و دســتگیری از نیازمندان، 
سفره های اطعام را در حسینیه و تکایای مذهبی سطح شهر پهن 
می کنند. این رسم زیبا، در شهر بافران به صورت سنتی و صنعتی 
و با شــکوه خاصی برگزار می گردد و از شب هشــتم ماه محرم تا 
عاشورای حسینی، هر روز در حسینیه و هیئت مذهبی سفره اطعام 
عزاداران پهن اســت و غالب هیئات مذهبی این ضیافت معنوی را 
برای بهره مندی عزاداران، مقام معظم رهبری و نماینده ولی فقیه 
تدارک می بینند و عزاداران بافرانی فقط در دو مکان مجتمع بقیه ا... 
 بافــران و آســتان مقــدس قدمــگاه امــام رضــا )ع( اطعــام 
می شوند. در محرم امســال بیش از ۳۵ هزار غذای نذری در شهر 

بافران نائین بین عزاداران حسینی توزیع شد.

با مسئوالن

سیدجعفر فاطمی افزود: کتل کردن کودکان در خانواده های 
نوش آبادی، قبل از تولد نوزاد یا برای گرفتن حاجت و سالمتی 

کودکانشان پس از تولد برگزار می شود. 
وی گفت: طفل شش ماهه ای در این آیین، به نماد حضرت علی 
اصغر امام حسین)ع( و بر اساس نذر مادر کودک که می خواسته 
سفید یا سیاه پوش باشد، بر اسب تزئین شده نشانده شده و هر 
کتل با مرشدی که اشعاری در مصائب امام حسین )ع( قرائت 

می کند، حرکت داده می شــود. وی ادامه داد: قالیچه ای روی 
اسب انداخته شده و بر قســمت جلوی زین اسب، دو کارد به 
صورت ضربدری می بندند و برای حفاظت کودک، تیغه آن را 
با پارچه می پوشانند و بر سر آن میوه های سیب و پرتقال یا انار 
قرار می دهند. بر پیشانی اسب نیز دو آیینه می بندند و بر قسمت 
هایی از بدنش که پوشیده نیست، پارچه های سبز، سفید یا سیاه 
می پوشانند. فاطمی در توضیح ادامه اجرای این آیین گفت: سه 

نوجوان که لباس مخملین پوشیده اند در دو طرف اسب کتل با 
چوبی در دست به نام شاطر، حرکت می کنند و یک نفر نیز سوار 
بر اسب، با یک دســت کودک را در بغل گرفته و با دست دیگر 
چتری بر سر او نگه می دارد. پدر کودک نیز به همراه کتل، جامی 

از شربت در دست گرفته و از مردم پذیرایی می کند.
 پدر و مادر کودکی که کتل شده است در پایان مراسم و ظهر 
عاشورا با دادن نذری و میهمان کردن عزاداران و اقوام برای وعده 
ناهار ظهر، همه را میهمان کرده و از آنها پذیرایی می کنند. آیین 
کتل مراسمی است که خانواده های نوش آبادی، در روز عاشورا 
به قصد ادب به آســتان اهل بیت )ع(، نذر مــی کنند تا فرزند 

خردسال خود را بیمه حضرت علي اصغر)ع( کنند. 
کتل کردن کودکان درخانواده هاي نوش آبادي قبل از تولد نوزاد 
یا براي گرفتن حاجت و سالمتي کودکانشان صورت می گیرد 
که البته این نذر برای فرزندان پسر و در موارد معدود فرزندان 

دختر صورت می گیرد. 
این آیین هر سال در روز دهم محرم )عاشورا( به صورت طبیعی 
با انتخاب افرادي از ســادات و افراد در خور شــأن و مقام این 
شــخصیت در نقش شبیه کشــته امام حســین)ع(، یاران و 
فرزندانش بازســازی شــده و کتل مقابــل هیئت ها حرکت 

داده می شود.
برداشتن حجله قاسم، گهواره علي اصغر)ع(، علم و بیرق، طوق 
و سقاخوانی گروه سقاخوانان که از قدیم االیام تاکنون توسط 
خاندان سادات الحسینی جلوی هیئت حسینی انجام می شود، 
از دیگر برنامه های نوش آبادی ها در روز عاشوراست؛ آنچنان که 
صحنه بسیار منقلب کننده و متاثر وقایع جانسوز عاشورا را براي 
عزاداران تداعي مي کند. نقش شبیه کشته اباعبدا... الحسین)ع( 
توسط هیئت حسینی، شبیه کشته ابالفضل العباس)ع( توسط 
هیئت ابالفضلی، شبیه کشته حضرت قاسم)ع( توسط هیئت 
قاسمی و نقش شبیه حضرت علی اکبر)ع( توسط هیئت علی 
اکبری، از حسینیه هر محله به سمت محل تجمع هیئت های 
مذهبی شهر نوش آباد در امامزاده واقع در گلزار شهدا حرکت 
داده می شود. مشاهده این مراسم سنتی مذهبی برای سوگواران 
و عزاداران حســینی که برای دیدن آن از سراســر کشور به 
نوش آباد می آیند، حال و هوای حماسی و منقلب کننده ای را 

ایجاد می کند.

مراسمی است که خانواده های نوش آبادی، در روز عاشورا به قصد ادب به آستان اهل بیت)ع(، نوش آباد مدير عامل انجمن مفاخر و دوستداران میراث فرهنگی نوش آباد اظهار داشت: آيین »کتل« 
نذر می کنند تا فرزند خردسال خود را بیمه حضرت علی اصغر)ع( کنند. 

عضو هیئت امنای موسسه روایت سیره شهدا اظهار داشت: اولین شاخصه ایمان، بعد معنوی آن، دوم بعد انسانی و سوم 
بعد اجتماعی است، اگر اولین بعد در وجود ما تقویت شود قطعا زندگی ما حسینی خواهد بود.

حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری با بیان اینکه اگر هر کدام از ما ایمان به خدا داشته باشیم به خدا توکل می کنیم، 
گفت: راه هایی که خداوند در قرآن بیان کرده، راهکارهایی است که می توان ازطریق آن تجارت سودمند کرد.

عضو هیئت امنای موسسه روایت سیره شهدا متذکر شد: والدین 
مانند کشاورزان موظف اند سه مرحله پرورش انجام دهند که شامل 
کاشت، داشت و برداشت می شود؛ اما با اطاعت از فرمان خدا می توان 
صاحب اوالد صالح شد. کارشناس دینی یادآور شد: نمی توان خدا 
را فریب داد، توبه لقمه ناپاک زیارت عاشورا خواندن و کربال رفتن 
نیســت، بلکه این لقمه باید برگردد. حتی خداوند حق الناس را از 
شهید هم برنمی دارد؛ ولی در روایتی چنین آمده است که خداوند 

خودش وکیل شهید خواهد شد.
وی افزود: با دیدن ماهواره نمی توان صاحب اوالد خوب شد، کسانی 
که پول ماموریت را قبل از ماموریت می گیرند در اوالددارشدن آنها قطعا تاثیرخواهد گذاشت، خداوند با کسی شوخی 

ندارد.

عضو هیئت امنای موسسه روايت سیره شهدا:

اولین شاخصه ایمان، بعد معنوی آن است

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهاقان، با همکاری مســئول شهرستان و دهاقان

استان، همایش ملی »پرستاری در بیماری های مزمن « را در اسفند 
سال جاری برگزار خواهد کرد.هدف از برگزاری این قبیل همایش ها، 
ارائه یافته ها و جدیدترین دستاوردهای علمی برای پیشگیری و کنترل 
این گونه بیماری هاســت.این همایش ملی در هشت محور »کیفیت 
زندگی و بیماری های مزمن، تغذیه و بیماری های مزمن، سالمندان و 
بیماری های مزمن، کودکان و بیماری های مزمن، راه های پیشگیری و 
کنترل بیماری های مزمن، بیماری  های مزمن و مراقبت های پرستاری، 
بیماری های مزمن و هزینه های درمانی، بیماری های مزمن و سالمت 
روان« برگزار می شــود.عالقه مندان می توانند تا بیست و پنجم بهمن  
سال جاری مقاله ها و آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، از  تحویل ۱۰ تــن برنج دولتی بــه هیئات مذهبی کاشان
کاشان برای اطعام ماه محرم و کمک به رونق سفره های هیئت ها خبر 
داد.مجید کافی زاده افزود: در مجموع 4۰ تــن برنج از نوع »۱۱2۱« 
هندی به شهرســتان کاشــان اختصاص یافته که تاکنون ۱۰ تن به 

هیئت های مراجعه کننده به این اداره تحویل داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی می توانند برای دریافت برنج دولتی، 
با در دست داشتن درخواست کتبی و تاییدیه سازمان تبلیغات اسالمی 

شهرستان کاشان، به این اداره مراجعه کنند.
کاشان، بخشی از اســتان اصفهان محسوب می شود که در مرکز ایران 
در 22۰ کیلومتــری جنوب پایتخت و 2۰۰ کیلومتری مرکز اســتان 

واقع است.

در اسفندماه برگزار می شود؛

 همایش ملی پرستاری 
در بیماری های مزمن

مدير اداره جهاد کشاورزی کاشان خبرداد:

تحویل 10 تن برنج دولتی 
به هیئات مذهبی

امام جمعه خور شب عاشورای حسینی در جمع عزاداران حسینیه اعظم خور، ایمان به خداوند متعال را  بر دو فریضه امر به معروف  و نهی از منکر استوار دانست و افزود: امتی که امر به معروف و نهی از منکر کند، خور
برترین امت هاست. حجت االسالم سیداحمد مهدی نژاد افزود: اگر در جامعه ای این دو فریضه زنده بماند، بقیه واجبات 
انجام شده و کسب و کارها حالل و زمین آباد می شود؛ اما اگر در جامعه ای نادیده گرفته شود خرابی ها شروع می شود و 

امیدی به نجات آن جامعه نیست. حجت االسالم  مهدی نژاد تصریح کرد: 
نجات جامعه اسالمی در گرو امر به معروف و نهی از منکر است، اگر منکر 
دیدیم باید تذکر بدهیم؛ اقامه حدود الهی به برکت همین امر به معروف و 
نهی از منکر است. وی با اشاره به مراحل امر به معروف و نهی از منکر گفت: 
مومنی که منکری را ببیند و از ته قلب راضی به آن نباشد، مرحله اول این 
فریضه را به جا آورده است و عاقبت به خیر می شود. وی تذکر زبانی را دیگر 
مرحله فریضتین عنوان کرد و افزود: شخصی که منکری را با زبان اعالم کند 
اَجر آن را می برد و اگر به صورت عملی با منکر مقابله کند تا دین خدا برپا 
شود بداند که  خدا او را هدایت کرده است. حجت االسالم مهدی نژاد افزود: 

فضاهای مجازی به نوعی وسیع در حال ترویج بی بند و باری هستند و کسی که امر به معروف و نهی از منکر نکرده و در برابر 
آن ایستادگی نکند، شریک جرم یزیدیان  در قتل امام حسین)ع( است.

امام جمعه خور:

فضاهای مجازی در حال ترویج بی بند و باری است

قاب روز )مراسم عزاداری امام حسین علیه السالم( 

نامگذاری بزرگ ترین مجتمع 
آبرسانی روستایی غرب استان 

به نام شهید حججی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان اصفهان، به پیشــنهاد کمیته امور ایثارگران و 
تصویب هیئت مدیره این شــرکت، مجتمع آبرسانی 
به 4۱ روســتای شهرســتان تیران و کرون با عنوان 
»مجتمع آبرسانی شهید مدافع حرم محسن حججی« 

نامگذاری شد. 
مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان اصفهان، با اشاره به 
شهادت شــهید مدافع حرم »محسن حججی« گفت: 
شــهید حججی، نمادی از مقاومت در عصر ماست که 

دین خودش را به انقالب، اسالم و رهبری ادا کرد.  
محمدحســین قرائتي با تاکید بر حضور کارکنان این 
شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید واالمقام 
گفت: به منظور پاسداشــت مقام واالی شهدای مدافع 
حرم و تجلیل از مجاهدت ها و ایثارگری شهید حججی، 
با موافقت اعضای هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب 
روستایی اســتان اصفهان، مجتمع آبرســاني به 4۱ 
روستایي شهرستان تیران و کرون، به نام شهید مدافع 

حرم محسن حججي نامگذاري شد. 
این مجتمع با ۱۶۰ کیلومتر خط انتقال، ۳۰۰ کیلومتر 
شبکه توزیع، ۶ ایســتگاه پمپاژ، ۶ حلقه چاه و ۱2هزار 
مترمکعب مخازن ذخیره، به عنوان بزرگ ترین مجتمع 
آبرسانی روستایی غرب استان اصفهان، آب شرب بیش 
از 4۵ هزار نفر از روســتائیان غرب اســتان اصفهان را 

تامین می کند. 
گفتنی اســت شهرســتان تیران و کرون، در مجاورت 
شهرستان نجف آباد، زادگاه شــهید محسن حججی 

واقع شده است.

ريیس اداره محیط  زيست چادگان:

 یک گروه شکارچی 
در چادگان دستگیر شد

رییس اداره محیط  زیست چادگان  اظهار داشت: یک گروه شکارچی چادگان
پس از تعقیب و گریز در ارتفاعات ده زرگران در بخش 
چناررود شهرســتان چادگان دستگیر شدند. مجتبی 
حاجتــی افــزود: از ایــن دو متخلف، یک دســتگاه 
موتورسیکلت، دو قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی، دو 
قطعه کبک، یک قطار فشنگ و ۱4 عدد فشنگ ساچمه 

کشف و ضبط شد.

مديرعامل انجمن مفاخر و دوستداران میراث فرهنگی نوش آباد اظهارداشت:

بیمه نوزادان نوش آبادی در آیین کتل

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: درست در زمانی که اردستان

اغوای تصاویر شیطانی پرده برجامعه و مردم انداخته و فضای 
فرهنگی و اجتماعی آلوده شده است، جوانانی همچون شهید 

حججی رشد کرده اند.
حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد گفت: شهید حججی 
حجت خدا بر مردم ماســت که اخالص او و به هنگام حرکت 

کردنش جامعه را متحول کرد.

وی با بیان اینکه جوانانی که پیروزی انقالب، جنگ تحمیلی 
و حضور حضرت امام خمینــی)ره( را درک نکرده و بعد از این 
دوران متولد شــده اند، تصریح کرد: از ثمــرات و رویش های 
انقالب اسالمی بوده  که نسل دوم و سوم انقالب چنین جوانانی 
را تربیت کرده است. حجت االسالم طباطبایی نژاد تاکید کرد: 
شهید حججی چنان عمل کرد که هم خودش و هم جامعه را 

به سمت خدا حرکت داد و افکار عمومی را متحول ساخت.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 

کرد: تصویر اسارت شهید حججی، تصویری بود از قاب عکس 
عصر عاشورا و نگاه زیبای او، متجلی خاطره علی اکبر)ع( و نحوه 

شهادتش در روز عاشورا بود.
 وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به جلســه غیرعلنی 
روز چهارشنبه مجلس شورای اســالمی با دبیر شورای عالی 
امنیت ملی اشــاره کرد و افزود: عمر داعش در عراق و سوریه 
 به پایان خود رســیده اســت و به زودی نســخه آن پیچیده 

خواهد شد.
حجت االسالم طباطبایی نژاد همچنین درخصوص مسائل به 
وجود آمده توسط بارزانی افزود: خوشبختانه کشورهای منطقه 
و جامعه جهانی، با این اقدام تجزیه طلبانه و تشنج زا مخالفت 

کرده اند.

نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی:

عمر داعش در عراق و سوریه به پایان رسیده است

3- آيین خیمه سوزان هیئت حضرت ابوالفضل)ع( در امیريه کاشان1- عزاداری مردم شهرضا در روز تاسوعا

4- عزاداری عاشورايی آران و بیدگلی ها در روز عاشورا2- مراسم شام غريبان امام حسین)ع( در شاهین شهر
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مجید امیدی، مدیرعامل انجمن خیران مسکن ساز اســتان گفت: برنامه احداث ۱۲۰ واحد 
مسکن خیرساز برای محرومان و اقشار کم درآمد در دست اقدام است که احداث ۱۰۰ واحد از 
این تعداد در منظریه شهرکرد درحال پیگیری است و زمین ۳۰ واحد آن نیز تامین شده است.

احداث ۱۲۰ واحد مسکن خیرساز برای محرومان استان
اخبار کوتاه

مدرســه طبیعت، قلمرویي اســت براي کودکان؛ فضایي 
که در آن امکان تعامل آزادانه، کنجکاوانه و سرخوشــانه با 
طبیعت براي کودکان فراهم اســت. تجربــه هاي کودکانه 
در این فضا، تعامل آزادانــه و ملموس با همه عناصر طبیعت 
از جمله آب، خاك، سنگ، چوب، گیاه و حیوان را در برمي 
گیرد؛ تعاملــي باز و آزاد، تــك نفره یا جمعي و بر اســاس 
انگیزه هــای درونــي کودکان.به گــزارش جهانبین نیوز ؛ 
شــهرام احمدي، مدیر کل محیط زیســت چهــار محال و 
بختیاري با اشــاره به اهمیت مــدارس طبیعت در پرورش 
کودکان گفت: مــدارس طبیعت پــس از تفاهم نامه اي که 
سازمان حفاظت محیط زیســت با وزارت آموزش وپرورش 
در ســال ٩۲ منعقد کرد و منجر به تولیــد محتوایي به نام 
منشــور مدارس جم یا مدارس جامع محیط زیســتي شد، 
 ایجادشدند.وي افزود: بر این اساس سازمان حفاظت محیط 
زیســت بســته اي را براي کودکان و نوجوانان سن ۳ تا ۱٨ 
سال طراحي کرد که خروجي این بســته در مقطع دیپلم، 
فارغ التحصیالني خواهند بود که هم مي توانند مشــکالت 

معیشــتي خود را حل کنند و هم تامین نیازهاي معیشتي 
آنها منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیســت نشود.

احمدي خاطر نشــان کرد: در مقطع اول، سازمان حفاظت 
محیط زیســت با هماهنگي که با دانشــگاه علوم بهزیستي 
و سازمان بهزیســتي کشــور انجام داده، کودکان ۳ تا ۱۲ 
ســال را در قالب مدارس طبیعت، نکات آموزشــي تربیتي 
 را در قالــب مکتب مــدارس طبیعت که در دنیــا به عنوان

 nature school از آنان یاد مي شود آموزش مي دهد.
در کشور ما تا چندي پیش نیز اکثر مردم کودکي خویش را 
در محیط هاي روستایي و شهرهاي کوچك مي گذراندند که 
در آن شرایط دسترسي مداوم به محیط هاي طبیعي آسان 
بود. محله، کانون فعالیت هاي روزانــه کودکان بود و اوقات 
فراغت کودکان عمدتا به بازي هاي فردي و جمعي، کاوش و 
تخیل مي گذشت. چنین تجربه اي به کودکان اجازه مي داد 
خالق و شادمان باقي بمانند و در حوزه هاي گوناگون، توانا 
در حل مســئله و داراي مهارت هاي متنوع باشند.اما امروز 
شرایط کامال متفاوت اســت؛ چراکه سبك زندگی ها تغییر 

کرده و کودکان از ارتباط مستقیم با طبیعت محروم هستند 
و اگر در کودکي انگیــزه و توانایي کافي براي درك مفاهیم 
مربوط به طبیعت و عشق به آن ایجاد نشود، در بزرگسالي هر 
اندازه آموزش در این زمینه ها داده شود، از آنها شهرونداني 
متعهد و فعال در عرصه طبیعت نخواهد ساخت؛ شاید  این 

شهروندان آگاه  باشند ولي فعال نخواهند بود.
با این حال به عنوان راه حلي براي برون رفت از این چالش 
مي توان مفهوم مدرســه طبیعت را معرفي کرد.مدرســه 
طبیعت یعنــي فراهم کــردن گســتره ای آزاد به منظور 
بودِن در طبیعت براي کودکان.بررسي هاي صورت گرفته 
شــده روي این مدارس نشــان مي دهد کــه درصد بیش 
فعالي دانش آمــوزان کاهش یافته، ضریب یادگیریشــان 
زیاد شــده و حتي کودکاني که مبتال به اوتیســم بودند در 
این مــدارس نشــانه هایي از بهبود بــروز داده اند.مدارس 
طبیعت زنــگ ندارند، دیــوار ندارند، آموزش مســتقیم و 

معلم ندارنــد و کودکان 
با لمس طبیعت به خوبي 
آن را تجربــه مي کنند، 
رشــد  خالقیتشــان 
مي کند و اعتمادبه نفس 
می یابند.هیــچ رقابت و 
مقایسه اي در این مدارس 
وجود نــدارد. بچه ها این 
مجال را پیــدا مي کنند  
که خاك را لمس کنند، 
آب بــازي و گل بــازي 
کنند و خاطره خوشــي 
از طبیعــت برایشــان 
باقی بمانــد. بچه هایي 
که این گونه رشد کنند، 
عاشــق سرزمینشــان 
مي شــوند،  این افراد در 
بزرگســالي هیچ وقــت 
شیشــه خودرویشان را 

براي ریختن زباله پایین نمي آورند، این افراد هرگز در برابر 
رخداد آتش سوزي جنگل ها بي تفاوت نمي مانند، هرگز به 

سمت حیات وحش  به بهانه تفریح شلیك نمي کنند.
این افراد مي توانند براي هموطنان خود و همه ساکنان کره 

زمین الگو باشند.

مدير کل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياري:

»مدارس طبیعت« زنگ،آموزش مستقیم و معلم ندارند

با مسئوالن

نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری:

برپایی و اقامه نماز، مهم ترین 
درس نهضت حسینی است

جهانبین نیوز: عزاداران شــهرکردی بعــد از برگزاری 
مراسم ســوگواری سید و ساالر شــهیدان امام حسین 
)ع( و یاران باوفایشان در روز عاشورا با حضور در مصالی 
بزرگ شهرکرد، امامزاده دوخاتون و مسجد سبزپوشان 
اشکفتك، نماز ظهر عاشورا را به یاد شهدای دشت کربال 
اقامه کردند.حجت االسالم محمدعلی نکونام، نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بعد از اقامه نماز ظهر 
عاشورا در مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد با اشاره به 
اهداف قیام عاشورا اظهار کرد: برپایی و اقامه نماز ظهر 
عاشورا مهم ترین درس نهضت حسینی است. وی اضافه 
کرد: مقاومت، پایداری، ایثارگری، شهادت، عبودیت حق، 
عشق به خدا، اجرای احکام الهی، امر به معروف و نهی از 
منکر، زنده نگهداشــتن ارزش های الهی و جلوگیری از 
انحراف اسالم از درس های مهم قیام عاشورای حسینی 

هستند که الزم است به آنها توجه شود.

ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی 
برای ایام اربعین حسینی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری از آماده سازی و هماهنگی ناوگان اتوبوسرانی 
برای ایام اربعین خبــر داد.به گزارش فــارس، احمد 
جمشــیدی در نشســت هماهنگی با شــرکت های 
اتوبوسرانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به در پیش 
بودن ایام اربعین حســینی اظهار کــرد: حوزه حمل و 
نقل جاده ای اســتان به ویژه بخش اتوبوسرانی، برای 
این ســفر معنوی در حال آماده ســازی و هماهنگی 
ناوگان و نیروهای خود است.وی میانگین عمر ناوگان 
اتوبوسرانی استان را مناســب ارزیابی کرد و افزود: به 
منظور اینکه ایران اســالمی در ایام اربعیــن در برابر 
چشمان جهانیان قرار دارد، سالمت فنی و تجربی ناوگان 
 و رانندگان، مسئله مهمی است که باید مورد توجه دقیق

 باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری رعایت و احترام به مقررات و قوانین راهنمایی 
و رانندگی را از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه، 
بیان و اضافه کرد: کاهش تصادفــات و تلفات جاده ای 
هدف اصلی در این سفر اســت و برای دستیابی به این 
هدف و همچنین تحقــق تاکیدات مقام معظم رهبری 

در این بخش، همت و دقت نظر مجموعه را نیاز دارد.

مدير کل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياري گفت: مدارس طبيعت زنگ ندارند، ديوار ندارند، 
آموزش مستقيم و معلم ندارند و کودکان با لمس طبيعت به خوبي آن را تجربه مي کنند.

اهدای بیش از 11 هزار واحد خون 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل انتقال خــون چهارمحال و بختیــاری از اهدای بیش از 
۱۱ هزار واحد خون در استان طی شــش ماه نخست سال جاری 

خبر داد. 
ملك  محمدی در گفت و گــو با خبرگزاری ایســنا اظهار کرد: در 
شش ماه نخست سال جاری ۱4 هزار و ٨۳۲ نفر برای اهدای خون 
به پایگاه های انتقال خون در شهرســتان های شهرکرد، فارسان و 
بروجن مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و 7۰٩ نفر موفق به 

اهدای خون شدند. 
مدیرکل انتقال خون استان در ادامه افزود: تعداد افراد اهداکننده 
مستمر این سازمان 65 درصد نسبت سال گذشته افزایش داشته 

است. 
وی تعداد اهداکنندگان خانم در ســال جاری را ۳۳۲ و آقایان ۱۱ 
هزار و ۳77 نفر اعالم کرد و گفت: اغلب خانم ها به دلیل باورهای 
نادرست و اعتقاد به کم خونی از انجام این عمل خودداری می کنند . 
مدیرکل انتقال خون استان خاطرنشــان کرد: از خون اهدا شده 
برای بیماران مبتال به تاالســمی، نیازمند به فرآورده های خونی و 
بیماران بستری و تصادفی و سوختگی استان استفاده و مازاد آن به 

استان های اصفهان و اهواز صادر می شود.

 مهاجرت زودهنگام پرندگان
 به تاالب های استان

تابناك : رییس حفاظت محیط زیســت بروجــن از مهاجرت زود 
 هنگام تعــدادی از پرندگان آبــزی و کنار آبزی بــه تاالب های

 بین المللی گندمان و چغاخور در این شهرستان خبر داد.
مرتضی منصوری اظهار کرد: تاثیر پدیده خشکسالی در استان های 
همجوار و نامساعد شدن زیستگاه های کشورهای آسیای مرکزی 
و سیبری، موجب شده تا تعدادی از پرندگان مهاجر در اوایل پاییز 

سال جاری به این مناطق مهاجرت کنند.
وی گفت: مهاجرت زودهنگام پرندگان امســال نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.
منصوری این پرندگان را از خانواده اردك ها،غاز خاکستری، درنا، 
حواصیل، اگرت، اکراس، خروس کولی و چنگرها دانست و گفت: 
این پرندگان تا فصل ســرما و یخبندان در تاالب های بین المللی 

گندمان و چغاخور حضور دارند.
رییس حفاظت محیط زیست بروجن از مشــاهده دو گونه پرنده 
 مهاجر کمیاب شــامل»حواصیل شــب« و»خوتــکا « در تاالب 
بین المللی گندمان این شهرســتان در تابســتان امسال خبر داد 
و گفت: 67 قطعه از این گونه ها که از خانواده اردك ها هســتند، 
نخستین بار در تاالب بین المللی گندمان النه سازی و تخم گذاری 
کردند.وی افــزود: در حال حاضــر۳۰ هزار پرنده آبــزی و کنار 
آبزی از خانواده مرغابی ســانان، اردك، لك لك، اگرت و خروس 
 کولی در تاالب های گندمان و چغاخور شهرســتان بروجن وجود

 دارد.
تاالب های بین المللی چغاخور و گندمان در شهرســتان بروجن 
در 7۰ کیلومتری شهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری 

قرار دارد.

 اگر در کودکي انگيزه و 
توانايي کافي براي درك 

مفاهيم مربوط به طبيعت 
و عشق به آن ايجاد 

نشود، در بزرگسالي هر 
اندازه آموزش در اين 
زمينه ها داده شود، از 

آنها شهرونداني متعهد و 
فعال در عرصه طبيعت 

نخواهد ساخت

تحدید حدود اختصاصی
7/66 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3599 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اکبر عطایی فرزند علی در جریان ثبت 
است و رای شماره 13960302027000575 مورخ 1396/1/20 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/8/10 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:20489 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
ابالغ

7/196 شماره درخواست: 9610466837200013 شماره پرونده: 9609986837200478 
شماره بایگانی شعبه: 960514 خواهان سمیه مرادی فرزند خیرگرد دادخواستی به طرفیت 
خوانده مهدی کرکیان به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان- طبقه دوم- اتاق 216 ارجاع و به کالسه 9609986837200478 ثبت گردیده که 
قرار ارجاع امر به داوری تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 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 ظرف مهلت 
7 روز جهت معرفی داور واجد الشرایط )متاهل و باالی 30 سال( حاضر گردد. م الف: 20652 

شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  
ابالغ بهای ثمنیه اعیانی

7/206 شماره: 96/921485754-96/7/6 بدینوسیله در اجرای تبصره یک ماده 105 آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت آقای شهرام رضائی فرزند قربان مالک چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه پالک 15201/4283 واقع در بخش 5 که سند مالکیت آن در صفحه 169 دفتر 242 
امالک ثبت و صادر گردیده مبلغ هفده میلیون ریال بابت بهای ثمنیه اعیانی چهار دانگ مشاع 
پالک فوق به حساب سپرده ثبت تودیع نموده است و اعالم نموده از حیات یا ممات ورثه بانو 
سکینه عرب تیرانی مالک بهای ثمنیه اعیانی مذکور اطالعی ندارد لذا بدینوسیله به ورثه بانوی 
نامبرده ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به حسابداری اداره ثبت شرق واقع در خیابان 
جی خیابان تاالر مراجعه نمایند و چنانچه اعتراضی دارند از تاریخ نشر آگهی به مدت یکماه به 
دادگاه صالحه مراجعه و گواهی مربوطه را جهت جلوگیری از واگذاری بهای ثمنیه اعیانی به 
این اداره تسلیم نمایند. م الف: 21422 حسین هادیزاده کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شرق  

مزایده
7/194 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 961875 ج/3 له زینب حاتمی و علیه شرکت پارس مشعمل مبنی بر مطالبه 
در روز یکشنبه مورخه 96/8/7 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی شهرک صنعتی محمودآباد شرکت 
پارس مشعل نزد حافظ اموال آقای محسن صالحی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 
10% بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس 
از پرداخت تمای بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: الف: الکترو موتور زیمنس ساخت کشور آلمان. کد کاال 
021010027 انبار شماره 2، 45 کیلو وات به شماره سریال 0140/0905762015 سه هزار 
دور، ب: الکتروموتور زیمنس ساخت کشور آلمان، کد کاال: 0210110020، 37 کیلووات به 
شماره سریال 224211033 سه هزار دور، نظریه کارشناسی: باتوجه به بازدید انجام شده از دو 
دستگاه الکتروموتور زیمنس ساخت آلمان با مشخصات فنی فوق الذکر به شرح ذیل ارزیابی 
می گردد. 1- الکتروموتور 45 کیلووات زیمنس الف مبلغ 65/000/000 ریال 2- الکتروموتور 
37 کیلووات زیمنس ردیف ب مبلغ 55/000/000 ریــال جمع مبالغ ردیف های 1 و 2 ریال 
مطابق با دوازده میلیون تومان ارزیابی می گردد. م الف: 20630 شعبه 3 اجرای احکام مدنی 

دادگستری اصفهان  
مزایده

7/192 آگهی مزایده اموال غیرمنقول: اجرای احکام شــعبه 13 خانواده اصفهان در نظر دارد 

جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960625ج/11 له فریناز کالهدوزان و 
علیه امین ربانی مبنی بر مطالبه مهریه در روز چهارشنبه مورخ 96/8/3 ساعت 9/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش سه دانگ مشاع از شش 
دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیاًل درج شده است ملکی آقای 
امین ربانی و اکنون در تصرف مالکانه مالکین میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تســلیم ملک مورد مزایده  پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت هزینه 
های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان، 
خ میرداماد ک شیرزاد مجتمع آسمان پ 118 طبقه 5 بازدید به عمل آورد و پس از مساحی و 
معاینه فنی دقیق محل گزارش کارشناسی ذیل تهیه و به حضورتان ایفا می گردد. طبق برگ 
معامالت یک برگی به شماره 054582 الف/91 سند قطعی غیرمنقول ثبت شده در صفحه 
99 دفتر جلد 12 سر دفتر تحت شماره 2433 مورخ 91/6/14 دفتر اسناد رسمی شماره 352 
حوزه ثبتی اصفهان فی مابین فروشندگان آقایان محمد ارشدی و آقای مجید موحد بالسویه 
و خریداران آقای امین ربانی اصفهان و خانم فریناز کالهدوزان بالســویه همگی و تمامت 6 
دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره 9 فرعی از 5166 اصلی قطعه 8 تفکیکی 
مفروز و مجزی شده از شماره یک فرعی بخش 2 حوزه ثبتی منطقه شمال اصفهان به مساحت 
118/2 مترمربع واقع در طبقه دوم که 2/94 متر مربع آن تراس مسقف 16/28 مترمربع آن 
سطح شیبدار است به انضمام 6 دانگ انباری قطعه 8 به مساحت 2/6/ متر مربع واقع در طبقه 
پشت بام به انضمام 6 دانگ پارکینگ قطعه 2 به مســاحت 9/88 مترمربع واقع در همکف با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات معامله شده است الزم به ذکر است محل مورد 
بازدید در طبقه سوم بوده لکن در سند مذکور طبقه دوم قید گردیده است. آپارتمان مسکونی 
دارای سالن، 2 اتاق خواب آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف سرویس بهداشتی حمام می باشد 
کف سالن ســرامیک دیوارها رنگ روغنی و کاغذ دیواری و سقف گچ بری و دربهای داخلی 
چوبی با چارچوب فلزی و پنجره ها آلومینیومی و دارای سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور و 
سرمایش کولر آبی و دارای حق انشــعابات دایر آب و فاضالب مشترک و برق و گاز و 2 خط 
تلفن اختصاصی میباشد و خالی از سکنه است. با عنایت به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات 
دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه های موثر در قضیه منجمله متراژ و نوع 
کاربری و نوع مصالح مصرفی و موقعیت محلی و دسترسی به شبکه شوارع و معابر، وضعیت 
ثبتی، انشعابات دایر، ارزش کل 6 دانگ پالک مورد بازدید جمعًا به مبلغ 3/300/000/000 
ریال معادل سیصد و ســی میلیون تومان ارزیابی می گردد و ارزش ســه دانگ مورد مزایده 
 1650000000 ریال می باشــد. م الف: 20629شــعبه 13 اجرای احکام مدنی دادگستری

 اصفهان  
مزایده

7/193 آگهی مزایده اموال منقول: اجرای احکام شعبه 3 اصفهان در نظر دارد در جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی کالســه 961401 ج/3 له محمود رسول اسماعیل پور و علیه 
مرتضی عیدی مبنی بر مطالبه در تاریخ یکشنبه 96/8/7 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار می نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
بهارستان قلعه شور پارکینگ غدیر مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بهاء 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نماید پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. 
لیست امول مورد مزایده: یک دستگاه سواری ســمند به شماره انتظامی 592ب54 ایران53 
اینجانب کارشناس منتخب در پارکینگ غدیر از سواری فوق به شماره شاسی 1478901264 
و شماره موتور 269998 مدل 1389 بازدید و بررسی به عمل آورد از هر لحاظ ایده آل با مدل، 
استهالک الستیک پنجاه درصد باتوجه به نداشتن بیمه شــخص ثالث یکصد و هفتاد و دو 
میلیون 172000000 ریال برآورد قیمت می گردد. م الف: 20574شعبه 3 اجرای احکام مدنی 

دادگستری اصفهان 
مزایده

7/159 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960123 ج/اول  له شهربانو پورزال و علیه بابک فعالی و زهرا شاهین 
شــمس مبنی بر مطالبه مبلغ 931/557/944 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در روز یکشنبه مورخه 96/7/23 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 17/65 حبه از 72 حبه شش دانگ 
ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیاًل درج شده است و اکنون در تصرف 
مالکانه مستاجر می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی ذیل مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10% قیمت 
پایه به حساب ســپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 

از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می 
باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی پالک 2156 فرعی از 44830 اصلی 
بخش 5 اصفهان به مالکیت آقای آقاجان شــاهین شــمس آبادی فرزند آقابیگلر در معیت 
خواهان خانم شــهربانو پورزال و وکیل نامبرده خانم مظاهری و مستاجر از محل وقوع ملک 
واقع در خیابان قائمیه خیابان شــهدای نیروی انتظامی کوچه سروش پالک 80 و کدپستی 
8178715671 بازدید و بررسی شد و گزارش ذیل باستحضار می رسد: ملک مذکور یک باب 
واحد مسکونی دارای دو درب ورودی از شمال و شــرق، دارای همکف مسکونی و زیرزمین 
انباری با مشــخصات نمای آجر و فرش کف موزائیک در حیاط و  در داخل ساختمان دارای 
آشپزخانه با کابینت فلزی و کاشی دربهای چوبی و پنجره های فوالدی و دیوارهای با اندود 
گچ و قدمت ساخت حدود سی سال، مســاحت عرصه 209 مترمربع و اعیانی طبقه همکف 
135 مترمربــع و انباری حدود 30 مترمربع می باشــد )الزم به ذکر اســت طبقه همکف در 
تصرف مستاجر و انباری در تصرف مالک بود و امکان بررســی دقیق آن مقدور نبود( پالک 
دارای خدمات آب و برق و گاز و تلفن می باشــد. بهای پالک فــوق باتوجه به جمیع جهات 
 معادل 3/800/000/000 ریال )ســه میلیارد و هشــتصد میلیون ریــال( ارزیابی می گردد.

م  الف: 18513شعبه 1 اجرای احکام مدنی دادگستری اصفهان
مزایده

7/158 اجرای احکام حقوقی شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962013ج/3 لــه صمد کالنتــری و علیه محمودرضــا طایفه و 
غالمحســین وادائی مبنی بر مطالبه مبلغ 147/969/740 ریال بابــت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در روز چهارشــنبه مورخه 96/7/26 ساعت 8/30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش 3/916 
حبه از 72 حبه شــش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیاًل درج 
شده است و اکنون در تصرف مالکانه مالک می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری 
به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
با سپردن 10% قیمت پایه به حساب ســپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملــک مورد مزایده: محل وقوع ملک به نشــانی: 
اصفهان، خیابان نظر شــرقی، جنب تاالر اندیشــه، مجتمع تجاری اداری جلفا طبقه پنجم 
دفتر کار شرکت آسانســور و پله برقی افق با کدپستی 8173657379 مکان مورد نظر شش 
دانگ پالک ثبتی شماره 94 فرعی از شــماره 179 اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به 
مساحت ششدانگ طبق سند هشتاد و سه متر و چهل و پنج صدم متر مربع که طبق استعالم 
ماخوذه مورخ 1394/7/5 اداره ثبت اســناد جنوب اصفهان مشــخصات ساختمانی سطوح 
رویه ملک: کف ســرامیک فرش، دربهای داخلی چوبی، دیوارها انــدود گچ و کاغذ دیواری 
و دیوارکوب، سیســتم گرمایش پکیج و کولر آبی دستگاه اســپلیت، و دارای نمای آجری و 
انشعابات و مشترکات آب و فاضالب، برق، گاز و قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشــد. نظریه کارشناســی: ارزش 
ششدانگ پالک مذکور با مشــخصات فوق در زمان مباشرت جمعًا مبلغ 4/080/000/000 
ریال معادل چهارصد و هشت میلیون تومان که به نســبت 1/5 دانگ مشاع مورد نظر مبلغ 
 680/000/000 ریال تعیین و اعالم و نظر می گردد.م الف: 18506شعبه 3  اجرای احکام مدنی

 دادگستری اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/182 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالسه پرونده: 980-96 حل3 وقت رسیدگی: ساعت 4:30 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/8/16 مشخصات خواهان: مرتضی عموســلطانی فرزند محمود مقیم: خمینی شهر 
منظریه فاز یک ک بهار پ 86. مشخصات خوانده: حسین خوش کام طالخونچه فرزند منوچهر 
 130147cw01997 خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند موتورسیکلت جترو شماره موتور .
تنه 9410065 پالک 629-74975. دالیل خواهان: کپی شناسنامه فروشنده و کپی کارت 
موتور. گردشکار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 5090 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک(
تحدید حدود اختصاصی

7/90 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 141 فرعی از 39 اصلی واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اله رحم خدا رحم نیا فرزند خدارحم در جریان ثبت 
است و رای شماره 13960302027002558 مورخ 1396/3/7 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

1396/8/13 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
 ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:20690 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک

 منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/97 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه ویالیی پالک 1577 فرعی از 11516 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام پری نقش فرزند علی در جریان 
ثبت است و رای شــماره 13960302027000575 مورخ 1396/1/20 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1396/8/1 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

 م الف:20768 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/157 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 1970 فرعــی از 15192 اصلی 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی به نــام علیرضا قیصــری فرزند 
رمضان و محمدحســین قیصری فرزند محمد حســن در جریان ثبت اســت و آرای شماره 
13960302027002361 و 139660302027002633 مورخ 1396/3/8 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/8/10 روز چهارشــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایــی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقــه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
 قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و

 به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:21101 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/208 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی: 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
کالســه پرونده: 696/96 حل 12 وقت رســیدگی: ســاعت 11:30 بعد از ظهر روز شــنبه 
مورخه 1396/8/13 مشــخصات خواهان: مهرنوش مهراد فرزند محمداسماعیل با وکالت 
سیدمحسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 136 پالک 2 طبقه 
سوم. مشخصات خوانده: حسین قاســمی زاده فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان. 
خواســته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 224/4874765 بانک توسعه 
تعاون به میزان 50/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی. دالیل خواهان: کپی چک و 
گواهینامه عدم پرداخت. گردشکار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده 
 می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
 مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5107 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف

 شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
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مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد فوتی های ناشی از 
حوادث کار در اصفهان ناشی از برخورد جسم سخت و سقوط از ارتفاع است.

علی سلیمانی پور با اشاره به آمار فوتی های ناشی از حوادث کار استان اصفهان  
در پنج ماهه امسال اظهار داشــت: در این بازه زمانی ۳۳ نفر که همگی مرد 
بوده اند جان خود را به دلیل حوادث  کار از دست داده اند که نسبت به آمار ۵۲ 

نفری سال گذشته با کاهش روبه رو بوده ایم.
وی با اشاره به آمار مصدومین ناشــی از حوادث کار استان اصفهان در پنج 
ماهه امسال ابراز داشت: در این بازه زمانی یک هزار و ۱۱۴ نفر که شامل ۵۹ 
نفر زن و یک هزار و ۵۵ نفر مرد بوده اند به دلیل مصدومین ناشی از حوادث 
کار به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده اند که در مقایسه 
 با آمار یک هزار و ۲۴۷ نفری سال گذشته با کاهش ۱۰.۷ درصدی روبه رو 

 بوده ایم.

تکرار ناکام 
ماجرای»بنیتا« در اصفهان

کاهش ۱۰.۷ درصدی 
مصدومین حوادث کار

هوشیاری پلیس اصفهان، سارقان خودروی پژو که دختربچه ای هفت ساله در 
آن بود را ناکام گذاشت. فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی اطالع مردم 
هوشیار و تماس آنان با پلیس ۱۱۰ موضوع سرقت نجات مبینا، خودروی پژو 
پارس به همراه دختر بچه ای به نام مبینا در دستور کار ماموران پلیس استان 

قرار گرفت.
سردار مهدی معصوم بیگی  افزود: با تالش ماموران کالنتری ۱۸، پلیس ۱۱۰ و 
پلیس راهور؛ در عملیات تعقیب و گریز، سارقان مجبور شدند، دختر بچه را ر ها 

کرده و با خودرو متواری شوند. 
وی ادامه داد: دختر بچه هفت ساله در کمتر از نیم ساعت از دست سارقان رهایی 
یافت.غفلت پدر و ر ها کردن خودرو با فرزند به قصد خرید، درحالی که سوئیچ 

داخل خودرو بوده، انگیزه سرقت اعالم شده است.
به گفته فرمانده انتظامی استان، تالش ها برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

مدیرکل دفتر ازدواج خانواده 
وزارت ورزش و جوانان:

 »وام ازدواج« 
تمامی متقاضیان سال 
گذشته، پرداخت شد

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از دریافت وام ازدواج توسط تمام متقاضیان در نوبت سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها افرادی 
که امسال برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند، در انتظار دریافت وام هستند.

ناصر صبحی با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج با پیگیری نمایندگان مجلس و همکاری بانک مرکزی از سال ۹۵ به بیش از ۳ برابر افزایش یافت گفت: امیدواریم وام ازدواج به 
زودی به میزانی افزایش یابد که شایسته تشکیل زندگی جوانان شود؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی هرچند که این مبلغ افزایش یافته اما الزم است افزایش بیشتری 
پیدا کند. صبحی با اشاره به افزایش آمار متقاضیان وام ازدواج بعد از افزایش مبلغ آن تصریح کرد: هرســاله حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج هستند، اما با 
افزایش سه برابری وام ازدواج در سال گذشته کسانی که رغبت یا امیدی به دریافت وام نداشتند به یک باره خواهان دریافت این وام شدند که باعث شلوغ شدن صف های 

متقاضیان دریافت وام در بانک ها شده است.

کشف و ضبط ۳۵ هزار کیلوگرم پودر گوشت آلوده در خمینی شهر
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی بازدید از مراکز 
عرضه و توزیع مواد غذایی در شهرستان خمینی شهر، بیش از ۳۵ هزار کیلوگرم 

پودر گوشت آلوده کشف و ضبط شد.

 افزایش ۴ درصدی اهدای خون
 در محرم امسال

 مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به افزایش ۴ درصدی 
مراجعه کنندگان اهدای خون در محرم امسال 
گفت: شــش هزار و ۵۰۰ نفــر از مردم 
استان اصفهان در دهه محرم سال 
جاری در طرح نذر خون شــرکت 
کردند.  مجید زینلی  با اشــاره به 
اینکه طرح نذر خــون از ابتدای 
محرم امسال در مراکز انتقال خون 
اســتان اصفهان آغاز شــد، اظهار 
داشــت: این طرح تا روز هفتم محرم 
در همه مراکز انتقال خون استان اصفهان 

به اجرا درآمد.
وی با اشــاره به افزایش چهار درصدی اهداکنندگان خون اســتان 
اصفهان در محرم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ابراز 
داشت: باید توجه داشته باشیم که از تاسوعای حسینی در سال جاری 
سیستم اینترنتی نوبت دهی اینترنتی اهدای خون نیز فعال شده و 
Nobatdehi.ibto.ir متقاضیان می توانند  با مراجعه بــه آدرس

نوبت خود را دریافت کنند.

آسیب های بدافزارها؛ تهدیدی 
برای اطالعات ارزشمند کاربران

رییس پلیس تولید و تبادالت اطالعات انتظامی استان اصفهان گفت: 
بد افزارها روی اطالعات ارزشمند کاربران اثر 
می گذارند و می توانند برای همیشــه 
اطالعات آنها را در دسترس بگیرند 
و یا کاربــران را از ایــن اطالعات 

محروم کنند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
دربــاره تهدیدات بدافــزاری در 
فضای سایبری و ســایت ها اظهار 
کرد: نسبت به ســال های گذشته بد 
افزارها، افزایش پیدا کرده و به همان میزان  

روزبه روز حمالت سایبری هم افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: طی ماه های گذشته بدافزار »واناکریپ« آسیب های  
عمده ای در سطح دنیا داشته و برای کاربران ایرانی هم آسیب هایی  

را به وجود آورده است.
سرهنگ مرتضوی در توصیه به شهروندان تاکید کرد: این بد افزارها 
می توانند محدودیت های زیاد و طوالنی را برای کاربران فراهم کند 
که ضروری است شهروندان به پشتیبانی آنالین توجه کنند و این امر 

با استفاده درست از نرم افزارها امکان پذیر است.

 اصفهان، میزبان کنگره
 بین المللی تغذیه ورزشی می شود

۱۲ پژوهشگر خارجی برای سخنرانی در نخستین کنگره بین المللی 
تغذیه ورزشی اعالم آمادگی کردند.

مســئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی 
ورزشی اســتان اصفهان گفت: در 
 این رویــداد علمی بیــن المللی،
از  خارجــی  میهمــان   ۱۲  
کشــورهایی از جمله انگلستان، 
ایتالیا، اســترالیا، کانــادا وقطر 
آخرین یافته های علمی خود را در 

زمینه تغذیه ورزشی ارائه می کنند.
رضا غیاثوند افزود: تغذیه ورزشی و سالمت، 
تغذیه در ورزش های قدرتی، استقامتی و تیمی، تغذیه در آسیب های 
ورزشی، ریکاوری و بازتوانی و تغذیه ورزشی در گروه های خاص از 

محورهای اصلی نخستین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی است.
وی گفت: تاکنــون بیش از ۴۰۰ مقالــه به دبیرخانــه این کنگره 
بین المللی ارسال شده که در دو روز برگزاری این رویداد علمی، بیش 
از ۸۰ مقاله و ۱۵ سخنرانی از پژهشگران داخلی وخارجی ارائه می 
شود.همچنین در پایان کنگره بین المللی تغذیه ورزشی، پژوهشگران 

جوان برتر معرفی می شوند.
نخستین کنگره بین المللی تغذیه ورزشــی با همکاری فدراسیون 
پزشکی ، ورزشی، دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و وزارت ورزش 
و جوانان ۲6 تا ۲۸ مهر در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان برگزار 

می شود.

بازدید هیئت چینی از دانشگاه اصفهان؛

ارائه طرح پژوهشی دانشگاه های 
اصفهان و »سان یات سن« چین

در بازدید هیئــت چینی از دانشــگاه اصفهان، طرح پیشــنهادی 
مشــترک پژوهشــی مرتبط با مطالعات 
ایران و چین شناسی و خاورمیانه ارائه 

وبررسی شد.
مدیر دفتر همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه اصفهان گفت: 
در این نشســت ، برای حمایت و 
تقویت گروه زبان چینی دانشگاه 
اصفهان مقرر شد دانشگاه اصفهان 
پذیرای محققان چینی در قالب فرصت 
مطالعاتی در زمینه مطالعات معارف اســالمی، 

تاریخ، فلسفه و شیعه شناسی باشد.
کمیل طیبی افزود: همچنین نخستین مدرس زبان چینی دانشگاه 
سان یات سین، فعالیت خود را در ترم جاری در دانشگاه اصفهان از 

این هفته شروع می کند. 
مدیر مرکز آموزش زبان چینی این دانشگاه هم در این نشست برای 
ادامه اعزام دانشجویان دانشــگاه اصفهان به دانشگاه سان یات سن 
چین اعالم آمادگی کرد. پروفســور ژو شــیائو بینگ افزود: با توجه 
به برگزاری تعداد زیادی از کارگاه های تابســتانه در دانشگاه سان 
یات سن چین ، پژوهشگران دانشــگاه اصفهان می توانند مرتبط با 
موضوعات مورد نظر با هماهنگــی واحدها و گروه های مختلف ، در 

قالب دوره های کوتاه مدت به این دانشگاه چینی اعزام شوند.

اخبار

 به منظــور گســترش همکاری های پژوهشــی و تقویت 
مشــارکت در اســتفاده بهینه از ظرفیت های آموزشی و 
پژوهشی در حمایت از پژوهشــگران و دانشجویان مقاطع 
تحصیــالت تکمیلی در انجــام پژوهش هــای اولویت دار، 
دانشــگاه آزاد اصفهان)خوراســگان( با اداره کل آموزش و 

پرورش اصفهان تفاهم نامه امضا کرد.
در یکصد و بیســتمین نشست شــورای آموزش و پرورش 
استان که با حضور استاندار اصفهان برگزار شد، دکتر احمد 
آذین، سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان و 
محمد حســن قائدیها، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، تفاهم نامه آموزشــی و پژوهشــی میان آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان و دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان)خوراسگان( را امضا و تبادل کردند.
استفاده از ظرفیت های پژوهشــی و آموزشی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراســگان( برای ارتقای کمی و 
کیفی نظام آموزش و پرورش، توسعه همکاری های دو جانبه 
در انجام پروژه های پژوهشی و توسعه امر پژوهش و تحقیق 
و همکاری، مشــارکت و حمایت معنــوی و ارائه خدمات 
به همه کارگــزاران درگیر با موضــوع تفاهم نامه از جمله 
 اهداف این تفاهم نامه بودکه در ماده یــک تفاهم نامه قید

 شده است.
اعالم فراخوان اولویت های پژوهشی ساالنه آموزش و پرورش 

استان اصفهان به اســتادان در راستای هدایت دانشجویان 
برای انتخاب موضوعات پایان نامه و طرح های پژوهشــی، 
همکاری در راستای استفاده پژوهشگران آموزش و پرورش 
از فضا و منابع کتابخانه دانشگاه، هماهنگی برای ارائه مشاوره 
در طرح های پژوهشــی آموزش و پرورش از جمله تعهدات 

دانشگاه در این تفاهم نامه است.
ارائــه اطالعات و معرفی رســمی پژوهشــگران به محیط 
آموزش، راهنمایی و تامین نمونه های پژوهش برای مداخله 
و یا تکمیل پرسش نامه، اعالم فراخون اولویت های پژوهشی 
هر ساله آموزش و پرورش به دانشگاه از جمله تعهدات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان در فرآیند اجرایی شدن 

این تفاهم نامه است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور  گفت: استان فارس با ۱۲۸۴ 
زندانی، بیشــترین آمار مددجویان مربوط به محکومان 
تحت حمایت ســتاد دیه را به خود اختصاص داده و به 
ترتیب اصفهان با ۸۹6 زندانــی، تهران با ۸۱۱ محبوس 
و خراسان رضوی نیز با ۸۰۹ مددجو در شمار بیشترین 
دارندگان محکومان ناتوان در پرداخت بدهی های دیه و 
مالی هستند. اسدا... جوالیی با قدردانی از مسئوالن برخی 
از استان های کشور در کاهش و کنترل طرح »پیشگیری 
از ورود ناخواســته افراد به زندان ها« افــزود: در مقابل 
شهرهایی با جمعیت کیفری باال، سیستان و بلوچستان 
به عنوان بزرگ ترین استان کشور به لحاظ وسعت منطقه 
فقط ۷6 زندانی و بدون حتی یک محکوم زن در رتبه اول 
قرار دارد و به ترتیب خراسان شمالی با ۹۷ بدهکار مالی 
و سمنان با ۱۱۲ مددجوی نیازمند از کمترین محکومان 

غیرعمد میزبانی می کنند.
جوالیی با اشــاره به ابالغ قانون بیمه اجباری خسارت 
وارده شــده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشــی از 
وسایل نقلیه در اردیبهشت ســال گذشته، عنوان کرد: 
به برکت این قانون مترقی هرچند زندانیان دیات ناشی 
از حوادث کارگاهی نســبتا در طول یک ســال گذشته 
تغییرات چندانی نداشــته اند، اما خوشبختانه در قبال 
بدهکاران دیات ناشی از حوادث رانندگی باید بگوییم این 

جمعیت کیفری با روند کاهشی خود به تعداد ۵۸۰زندانی 
رسیده اند که بیشتر این محبوسان از دیات جرحی و فوتی 

هم پرونده هایی از گذشته دارند.
مدیرعامل ســتاد دیه کشــور طول درمــان و افزایش 
تعرفه های پزشــکی و درمانی را علت حبس بسیاری از 
رانندگان مقصر در یک حادثه رانندگی عنوان کرد و افزود: 
در چهار ماه نخست امسال با وجود رشد ۹ درصدی مبلغ 
حق بیمه صادره از سوی شــرکت های بیمه از بابت حق 
بیمه شخص ثالث، اما خوشبختانه در این بازه زمانی بیش 
از شش میلیون و ۲۵۰ هزار بیمه نامه با همین عنوان به 
فروش رسیده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ 

رشدی تقریبا ۲۸ درصدی داشته است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور خبر داد:

افزایش 28 درصدی فروش بیمه نامه  های شخص ثالث

خبرآموزش و پرورش

در یکصد و بیستمین نشست شورای آموزش و پرورش صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه دانشگاه آزاد با اداره کل آموزش و پرورش استان

محیط زیست

سالمند، طبیعت و ویتامین سبز
ســالمندي، دوره انکارناپذیر زندگي است که مي توان با 
رعایت سبک صحیح زیستن به همراه حضور در طبیعت، 
به دوربودن از استرس و شــرکت در فعالیت هاي محیط 

زیستي این دوره را با سالمت و آرامش سپري کرد.
در دهه ۹۰ میالدي سن امید به زندگي ۴۸ سال بود، اما 
اکنون به حدود ۷۵ سال رسیده که نشان دهنده پیر شدن 
جمعیت جهان است. حتي برخي آمارها نشان مي دهد سن 
 امید به زندگي تا سال ۲۰۳۰ به باالي ۹۰ سال مي رسد. 
بر اساس آخرین آمارها، میانگین سن امید به زندگي در 
ایران ۷۵ سال اســت در حالي که در سوئد ۸۵ سال و در 
ژاپن ۸۲ سال اعالم شده است؛ این میزان در کشورهاي 
آفریقایي حدود ۵۰ ســال اســت.مطالعات جدید نشان 
مي دهد که عوامل رواني همچون اضطراب و افســردگي 
بیش از بیماري  هاي جسمي بر وضعیت آرامش و آسایش 
سالمندان تاثیر مي گذارند؛ از این رو گردش در طبیعت، 
قدم زدن در میان درختان، نگاه کردن به گله هاي حیوانات 
و نشستن در کنار جوي آب تاثیر بسیار زیادي بر سالمت 
رواني و به دنبال آن جســمي افــراد دارد. مدیرکل دفتر 
مشارکت هاي مردمي سازمان حفاظت محیط زیست با 
تاکید بر نقش محیط زیست بر سالمت شهروندان گفت: 
جامعه اي که به مالحظات محیط زیســتي توجه جدي 
مي کند، در واقع امید به زندگي را در بین شهروندان افزایش 
مي دهد و تالش مي کند تا شرایطي را براي جامعه میانسال 
و سالمند ایجاد کند تا با کمترین مراجعه به پزشک زندگي 
سالمي را تجربه کند. محمد درویش افزود: آمارها نشان 
مي دهد در کشورهاي اسکاندیناوي، شمال اروپا و برخي 
کشورهاي آسیاي جنوب شرقي که شمار سالمندان رو به 
افزایش است، شــمار مراجعه آنها به پزشک رو به کاهش 
است؛ این ناشي از برنامه مدوني است که آنها براي رعایت 
هنجارهاي محیط زیســتي قائل هســتند. وي به نقش 
پیاده روي یا استفاده از دوچرخه بر سالمت افراد اشاره کرد 
و گفت: در هلند، سن استفاده از دوچرخه براي شهروندان 
به ۷۵ سال مي رسد و مشخص است شهري که مردمان 
آن با دوچرخه تردد مي کنند، ســالم تر هســتند، کمتر 
دچار افســردگي و بیماري هایي مانند آلزایمر مي شوند.

درویش تاکید کرد: اگر بتوانیم هنجارهاي محیط زیستي 
را در ســرزمین خود رعایت کنیم، منابع آب و خاک خود 
را سالم نگه داریم تا غذاي سالم تري براي ایرانیان فراهم 
کنیم، آلودگي هوا و آلودگي صوتي را کاهش دهیم، از بار 
ترافیک بکاهیم و فرهنگ پیاده روي و دوچرخه سواري را 
گســترش دهیم، در واقع کمک کرده ایم که نه تنها امید 
به زندگي افزایش یابد، بلکه میانساالن با نشاط و شادابي 

بیشتري زندگي کنند.

شبکه های اجتماعی از فروش عطری  زاینده رود
به نام »ریلکــس« در بازارهای مصر، 
ســودان، لبنان، عراق، بحرین و کویت خبــر می دهند که 
مصرف کننده سه روز پس از اســتفاده از آن جان خود را از 

دست می دهد.
در مصر، وزارت تدارکات این کشور نسبت به فروش این عطر 
در داروخانه ها و مراکز عطر و ادکلن فروشی ها هشدار داده و 

دستور داده تا بالفاصله این عطرها از بازار جمع آوری شوند.
در الجزائر مقامات این کشور دستور تحقیقات درباره وجود 
چنین عطری و صحت و ســقم خبرهای منتشــر شده در 
این رابطه را صادر کرده اند. در خبرهــا آمده که وجود مواد 
شیمیایی فوق العاده سمی در این عطر موجب مرگ مصرف 

کننده ظرف سه روز می شود، اما در گزارش ها نامی از مواد 
شیمیایی سمی برده نشده است.

کارشناســان نســبت به وجود چنین ماده ای ابــراز تردید 
کرده اند. به اعتقــاد آنها موادی چون »آســتون« و یا مایع 
بی رنگ »بنزن« می تواند اثرات سوئی بر انسان برجا بگذارد، 
اما نسبت به وجود عطری که در عرض سه روز پس از مصرف 

افراد را از بین می برد، ابراز شک وتردید شده است.
در ماه ژانویه سال جاری نیز شایعاتی درباره وجود ماده ای به 
نام ریلکس پخش شده بود. سایت اینترنتی البیان در تاریخ 
۲۱ اوت سال جاری بیانیه مقامات کشور امارات عربی متحده 
را در این زمینه منتشر کرده بود که در آن خبر وجود چنین 
ماده ای تکذیب شد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۳ اطالعاتی 

درباره وجود عطر کشــنده ای به نام »الولی« در کشورهای 
عربی پخش شــد که مقامات این کشــورها این شایعات را 

تکذیب کردند.
این بار پای این شایعات به ایران کشیده شد و در اولین اقدام 
رییس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره عطر 
مشــهور به »قاتل« توصیه کرد که شــهروندان بدون دامن 
زدن به نگرانی های بیشــتر، پیشــگیری کرده و از این عطر 

استفاده نکنند.
مصطفی کریمی با بیان اینکه مطالبی که در اخبار رســمی 
و غیر رســمی در خصوص عطری به نام »ریلکس« که پس 
از مصرف باعث مرگ مصرف کننده می شــود و در بازار های 
برخی کشــور های عربی از جمله عراق به فروش می رسد، 
گفت: انتشار چنین مطالبی تازگی ندارد و حدود 6 سال پیش 
نیز درباره عطری اسراییلی به نام »Lovely« که از کربال به 

کشور وارد شده بود نیز مطرح شد.
وی با اشاره به عدم صدور مجوز برای عطری تحت این نام و 
حتی مشابه آن در کشور تصریح کرد: برای اطمینان بخشی 
و جلوگیری از نگرانی مــردم موضوع را به معاونت های غذا و 
داروی دانشگاه ها اطالع می دهیم تا موارد مشکوک را مورد 
 بررســی دقیق قرار داده و در صورت وجود حتی قاچاق آن،

 از سطح عرضه جمع آوری کنند.
رییس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره دالیل 
و چگونگی آسیب رســانی این فرآورده آرایشی عنوان کرد: 
تنها مطلب جدی در این خصوص، هشــدار وزارت بهداشت 
مصر و دستور جمع آوری آن است، اما اگر ما بخواهیم صحت 
و سقم موضوع را به درستی بررسی کنیم الزم است محتوای 
آن را مورد آنالیــز دقیق قرار داده و نســبت به ترکیبات آن 
اطالع کسب کنیم تا در صورت تایید تهدیدات، آنتی دوزش 
را ســفارش دهیم. کریمــی همچنین به مردمــی که قصد 
مسافرت به کشور هایی مانند مصر، سودان، لبنان، بحرین و 
به ویژه عراق را دارند توصیه کرد بدون دامن زدن به تشویش 
و نگرانی های بیش از حد، از خطر احتمالی پیشگیری کنند 
و در گام نخســت از قرار گرفتن در معرض استنشاق عطر ها 
اجتناب کرده و در طول مسافرت با ماسک تردد داشته باشند.

وی در پایان، شست وشوی صورت به ویژه بینی و چشم ها را با 
آب، به عنوان راهکاری دانست که در صورت بروز مشکالت از 

طریق فرآورده هایی مثل عطر می تواند موثر باشد.

پای »ریلکس« به ایران باز شد؛

قاتل معطر!

کارشناس اداره ســالمت جوانان و نوجوانان وزارت بهداشت، 
جزئیات اجرای برنامه های ســالمت دانش آموزان در مدارس 

مروج سالمت را توضیح داد.
مجذوبه طاهری درباره جزئیات برنامه مدارس مروج سالمت 
گفت: این برنامه برای انتقال مفاهیم سالمت بین دانش آموزان 
مدارس کشور طراحی شده است و ابتکار آن نیز مربوط به برنامه 

»سالمت برای همه« سازمان بهداشت جهانی بود. این برنامه 
نظامی برای ارتقای سالمت است که منجر به افزایش ظرفیت ها، 
توانمندسازی مردم و دانش آموزان برای سالم زندگی کردن و 

کار کردن می شود.
وی ادامه داد: دانش آموزان با اجرای این برنامه یاد می گیرند که 
در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند و احساس همبستگی و 

تعلق اجتماعی داشته باشند؛ همچنین اعتماد به نفس آنها نیز 
افزایش پیدا می کند؛ در نتیجه نسلی مسئولیت پذیر و سالم از 

نظر جسمی و روحی خواهند شد.
کارشناس اداره سالمت جوانان و نوجوانان وزارت بهداشت با 
اشاره به جهانی بودن این برنامه تصریح کرد: مقدمات اجرای 
آزمایشی برنامه مدارس مروج ســالمت در ایران از سال ۸6 با 
همکاری آموزش و پرورش آغاز شد و به تدریج شتاب بیشتری 
پیدا کرد؛ به طوری که در حال حاضر حدود ۱۹ هزار مدرسه 

مروج سالمت در سطح کشور داریم.

فعالیت ۱۹ هزار مدرسه مروج سالمت در کشور
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عکس

برپا کردن خیمه هارونیه

مراسم عزاداری روز تاسوعا قلعه قورتان

مراسم گل مالی خرم آبادی های مقیم فوالد شهر

مراسم  شام غریبان

                              مهدی زرگر / زاینده رود
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قضاوت 5 داور بین المللی تکواندوی ایران در تورنمنت صربستان
پنج داور بین المللی تکواندوی کشــورمان در تورنمنت صربســتان قضــاوت می کنند.تورنمنت 
 بین المللی صربســتان )G1( از 22 مهرماه، به مدت 2 روز و در شــهر »بلگراد« صربستان برگزار 

می شود.

اخبار

این روزها اخبار تیم فوتبال نفت طالئیه تمامی ندارد و هر روز خبر 
جدیدی از این باشگاه به گوش می رسد.

حدود سه روز از روی کار آمدن حمید 
درخشان به جای علی کریمی به 
عنوان سرمربی در تیم فوتبال 
نفــت طالئیه می گــذرد اما 
حواشــی درخصوص حضور 
یکی از این 2 مربی در این تیم 

بسیار زیاد است.
مسئوالن باشــگاه برای اینکه 
حواشی در بین بازیکنان کاهش 
پیدا کند و اخبار تیم فقط از طرف 
یک منبع خبری )سرپرســت تیم( اعالم شــود همه اعضای کادر 
فنی و بازیکنان را ممنوع المصاحبه کردند. اگــر تا زمان رفع این 
دستور فردی با خبرنگاری مصاحبه داشته باشد، 20 درصد از مبلغ 

قراردادش کسر خواهد شد.

برایرفعبحرانبینفوتبالیها؛

نفتی ها ممنوع المصاحبه شدند

مجله فوتبال اینترنشنال، نمره فنی بازیکنان شاغل در لیگ هلند را 
اعالم کرد. پس از پایان هفته هفتم لیگ 
برتر هلند، اردویــژه، مجله فوتبال 
اینترنشنال این کشــور، اقدام 
بــه امتیازدهی بــه بازیکنان 
کرد. برهمین اساس علیرضا 
جهانبخش ملی پوش ایرانی 
تیم آلکمار که در دیدار برابر 
فاینورد 66 دقیقه برای تیمش 
به میــدان رفت، نمــره ضعیف 
5 را از ســوی این مجله دریافت 
کرد؛ همچنین رضــا قوچان نژاد 
ملی پوش ایرانی تیم هیرنفین که در ترکیب تیمش مقابل آژاکس 90 
دقیقه به میدان رفت، از سوی این مجله نمره متوسط 6 را دریافت 

کرد. هیرنفین در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر شکست خورد.  

 نمره های جهانبخش و قوچان نژاد 
در هفته هفتم لیگ هلند

با شــروع عملیات تعویض چمن ورزشــگاه فوالدشهر، بازی های 
خانگی ذوب آهن پس از این در ورزشــگاه 
یادگار امام)ره( قم برگزار خواهد شد.

با شــروع عملیات تعویض چمن 
ورزشــگاه فوالدشهر، بازی های 
خانگی ذوب آهن دیگر در این 

ورزشگاه برگزار نخواهد شد.
طبــق اعالم مراجــع ذی ربط 
بازی هــای خانگــی ذوب آهن 
در ورزشــگاه یادگار امام)ره( قم 
برگزار خواهد شد. با توجه به برآورد 
هزینه ای که برای برگزاری مسابقات 
در ورزشگاه یادگار امام)ره( قم انجام شده است، هزینه میزبانی در 
این ورزشگاه یک چهارم نقش جهان برآورد شده است. با توجه به 
شرایط به وجود آمده، ذوب آهن در هفته دهم رقابت های لیگ برتر، 

در قم از پارس جنوبی میزبانی می کند.

مدافع ملی پوش باواریایی ها می گوید او و هم تیمی هایش در اخراج 
آنچلوتی نقشی نداشــته اند. در روزهای 
اخیر شایعاتی در آلمان بر سر زبان ها 
افتاده که برخی بازیکنان نامدار 
تیم فوتبال بایرن مونیخ از جمله 
فرانک ریبری، آریــن روبن، 
توماس مولــر، ژروم بواتنگ 
و تومــاس مولر بــا کم کاری 
عمدی خود موجبــات اخراج 
کارلو آنچلوتی را فراهم کرده اند. 
هوملس که در تساوی 2 بر 2 بایرن 
مونیخ در خانه هرتابرلین گل اول 
باواریایی هــا را به ثمر رســاند، در خصــوص گزارش هایی که در 
روزهای اخیر در رســانه های آلمان علیه وی و هم تیمی هایش در 
ارتباط با نقش آنها در اخراج کارلتو منتشــر شده است، گفت: این 
درست نیست که نوشــته اند من قاتل پادشاه هستم.توماس مولر، 
هافبک نفوذی باواریایی ها نیز در این باره گفت: همه ما از نتیجه ای 
که در پاریس )شکست 3 بر صفر بایرن برابر پاری سن ژرمن( رقم 
خورد، شوکه و ناراحت شدیم؛ اما اخراج آنچلوتی تصمیم باشگاه 

بود نه بازیکنان تیم.

طوالنی ترین زمان ناکامی مهاجم پرتغالی کهکشانی ها برای گلزنی 
در یک فصل از لیگ دســته اول فوتبال 
اســپانیا به ثبت رسید.کریســتیانو 
رونالدو هیچ سهمی در گل های 
زده تیمش در پیروزی 2 بر صفر 
برابر اسپانیول نداشت و به این 
ترتیب همچون دو بازی قبلی، 
نتوانســت گلزنی کند. اگرچه 
رونالدو 4 هفته نخست اللیگا را 
به دلیل محرومیت از دست داد اما 
ناکامی  اش در 3 هفته بعدی کافی 
بود که یک رکورد ناخواسته و منفی 
در کارنامه دوران بازیگری اش در اللیگا به ثبت برسد. اکنون 270 
دقیقه است که نمی تواند توپ را از روی خط دروازه رقبا عبور دهد که 
این طوالنی ترین زمان انتظار او برای ثبت اولین گلش در یک فصل 
اللیگا بوده است. پیش از این طوالنی ترن ناکامی او برای گلزنی در 
یک فصل از اللیگا 255 دقیقه بود که در فصل یازده2010 به ثبت 
رسید؛ این در حالی اســت که او فصل گذشته تنها پس از گذشت 

6دقیقه از اولین بازی تیمش در اللیگا گلزنی کرد.

برگزاری بازی های خانگی ذوب آهن 
در ورزشگاه یادگار امام)ره( قم

من قاتل پادشاه نیستم!

رونالدو، رکورد انتظارش برای 
گلزنی در اللیگا را هم شکست!

علی کریمی سرمربی برکنار شده تیم فوتبال نفت طالئیه تهران گفت: 
جایگزین کردن مربی در تمام فوتبال دنیا قانون دارد اما متاســفانه در 
فوتبال ما چنین رویه ای رعایت نمی شود و من هم به همراه بازیکنانم 

حق خود را از باشگاه نفت می گیرم.
»علی کریمی« ســرمربی تیم فوتبال نفت طالئیه که بعد از پیروزی 

این تیم مقابل سپاهان در هفته هشتم از سوی مالک 
باشگاه، برکنار و حمید درخشان سرمربی سابق دوباره 
به جای وی جایگزین شده است،روز گذشته در جمع 
خبرنگاران افزود: تا آخرین لحظه از افرادی که چندی 
پیش با من عکس یادگاری می گرفتند و حاال به دنبال 
برکناری ام هستند، حقم را می گیرم. وی گفت: پیش 
از حضور درتمرینات، برنامه الزم را برای موفقیت تیم 
به باشگاه داده بودم اما حاال می خواهند همان گونه که 
پیش از این با »علی دایی« در تیم پرســپولیس رفتار 
کردند، با من نیز رفتار کنند. البته چنین مشــکالتی 
همیشه در فوتبال کشور وجود داشته و این ضعف باید 
از رأس هرم که فدراســیون فوتبال است اصالح شود؛ 
هر چند که فکر می کنم این وضعیت همیشــه ادامه 

خواهد داشت. 
کریمی با تاکید بر اینکه اگر الزم باشــد، درخصوص گرفتن حقش از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیر خواهد شد، افزود: اگر قوانین فوتبال 

مشکل دارد، باید اصالح شــود و قوانین جدید را جایگزین کنند؛ اما به 
نظر می رســد نمی خواهند اصالحی در این قوانین صورت بگیرد تا از 
مراجع قانونی معتبر پیگیر احقاق حقم باشم. سرمربی سابق تیم فوتبال 
نفت طالئیه با تاکید بر اینکه چنین رفتارهایی سبب ایجاد بدعتی بد در 
فوتبال کشور می شود، اظهار داشــت: اگر قرار است مربی برکنار شود 
ابتدا با او تسویه حساب می کنند سپس به سراغ مربی 
دیگری می روند؛ اما حاال اینکه باشگاه نفت تهران بدون 
تسویه با من فرد دیگری را به عنوان سرمربی انتخاب 
کرده است، مســئوالن فوتبال، وزارت نفت و نماینده 

وزارت ورزش و جوانان باید پاسخگو باشند.
کریمی درباره اینکه اگر بازیکنان با وی تمرین کنند 
ممکن است از سوی باشگاه جریمه شوند، گفت: اجباری 
برای تمرین بازیکنان وجود ندارد؛ اما هیچ نامه رسمی از 
باشگاه برای برکناری من به دستم نرسیده است و من 
همچنان سرمربی این تیم هستم؛ مدیریت باشگاه می 
توانست حکم رسمی سرمربی جدید را به بازیکنان ابالغ 
کند تا آنان از این تغییرات مطلع شوند. وی ادامه داد: 
وظیفه داشتم بنا بر مسئولیت حرفه ای خود در تمرین 
امروز حاضر شوم. البته امیدوارم برای بازیکنانی که در این تمرین حاضر 
شدند مشــکلی به وجود نیاید؛ هر چند این مدیریتی که من می بینم، 

21 بازیکن را اخراج کرده و 21 بازیکن جدید را جایگزین خواهد کرد.

سرمربیبرکنارشدهنفت:

تصویری از مربی معروف در حال مداحیحقم را از باشگاه می گیرم
چهره های فوتبالی هم در ایام سوگواری شهادت امام حســین)ع( مثل دیگر مردم ایران عزاداری 
می کنند. در این بین چهره هایی هستند که حتی مداحی می کنند؛ از جمله فرهاد کاظمی که در روز 

عاشورا در هیئت خود در نازی آباد مداحی کرد.

نقل قول روز

اشکان دژاگه شرایط عجیبی پیدا کرده و با اینکه مدت هاست 
هیچ باشگاهی ندارد، پای ثابت تمامی اردوهای تیم ملی است. 
این وضعیت نامتعارف باعث شده است تا تمرینات گروهی 
اشکان تنها مختص به اردوهای تیم ملی باشد و او به محض 
پایان اردوها به صورت انفرادی تمریناتش را پیگیری کند؛ 
البته دژاگه هم با عملکرد معموال خوب خود در ترکیب تیم 

ملی، این اعتماد را بی پاسخ نگذاشته است.
21

یکی از سایت های روسیه ای به انتقاد از عملکرد سردار آزمون در تیم 
روبین کازان پرداخت که در این فصل نتوانسته است برای تیمش 
گلزنی کند. آزمون بیش از 600  دقیقه است که نتوانسته در لیگ 
روسیه گلزنی کند و در حال  حاضر در لیگ روسیه، ضعیف ترین آمار 
گلزنی بین مهاجمان را در اختیار دارد. او همچنین  با 17درصد از 
دست دادن توپ و 70 درصد دقت پاس، یکی از ضعیف ترین بازیکنان 

میدان بوده است.

میانگین سنی تیم های اصفهانی امسال نسبت به فصل گذشته باال رفته 
است؛ هرچند که سپاهان همچنان از جوان ترین تیم های لیگ برتر به 
حساب می آید. تیم تحت هدایت عبدا... ویسی با میانگین سنی 23.7 

سال، جوان ترین تیم لیگ هفدهم به حساب می آید. 
 فصل پیش سپاهان و ذوب آهن به ترتیب جوان ترین و سومین تیم جوان 
لیگ برتر بودند؛ اما امسال با میانگین سنی 24.5 و 25.6 سال، از این نظر 

در رده سوم و دهم قرار دارند. 

انتقاد رسانه های روسی از عملکرد ضعیف سردار آزمونلیگ برتر جوان تر شد، اصفهانی ها پیرتر کاپیتان تیم ملی؛ بی تیم ترین لژیونر!

منهایفوتبال

درمسابقاتووشویقهرمانیجهان؛

شهربانو منصوریان نسخه 
نماینده آمریکا را پیچید

سانداکار اصفهانی وزن منهای 65 کیلوگرم تیم بانوان 
ایران، با ارائه مبارزه ای جانانه توانســت در همان راند 
نخســت مبارزه با حریف آمریکایی، به دلیل اختالف 

امتیاز باال پیروز اعالم شود.
چهاردهمیــن دوره رقابت هــای ووشــوی قهرمانی 
 جهان، از جمعه به میزبانی شــهر کازان روســیه آغاز 

شده است.
در رقابت های نوبت صبح، »شــهربانو منصوریان« در 
مرحله یک چهارم نهایی به مصاف »شنون مارتون« از 
آمریکا رفت و با ضربات متعدد و در همان راند نخست، 

به دلیل اختالف امتیاز باال برنده اعالم شد.
منصوریان در اولین مبارزه خود نیز حریفش را ناک اوت 

کرده بود.

پیگیری تمرین وزنه برداران 
در دوبی

ملی پوشــان وزنه برداری در دوبــی تمرینات خود را 
پیگیری کردند. 

تیــم ملــی وزنه بــرداری بــه همــراه ســرمربی و 
 رییــس فدراســیون، از روز شــنبه راهــی دوبــی 

شده است.
پوالدمردان که قرار اســت تا کمتــر از 2 ماه دیگر در 
مسابقات جهانی آمریکا شــرکت کنند، روز گذشته به 

سفارت این کشور در دوبی مراجعه کردند.
با این حال با نظر کادرفنی و فراهم کردن شرایط توسط 
مسئوالن فدراسیون وزنه برداری، روز گذشته نیز ملی 
پوشان در سالن صالح الدین دوبی به پیگیری تمرینات 

خود پرداختند.
در این تمرین تمــام 13 وزنه بــردار حاضر در اردوی 
 تیــم ملــی اعزامی بــه مســابقات جهانی شــرکت 

کردند.

قاب روز

رییس فدراسیون پزشکی ورزشــی، در خصوص پیدا شدن سرنگ در 
رختکن برخی تیم های دســته اول فوتبال ایــران و احتمال دوپینگ 
بازیکنان این تیم اظهار داشت: نیازی نیست ما این مسئله را بررسی کنیم 
چون پیدا شدن تعدادی سرنگ نمی تواند دوپینگ بازیکنی را تایید کند 
و قابل استناد نیست. شاید کسی به عمد سرنگ ها را در رختکن تیم ها 

قرار داده باشد.
غالمرضا نوروزی  در مورد اینکه گفته می شود در لیگ دسته اول، دوپینگ 
بازیکنان شیوع پیدا کرده است، گفت: ما هر هفته در لیگ دسته اول تست 
دوپینگ می گیریم و این مسئله تا االن سابقه نداشته است که هر هفته 
این کار را انجام دهیم؛ ضمن اینکه باز هم تست های دوپینگ را در لیگ 

دسته اول افزایش می دهیم.

ساسان انصاری برای تحکیم جایگاه نه چندان مستحکم فعلی اش در تیم 
ملی، چاره ای ندارد جز اینکه در ادامه مسابقات لیگ هفدهم عملکرد بهتری 
در سپاهان داشته باشد. دعوت از بازیکنانی که پای ثابت اردوهای تیم ملی 
هستند، دست کم در کوتاه مدت منوط به شرایط تیم باشگاهی آنها نیست. از 
این رو، تداوم حضور سعید آقایی در جمع ملی پوشان با وجود عملکرد ضعیف 
سپاهان در هشت هفته ابتدایی لیگ هفدهم و سقوط تاریخی این تیم به 
رده چهاردهم جدول، اتفاق عجیبی نیست؛ زیرا این مدافع جوان اگرچه 
هنوز نتوانسته است به ترکیب اصلی تیم ملی برسد اما جای محفوظی در 
برنامه های کارلوس کی روش دارد. به نسبت آقایی، دعوت از ساسان انصاری 
کمی غیرمنتظره تر بود بخصوص که مدعی آقای گلی لیگ گذشته، در لیگ 

جدید هنوز موفق به گلزنی نشده است. 

پیدا شدن سرنگ در 
رختکن تیم های فوتبال 

راه جام جهانی از اصفهان 
می گذرد

مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا در حالی در شهر »شنزو«ی چین 
به پایان رسید که تیم پتروشــیمی بندرامام، نماینده کشورمان، با یک 
پله سقوط نســبت به دوره قبل، در رده چهارم آسیا ایستاد و بسکتبال 

باشگاهی ایران که همیشه روی ســکو قرار می گرفت، این بار 
بدون مدال ماند.

تیم تحت هدایت مهران شاهین طبع در دوره گذشته 
با اینکه زمــان کمی برای تمرین داشــت و اردوی 

تدارکاتی هم برگزار نکرد، به عنوان ســوم دست 
یافت؛ اما در این دوره با وجود اینکه زمان بیشتری 
برای تمرین داشــت و به اردوی تدارکاتی هم 
رفت، اما دور از انتظار ظاهر شــد و در حالی که 
همگان منتظر بودند این تیم را روی ســکوی 
قهرمانی ببینند، در نهایت دست خالی به ایران 

بازگشت.
پتروشیمی در این دوره با 7 

بازیکــن ملــی و دو یار خارجــی وارد 
رقابت ها شــد، امــا بازیکنــان خارجی 

برخالف یاران داخلی نتوانســتند به این 
تیم کمکی کنند؛ میــرزا بگیچ که از همان 

ابتدای تورنمنت مصدوم بــود و ویلی وارن 
نیز در حســاس ترین بازی ها دست نماینده 

ایران را در پوست گردو گذاشت تا بخشی 
از ناکامی هــای پتروشــیمی روی دوش 

آنها باشد.
بازیکنیکهفرصتحضوردرآسیا

راپیدانکرد
بازیکنی دو تابعیتی که جذب پتروشیمی 

شــده و به همراه این تیم به آسیا برده شده 
بود، با مخالفت مسئوالن کنفدراسیون آسیا 

که دلیلش هنوز دقیقا مشخص نشده اســت، نتوانست برای این تیم به 
میدان برود و به نوعی دست شاهین طبع زیر حلقه بسته ماند. مسئوالن 
پتروشیمی عنوان می کنند تمام مدارک برای صادر شدن کارت بازی او 
وجود داشــته؛ اما اینکه هاکوپ خاجیریان، دبیرکل کنفدراسیون آسیا 
مجوز بازی نداده است، به صورت شــفاف اعالم نمی شود. این در حالی 

است که گرامی پور می تواند برای تیم ملی ایران بازی کند.
ضعفمدیریتیفدراسیون،یقهنمایندهایراندرآسیاراگرفت

فدراســیون بســکتبال به خاطر میزبانی های گذشــته خود بخصوص 
مسابقات آســیا چلنج، بدهی زیادی را متحمل شد و این بدهی ها ماند 
و ماند تا اینکه یقه پتروشیمی )که یک تیم باشگاهی 
بود( را گرفت! فدراســیون بسکتبال نشان 
داده ضعف ها و مشــکالت زیادی در 
بحث مدیریتی دارد و چه در داخل و 
چه خارج باعث از بین رفتن حق 

بسکتبال ایران شده است.
مهران شــاهین طبع پس از 
پایان بازی های باشگاه های 
آسیا، در گفت وگویی عنوان 
کرد: پیش از شروع مسابقات 
و در جلسه فنی به ما گفتند 
فدراســیون شــما حــدود 
350هزار دالر بدهکار اســت و 
تا این مبلغ را پرداخت نکنید اجازه 
بــازی برای شــما 
صادر نخواهد 
شــد و ما 
م  عــال ا
کردیم که 
فدراسیون 
به ما ارتباطی 
ندارد امــا آنها زیر 
بــار نرفتنــد و گفتند 
فدراســیون ایــران شــما را 
فرستاده است. ما هم طی تماسی 
بــا فدراســیون مبلغــی از ایــن پول 
را پرداخــت کردیم تا اینکه یک ســاعت 
 قبل از شــروع بازی، کارت بازی ما را صادر 

کردند.
محمود مشحون، رییس کنفدراسیون بسکتبال 
غرب آسیا محسوب می شود؛ اما عمال  نفوذی نه 
تنها در بسکتبال قاره کهن، بلکه در غرب آسیا هم 
ندارد؛ بنابراین هرطور بخواهند با بسکتبال ایران 
رفتار می کنند. چگونه اســت که کنفدراسیون 
آسیا از قبل مشــکالت را اعالم نمی کند و در 
آســتانه مســابقات قصد محرومیت نماینده 
ایران را دارد؟ بدون شــک این موارد، ضعف 
مدیریتی فدراسیون بسکتبال ایران را می رساند 
 که باعث می شــود اینچنین در آســیا با نماینده کشــورمان برخورد

 کنند!
سوتی عجیب مســئوالن فدراســیون در حذف تیم ملی سه نفره ایران 
از بازی های داخل ســالن آســیا هنوز رنگ نباخته بود که برخورد بد 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا با نماینده باشگاهی ایران به خاطر بدهی های 
فدراسیون، عدم اعمال نفوذ و ضعف مدیریتی را در این فدراسیون نشان 
داد تا ثابت شود در فدراسیون بسکتبال، هنوز در بر همان پاشنه سابق 

می چرخد؛ فدراسیونی که سوءمدیریت، بزرگ ترین مشکل آن است.
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رقم سرمایه گذاری در راه آهن اصفهان- اهواز بالغ  بر5میلیارد یورو است
خیرا... خادمی،معاون وزیر راه وشهرســازی، با بیان اینکه»رقم ســرمایه گذاری در راه آهن 
اصفهان- اهواز بالغ  برپنج میلیارد یورو است،گفت: نکته مدنظر ما، مشارکت شرکت کره ای در 

ساخت وتقبل بخشی از هزینه اجرای این خط است.

شهرداری

رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در ایام ویژه و تعطیل بخصوص در ایام عزاداری اباعبدا...
الحسین)ع(، مجموعه پرسنل اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، کلیه کارگران خدمات شهری و مجموعه اجرایی 
آن وظایف سنگین تری برعهده دارند. غالمرضا ساکتی افزود: قبل از شروع ایام محرم در سطح مناطق ۱۵ گانه جلسات 

توجیهی و آموزشی پیرامون مدیریت پسماند و حفظ نظافت با بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی برگزار شد.
وی با بیان  اینکــه در این ایام، بیــن ۲۰ تا ۴۰ کارگــر در هر منطقه از 
شهرداری خدمات نظافت را به صورت ویژه انجام دادند، تاکید کرد: بیش 
از ۲۷۰دستگاه ماشــین آالت نظافت، اضافه بر ماشین آالت قبلی برای 
جمع آوری، انتقال پسماندها و پاکسازی محل های عزاداری در نظرگرفته 
شد تا پاکســازی و نظافت شــهر در ایام محرم به ویژه روزهای تاسوعا و 
عاشورا به صورت ویژه انجام شود. ساکتی با اشاره به اینکه روزانه ۲ هزار 
و ۵۸۹ کارگر پاکبان برای نظافت معابر شهری فعال هستند، خاطرنشان 
کرد: در روزهای عاشورا و تاسوعا نیز هزار کارگر خدمات شهری در حالت 
آماده باش بودند. وی اظهارکرد: نظافت معابر اصلی و فرعی شــهر طی 
روزهای گذشته انجام شد تا پس از این روزها، هیچ اثری از ظروف یکبار مصرف و آشفتگی در شهر وجود نداشته باشد.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، ضمن تشکر از همراهی مردم و هیئت های مذهبی ادامه داد: خوشبختانه 
امسال باوجود آموزش، فرهنگسازی و اطالع رسانی، مردم و هیئت های مذهبی همکاری خوبی با شهرداری داشتند. 

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان اظهارکرد: یکی از دغدغه های شهروندان خرید و فروش امالک قولنامه ای است و 
سوالی که معموال در این باره مطرح می شود این است که آیا اطمینانی برای این گونه خریدها وجود دارد؟

مســعود حیدری تاکید کرد: بی شک در اعتبار امالک و ســاختمان هایی که به وســیله قولنامه خریداری می شود، 
خدشه هایی قابل مشاهده است و دل نگرانی هایی برای شهروندان به وجود می آورد؛ چرا که امالک قولنامه ای باعث 

سوء استفاده برخی ازسودجویان نیز می شود.
وی تصریح کرد: خریداران امالک قولنامه ای پیش از هرگونه معامله، برای 

جلوگیری از ضرر و زیان باید از شهرداری استعالم بگیرند.
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان با بیان اینکه آنچه در اصطالح مردم 
به »خرید قولنامه ای« معروف است، گاهی همان مبایعه نامه های عادی 
است، یادآور شد: قولنامه سندی است که طی آن خریدار و فروشنده، خرید 
و فروش  را انجام می دهند ولی این معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده 
و البته این امر مشــکالتی را برای طرفین قولنامه بخصوص خریدار ایجاد 
می کند. حیدری خاطرنشان کرد: هر کدام از طرفین باید به وعده های ثبت 

شده در قولنامه عمل کنند اما اگر این تعهدات انجام نشود، مطابق قانون مدنی ضمانت اجرایی وجود دارد. وی بار دیگر 
تاکید کرد: شهروندان تا حد امکان از خرید و فروش امالک قولنامه ای خودداری کنند و در غیر این صورت حتما قبل از 

خرید ملک از شهرداری استعالم بگیرند تا دچار ضررهای جبران ناپذیر نشوند.

مدیر امور حقوقی شهرداری:

تا حد امکان از خرید و فروش امالک قولنامه ای خودداری کنید
رییس اداره خدمات شهری شهرداری خبرداد:

فعالیت هزار پاکبان در ایام عاشورا و تاسوعا

با مسئوالن

در ۶ ماهه نخست امسال رقم خورد؛

بیش از ۳هزار ساعت کالس 
تخصصی شهرسازی

مســئول اجرا، هماهنگی و نظارت بــر عملکرد دفاتر 
برون سپاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: تســهیل در رونــد ارائه خدمات 
شهرسازی، کاهش زمان ارائه خدمات، کاهش مراجعات 
مردم، ارتقای رضایتمندی و سالمت در ارائه خدمات، 
افزایش و بهبود مناسب سطح نظارت و بازرسی، از مزایا 

و اهداف اجرای طرح برون سپاری است.
مائده پسندی ادامه داد: بعد از مطالعه یکساله در کلیه 
کالنشهرها، به این نتیجه رسیدیم که یکی از ویژگی های 
این طرح این است که در شهرهای دیگر برون سپاری 
به صورت محدود رخ داده و منجر بــه ایجاد امتیازات 
ویژه شــده اســت، اما در اصفهان ما از این تجربیات 
استفاده کرده و هیچ گونه محدودیتی برای راه اندازی 
برون سپاری در دفاتر پیشخوان سطح شهر نداشتیم و 
به افرادی که براســاس آیین نامه های اجرایی مصوب 
دفاتر پیشخوان خدمات شهرســازی، صالحیت های 
عمومی و تخصصی الزم را داشــتند، این امتیاز به آنها 

واگذار شده است.
وی درخصوص آموزش پرسنل مورد نیاز برای اجرای 
این طرح، گفت: پس از اینکه افراد متقاضی ثبت نام می 
کنند، چنانچه مدارک آنها فاقد اشــکال باشد، مرحله 
آموزش شروع می شود و پس از طی ۷۰ ساعت آموزش 
برای مسئوالن فنی دفاتر و ۴۰ ســاعت آموزش برای 
کارشناســان بازدید و همچنین کسب نمره قبولی، به 
مدت یک ماه به صورت ویژه در مناطق شهرداری تحت 
آموزش عملی قرار گرفته و در صورت کسب نمره قبولی 
در آزمون عملی، مشغول به کار خواهند شد و همچنین 
در خصوص مســئوالن پیگیری مناطق نیز روند فوق 

انجام می پذیرد.
پسندی یادآور شد: برای کارشناسان بازدید نیز ۳هزار 
و ۶۲۰ نفر ساعت دوره آموزش کالس های تخصصی 
شهرسازی در ۶ ماهه نخست امسال برگزار شده است و 
آموزش ها و آزمون های تکمیلی تئوری و عملی نیز به 

صورت مستمر حین فعالیت دفاتر ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبرداد:

اجرای پایلوت اهدای ۲۰۰ سبد 
بازیافت درمنطقه ۱۵

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
پسماندها اقالم با ارزشی هســتند که باید تفکیک آن در بین تمام 

سنین فرهنگ سازی شود.
امیر حسین کمیلی افزود: در همین راستا به منظور نهادینه کردن 
فرهنگ تفکیک از مبدأ، سبدهای بازیافت دربین مدارس منطقه 
۱۵ شهرداری اصفهان توزیع می شود؛ همچنین به دانش آموزان 

نکات تفکیک پسماند از مبدأ آموزش داده می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه ۲۰۰ ســبد بازیافت به ۱۰۰ مدرسه در سطح منطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان اهدا خواهد شــد، خاطرنشان کرد: این طرح به 

صورت پایلوت در منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اجرا شده است.

مدیرمنطقه یک شهرداری خبرداد:

 ساماندهی مادی حاجی 
با اعتبار بیش از ۶ میلیاردتومان 

۲۷۵ کیلومتر مادی در سطح شهر اصفهان وجود دارد که بر اساس 
برنامه ریزی ها، ساماندهی ساالنه ۳۰ کیلومتر از آنها در دستور کار 
قرار دارد. مادی حاجی یکی از مادی هــای موجود در منطقه یک 
شهرداری اصفهان است که ساماندهی آن در دستور کار شهرداری 

این منطقه قرار دارد.
مدیرمنطقــه یک شــهرداری اصفهــان در این باره اظهــار کرد: 
ســاماندهی مادی حاجی حدفاصل خیابان خیام تا خیابان صائب 
در دست اجراســت و با اعتبار ۵۰ میلیون تومان ظرف ۳ ماه آینده 
تکمیل می شود.حمید عصارزادگان  با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه افزود: پروژه پارکینگ زیرســطحی اردیبهشت به مساحت 

۳هزار و ۳۰۰ متر در خیابان طالقانی در دست اجراست.
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان، از پیشرفت ۴۱ درصدی احداث 
این پروژه خبر داد و تاکید کرد: در صورت تکمیل عملیات آزادسازی 
این طرح، احداث پارکینگ اردیبهشــت ظرف یــک ماه آینده به 
پایان می رســد. عصارزادگان هزینه اجرای این طرح را ۶ میلیارد 
و ۵۰۰میلیون تومان عنوان کــرد و افزود: احداث این پارکینگ در 
کاهش بارترافیکی خیابان طالقانی و تســهیل در عبور و مرور این 

خیابان تاثیر بسزایی دارد.

معاون  حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

بی توجهی به معضالت ترافیکی 
گذشته، باعث آسیب های امروز شد 

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری با بیــان اینکه امروزه 
عدم جانمایی مناسب برخی از ســاختمان های اداری، فرهنگی، 
درمانی و آموزشی، زمینه ساز معضالت ترافیکی در شهر اصفهان 
شده است، اظهار داشت: باید توجه داشــته باشیم که در گذشته 
معضالت ترافیکی مورد توجه مسئوالن نبوده و امروز آسیب های 
ناشــی از این بی توجهی ها را شاهد هســتیم.علیرضا صلواتی با 
بیان اینکه پیشــنهاد می شــود از این پس قبل از جانمایی مراکز 
درمانی، موسسات آموزشــی و مدارس، مجموعه های صنفی و...، 
اســتعالم های الزم ترافیکی صورت گیرد، تصریح کرد: باید توجه  
داشته باشــیم که به ویژه در زمان بازگشــایی مدارس معضالت 
زیادی را در شهر اصفهان شاهد هســتیم که باید مدیریت این امر 
در دســتور کار قرار گیرد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه در زمینه بیمارســتان ها و مراکز  درمانی، 
جلســاتی را با آموزش و پرورش برگزار کرده ایم، تصریح کرد: این 
در حالی اســت که باوجود بهره مندی از زمین های مناسب برای 
راه اندازی پارکینگ هــا، هنوز اقدام جدی در ایــن زمینه صورت 
نپذیرفته اســت. وی با اشــاره به اینکه جانمایی نامناسب مراکز 
آموزشی در مناطق ســه، چهار، پنج و شش شــهرداری اصفهان 
نیز معضالت ترافیکی این مناطق را تشــدید کرده اســت، افزود: 
در این زمینه خانواده ها و ســرویس های مدارس همکاری خوبی 
با ماموران ترافیکی ندارنــد؛ از این رو زمینه ســاز ایجاد ترافیک 
 در تقاطع های نزدیــک به مدارس و حتی چندیــن تقاطع دورتر

می شوند.

به گزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهان، با اعــالم پایگاه 
اطالع رســانی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور، در حکمی ســعید ابریشــمی راد را به عنوان شهردار 
جدید کاشان در اســتان اصفهان منصوب کرد. در حکم وزیر 
کشور خطاب به سعید ابریشــمی راد  آمده است: »در اجرای 
تبصره )۳( ذیل بند یک ماده )۸۰( قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصالحات بعدی و باتوجه به پیشنهاد شورای 
اسالمی شهر کاشان و نظر به تجارب ارزنده، به موجب این حکم 
جناب عالی را به سمت شهردار کاشــان منصوب می نمایم.« 
رحمانی فضلی در فراز دیگری از ایــن حکم، مدنظر گرفتن 
عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه 

و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در ایجاد محیط سالم 
شهری را خواستار شد. وزیر کشور همچنین حکم شهرداران 
ایالم، رشت و یاســوج را نیز صادر کرد؛ پیش از این نیز حکم 
شهرداران شهرهای اهواز، بوشهر، خرم آباد، خمینی شهر، خوی، 
ساری، سبزوار، نجف آباد، بندرعباس، کرج، تهران، قم، مشهد 

و یزد از سوی ایشان امضا و ابالغ شده است.
 اداره اصفهان، همچنان با سرپرست پروازی

بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب 
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، نصب شهرداران 
در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان، 
بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر  شهرها، 

به پیشنهاد شورای شهر و با حکم استاندار صورت می گیرد.

این در حالی اســت که قدرت اله نوروزی روز چهارم شهریور 
امسال در نخستین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، با ۱۰ رای موافق به عنوان شــهردار اصفهان 
انتخاب شــد؛ اما از همان روز مهدی جمالی نــژاد به عنوان 
سرپرست شهرداری اصفهان مشغول به فعالیت بوده و هنوز 
حکم شهردار جدید اصفهان از سوی وزارت کشور صادر نشده 
است. این در شرایطی اســت که بیش از ۲ هفته از آغاز به کار 
رسمی جمالی نژاد با حکم وزیر کشور در شهرداری یزد می گذرد 
و به طور طبیعی وی ساکن این شهر بوده و بخش عمده ای از 
زمان خود را برای اداره این شهر صرف می کند؛ اما در عین حال 
و با ابهامات قانونی، از راه دور یا با تردد در جاده اصفهان-یزد، 

امور شهرداری اصفهان را نیز تحت نظر دارد.
صدور حکم شهردار منتخب اصفهان، منوط به اظهار 

نظر مراجع نظارتی است
فتح الــه معین رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
گفت وگویی با بیان اینکه وزارت کشور فقط به ما اعالم کرده 
که حدود ۴۰ درصد از شهرداران شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت را اعالم نظر نکرده اند و پس از طی مراحل اداری، 
حکم این افراد ابالغ خواهد شــد، اظهار کرد: حکم شــهردار 
۴ شهر اصفهان باید از سوی وزیر کشــور صادر شود که تنها 
حکم شهرهای کاشان )تا پیش از ابالغ حکم شهردار جدید( و 

اصفهان از سوی وزیر کشور صادر نشده است.
در همین راســتا ۵ مهر ماه بود که پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور با انتشار بیانیه ای تاکید کرد صدور حکم شهردار منتخب 
اصفهان، منوط به اظهار نظر مراجع نظارتی است.در این بیانیه 
آمده است که »نظر به انتشار برخی اظهار نظرها با ادعای عدم 
اقدام وزارت کشور در صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر 
اصفهان و ادعای تعلل در این خصوص، اعالم می شود که برابر 
روال قانونی موجود، صدور حکم شهردار منتخب شورای شهر 
منوط به اظهار نظر مراجع نظارتی درخصوص فرد معرفی شده 
است و وزارت کشور همه اقدام های قانونی الزم در این خصوص 

را پیش از این اجرایی کرده است.«

معـاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه ۲۰ درصـد 
بودجـه عمرانـی تامیـن اعتبـار شـده، در قالـب ۳۳ قـرارداد اجرایـی شـد، 
 درخصـوص  ۲۱ قـرارداد خیابـان سـازی  و۱۲ قـرارداد پیـاده رو سـازی 

صحبت کرد.
مظفـر از اجـرای ۱۰۰  هـزار تن آسـفالت در قالـب ۹۸  قـرارداد خبـر داد  و از 
۲۵۵ قراردادی گفت که بـه غیر از پروژه هـای مرکز همایش هـای بین المللی 

واحیـای میدان امام علی )ع( در شـهر فعال هسـتند؛ قراردادهایی که بخشـی 
از آنها در  سـال ۹۵ و۳۳ مـورد از آنها در سـال ۹۶ فعال شـده اند.

۴۶ پروژه فعال با ارزش بیش از یک میلیارد تومان
وی بـه ۴۶  پروژه فعال در شـهر کـه ارزش بیش از یـک میلیارد تومـان دارند، 
اشـاره و اعـالم کـرد:  ۴۰ درصـد از بودجـه خالـص عمرانی کـه هنـوز تامین 
اعتبار نشـده،  با همـت مدیریت شـهری در نیمـه دوم تامین اعتبار می شـود.
معاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان، بـه رویکـرد شـهرداری اصفهان 
در برنامـه اصفهـان ۱۴۰۰، کاهـش آلودگـی و توسـعه حمـل و نقـل عمومی 
اشـاره کرد و گفت: اولویت هـای حوزه عمران در نیمه دوم امسـال و سـال ۹۷ 

پروژه هایـی هسـتند که ایـن دو هـدف را محقـق کنند.

مظفر با بیـان اینکه شـهروندان بایـد بتوانند در شـهر نفس بکشـند و جابه جا 
شـوند، اظهارکـرد: در ۶ مـاه دوم سـال پـروژه هایی اجرا می شـوند که بسـتر 
حمل و نقـل عمومـی را فراهم می کننـد  و آلودگی هـوا را کاهش مـی دهند؛ 
ازجمله تکمیـل خط یک متـرو، راه انـدازی خطـوط ۲  و۳، ایجاد مسـیرهای 

سـامانه تندرو و پـروژه های زیسـت محیطی.
مترو به صفه می رسد  

وی با اشـاره به اینکـه تکمیل خط یک قطار شـهری با سـرعت پیـش می رود 
و اکنون متـرو به میدان آزادی رسـیده و سـاعات اسـتفاده از آن افزایش یافته 
اسـت، از تالش برای رسـیدن متـرو به صفـه و راه انـدازی خطـوط ۲ و ۳قطار 

شهری سـخن گفت.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

مترو به صفه می رسد

وزیر کشور حکم شهردار جدید کاشان را هم ابالغ کرد، اما  از حکم شهردار اصفهان خبری نیست؛ 

اداره شهر با سرپرست پروازی

وزیر کشور در حکمی، سعید ابریشمی راد را به عنوان شهردار جدید کاشان منصوب کرد تا اصفهان تنها شهر 
پرجمعیت بدون شهردار استان باشد.

مشاور عالی شهردار اصفهان در جلسه هیئت مدیره سازمان 
قطار شهری اصفهان و حومه اظهار داشت:ایستگاه قطار شهری 
انقالب اصفهان یکی از مهم ترین ایستگاه های متروی شهر به 
شمار می رود که جمعا حدود ۱۸ هزار متر مربع زیربنا دارد و 
برنامه ریزی بر این اساس است که در هر ساعت ظرفیت ۸ هزار 

نفر مسافر را داشته باشد.جواد شعرباف با بیان اینکه امکانات 
مناسب باید در اختیار مردم قرار گیرد، به هزینه ۲۰۰ میلیارد 
تومانی ساخت هر ایستگاه مترو اشاره کرد و افزود: باید تالش 
کنیم که بر اســاس منابع موجود و با اســتفاده بهینه از آن، 

بهترین کیفیت را در اختیار مردم شهر اصفهان قرار دهیم.

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: قطار 
شهری از آرزوهای دیرینه شــهر اصفهان به شمار می رود و 
مردم منتظر هستند که این سرویس حمل و نقل مهم در شهر 

اصفهان به سرعت تکمیل شود.
علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه دغدغه نخســت شورای 
اسالمی شهر اصفهان، تکمیل قطار شــهری این شهر است، 
ادامه داد: این نمونه حمل و نقلی باید به صورت کامل در اختیار 

مردم شهر اصفهان قرار گیرد.      

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

قطار شهری از آرزوهای دیرینه شهر اصفهان به شمار می رود

مدیرمنطقه ۲ شهرداری اصفهان اظهارکرد: آســفالت معابر فرعی به 
منظور تردد روان شهروندان، بر اساس برنامه ریزی با جدیت در دست 
اجراست. محمدحسین جعفری فشارکی با اشاره به اینکه آسفالت معابر 
فرعی سطح منطقه تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته  است، اضافه کرد: 
آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان تا پایان سال جاری تکمیل می شود.
جعفری فشارکی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان 
کرد: به منظور ارتقای ســرانه فرهنگی منطقه، احداث فرهنگســرای 
بابوکان در دســتور کار قرار گرفت. وی اضافه کــرد: عملیات اجرایی 
فرهنگســرای بابوکان در محله بابوکان با مساحت ۹۰۰ مترمربع در ۳ 

طبقه به زودی آغاز می شود.

در آینده نزدیک آغاز می شود؛

عملیات اجرایی 
فرهنگسرای بابوکان

محله دستگرد طی سال های گذشته از زیرساخت های شهری کمتری 
برخوردار بوده و نیاز اســت که این زیرســاخت ها با افزایش سرانه های 
فرهنگی، ورزشــی و خدماتی در این محله ارتقا یابــد. مدیر منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان در این باره اظهارکرد: ورزشگاه دستگرد به دنبال ارتقای 
سرانه ورزشی منطقه در انتهای محله دستگرد و در مرز مشترک با ناژوان 
در حال احداث است. سیدرضا مبلّغ با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این 
پروژه در دست اجراست و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته، ادامه داد: 
برای احداث این ورزشگاه ۶ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 
وی به ویژگی های ورزشــگاه سرپوشیده دستگرد اشــاره و خاطرنشان 
کرد: کاربری این ورزشگاه چند منظوره بوده و برای ورزش های والیبال، 

بسکتبال، فوتبال گل کوچک و تعدادی دیگر از ورزش ها مناسب است.

مدیر منطقه 1۳شهرداری خبرداد:

پیشرفت 7۵درصدی 
ورزشگاه دستگرد

+ اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمد چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی 
متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. از کنسرت خوانندگان 
مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های 
 مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. 
با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان 

و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

پیش فروش فیلم زرد آغاز شد
محل: سینما سپاهان 

زمان: از ۱۲ مهرماه
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله :
اى فاطمه! همه چشم ها در روز قیامت گريان است جز چشمی كه بر 

مصیبت هاى حسین بگريد.
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 حرف هایی  مهم
 از زبان فرزند شما!)2(

۶. من یک حرف بد شنیدم
شاید پسرتان به خانه  دوســتش رفته و چیز بدی 
دیده  است. آیا به شما می گوید؟ نوجوان ها نمی دانند 
چطور این موضوع را با والدینشــان مطرح کنند. 
حتی با دیدن چیزهای بد و نامناسب هم می تواند 
عادت های بدی آغاز شــود. امروزه نرم افزارهایی 
وجود دارد که به پدر و مادرها این امکان را می دهد 

تا فعالیت های آنالین فرزندشان را کنترل کنند.
۷. من غمگینم و نمی دانم چرا!

بسیاری از والدین بارها و بارها این سوال را از فرزند 
خود می پرسند: چرا؟ چرا گرفته ای؟ چرا به برادرت 
پرخاش می کنی؟ و گاهی فرزند شــما دلیلی برای 
گفتن ندارد. اگر فرزندتان اندوهگین اســت، از او 
نپرسید چرا، در عوض سوال هایی از او بپرسید که به 
شما کمک کند بیشتر در مورد اتفاق هایی که افتاده 
آگاه شوید. شاید فرزندتان غمگین است فقط به این 

دلیل که غمگین است! ایرادی ندارد.
۸. نمی دانم وقتی بزرگ شدم، می خواهم چه 

کاره بشوم
همیشــه از بچه های کوچک این ســوال پرسیده 
می شود: وقتی بزرگ شــدی می خواهی چه کاره 
بشوی؟ شاید هم زیرکانه کودک  خود را وادار کنید 
چیزی را که شما دوست دارید، در ذهن متصور شود 
و بگوید. به جای اینکه مغزش را از متون علمی و ... 

پر کنید، بگذارید بچه گی کند!
۹. من دوست دارم تو فقط با من وقت بگذرانی
اگر فرزند کوچکتــان با خواهر و بــرادرش رقابت 
می کند، ســعی کنید برای تک تک آنها جداگانه 
وقت صرف کنید. او دوســت دارد به حرف هایش 
گوش دهید و با او بازی کنیــد. اگر تمام وقت خود 
را همزمان بــا تمام فرزندانتان ســپری کنید، این 
لحظات خصوصی خاص و شگفت انگیز را از دست 
خواهید داد. وقتی شما برای هر فرزندتان، جداگانه 
وقت می گذاریــد، چیزهای زیــادی در مورد آنها 

کشف می کنید.
۱۰. وقتی روی میزم یادداشت می گذاری خیلی 

لذت می برم
شاید وانمود کند خیلی هم برایش فرقی نمی کند 
یا هیجانش را پنهان کند، اما پســر یــا دخترتان، 
در اعماق دلش عاشــق پیام هایی است که برایش 
می گذارید. این ابراز عشــق و محبــت کردن ها به 
فرزندتان نشان می دهد که در هر لحظه  ممکن به 
او فکر می کنید. شــاید روزی برسد که میز تحریر 
کوچکش را با میز بزرگ تری عوض کند اما مطمئن 
باشــید، یادداشــت هایی که برایش گذاشته اید و 
عشــقی که به او ابراز کرده ایــد را هرگز فراموش 

نخواهد کرد.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

اخالص
 شیطان و عابد

 روزی به عابدی که در میان قوم بنی اســرائیل بود،گفتند: در فالن 
مکان درختی است که قومی آن را می پرستند. عابد خشمناک شد و 
تبر بر دوش نهاد  تا آن درخت راقطع کند. ابلیس به صورت پیرمردی 
در راه وی آمد و گفت: کجا می روی؟ عابد گفت: می روم درخت مورد 
پرســتش مردم را قطع کنم تا مردم خدای را بپرستند نه درخت را. 
ابلیس گفت: دست بدار تا سخنی باز گویم. عابد گفت : بگو. ابلیس ادامه 
داد: خدای را رسوالنی است؛ اگر قطع این درخت الزم بود خدای آنان را 
می فرستاد .  عابد گفت : ناچار باید این کار  را انجام دهم. ابلیس گفت: 
نگذارم و با وی گالویز شد، عابد وی را بر زمین زد. ابلیس گفت: مرا رها 
کن تا سخن دیگری را برایت گویم و آن این است که تو مرد مستمندی 
هستی، اگر تو را مالی باشد که به کارگیری و برعابدان انفاق کنی بهتر 
از قطع آن درخت است. دست از این درخت بردار تا هر روز دو دینار 
در زیر بالش تو گذارم. عابد گفت: راست می گویی، یک دینار صدقه 
می دهم و یک دینار به کار می برم بهتر از این اســت که قطع درخت 
کنم؛ مرا به این کار امر نکرده اند و من پیامبر نیســتم که غم بیهوده 

خورم و دست ازشیطان برداشت.
دو روز در زیر بســتر خود دو دینار دید و خرج می کرد  ولی روز سوم 
چیزی ندید و ناراحت شد وتبر برگرفت که درخت را قطع کند. شیطان 
در راهش آمد و گفت: به کجا می روی؟ گفت می روم قطع درخت کنم، 
گفت هرگز نتوانی و با عابد گالویز شد و عابد را روی زمین انداخت و 
گفت : باز گرد وگرنه سرت را از تن جدا کنم. گفت : مرا رها کن تابروم؛ 
لکن بگو چرا آن دفعه من نیرومند تر بودم؟ ابلیس گفت: تو برای خدا و 
با اخالص قصد قطع درخت را داشتی؛ لذا خدا مرا مسخر تو کرد و این 

بار برای خود و دینار خشمگین شدی و من  بر تو مسلط شدم.

باغ 
کاغذی

             
این کتاب دریچه ای اســت بــرای آغاز نگاهــی تازه به 
روضه های مدیریتی، اجتماعی و سیاســی عاشــورا که 
هرکدام مخاطب خــاص خود را خواهد داشــت و تاملی 

اشک آلود را برمی انگیزد.
 اگر از کربال آنچنان که باید و شــاید بهره نبرده ایم، اگر 
زیبایی های کربال را آنچنان که باید و شاید درک نکرده ایم، 
اگر لذت بردنمان از کربال و فهم  ما از »گم گوشه ها«یش 
آنچنانی نیســت و اگر در روضه های جانسوزش آنچنان 

که باید اشــک نریخته ایم...به این خاطر است که با کربال 
زندگی نکرده ایم.کســی که با کربال زندگی کرده،کسی 
که دردهایش را به افق دردهای کربال گره زده است،کسی 
 که مســائل روزمره زندگی اش با مســائل امام حســین

 علیه السالم پیوند خورده است، اوست که عاشورا و کربالی 
امام حسین علیه السالم را بهتر می فهمد. در این کتاب به 
روضه هایی می پردازیم که شاید کمتر شنیده ایم و کمتر 

فهمیده ایم.

روضه های ناشناخته 
کربال

زشت ترین ساختمان جهان

دانستنی ها

خوشحالم که به حرفم گوش نمی کنی
خوشــحالم که به حرفم گوش نمی کنی! این 
رفتارت را می پسندم، نشانه خوبی است. خوب 
بزرگت کرده ایم، کوچولو، به تــو یاد داده ایم 
که فقط حرف های دلــت را گوش کنی و بس. 
راه درســت برای بچه ها، هیچ وقــت راه پدر و 

مادرشان نیست، هیچ وقت..
»دیوانه وار«
»کریستین بوبن«

در میدان » دی کولون« مادرید یک ســاختمان دوقلو قرار حرف حساب
دارد که محلی ها به آن لقب »El Enchufe« به معنای »دو 
شاخه برق« داده اند زیرا طراحی آن شبیه دو شاخه برق است؛ 
البته نام رسمی و اصلی این بنا، Torres de Colón است و 
برخی اعتقاد دارند که زشت ترین ساختمان دنیاست. نمای 
شیشه ای به رنگ های مسی و دودی و سقف سبز رنگ باعث 
شده تا ســاختمان چندان زیبا به نظر نرسد؛ با این وجود، از 
سال ۱۹۷۹ تاکنون یکی از بناهای دیدنی شهر مادرید اسپانیا 
به شمار می رود. دلیل اصلی توجه مردم این است که در زمان 
ساخت، برعکس همه ساختمان های دیگر جهان که از پایین 
به باال ساخته می شوند، این بنا از باال به پایین تکمیل شده بود.

نخستین بخشی که از این ساختمان ساخته شد، دو ستون 
مرکزی بود که روی یک پایه بتنی قرار داشــتند. در مرحله 
بعدی، باالترین طبقه ساخته شده و روی کابل های فوالدی 
آویزان شد. بقیه طبقات نیز به ترتیب از باال به پایین ساخته و 
تکمیل شدند؛ البته الزم است بگوییم که فقط سه طبقه اول از 

پایین به باال ساخته شدند.

نمای شیشه ای بنا از رنگ های سبز و مسی پوشیده شده و 
سازه ای شبیه دو شاخه نیز بعدها به پشت بام ساختمان اضافه 
شد.شاید جالب باشــد تا بدانید که با این روش، می توان در 
هزینه و زمان ساخت ساختمان ها صرفه جویی کرد. دلیلش 
هم این است که دیگر الزم نیست کارگران تجهیزات و مصالح 
ساختمانی را از طبقه ای به طبقه دیگر ببرند، اما برج دوقلوی 
مادرید تنها ساختمان دنیا نیست که از باال به پایین ساخته 
شده است. ساختمان های بانک مرکزی ایرلند در دوبلین و 
مرکز بانک استاندارد ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی هم با 

همین روش ساخته و تکمیل شده اند.

 از بین بردن صدای سگ ها 
در خیابان های چین

یک مرد چینی به نام »ژنگ« که خودش را دامپزشک معرفی می کند یک 
کلینیک غیرقانونی کنار خیابان راه انداخته و ۵۰ تا ۱۰۰ یوان می گیرد که 

تارهای صوتی سگ های پرسروصدا را از بین ببرد.
 شاید از خودتان بپرسید چرا صاحب سگ می خواهد تارهای صوتی سگش را 
از بین ببرد؟ در این مورد خاص، بیشتر مشتریان این دامپزشک به افسرهای 
پلیس گفتند به خاطر شکایت های همسایگان از سروصدای زیاد حیوانشان 

تصمیم را گرفته اند که حیوانشان را بی صدا کنند.
چند روز پیــش عکس ها و فیلم هایی که در اینترنت منتشــر شــد، ده ها 
سگ را نشان می داد که به آنها ماده بیهوشــی تزریق شده و دستیار ژنگ 
با دو رشته نخ دهانشــان را باز نگه داشته و ژنگ مشــغول بریدن تارهای 
 صوتی آنها با همان ابزار کثیفی است که بدون تمیز کردن همه حیوانات را 

عمل می کند. 
طبق گــزارش هــا، ژنگ 
حدود ۱۰ ســاعت در روز 
عمل می کــرده و تارهای 
صوتی آنها را روی پیاده رو 

می انداخته است.

تصاویری از کتاب توخالی قرن شانزدهمی که در سال ۲۰۰۸ به عنوان »قفسه 
زهرآلود« به حراج گذاشته شد، اینترنت را برانگیخته است. این کتاب توسط یک 
کلکسیونر شخصی به قیمت ۷۰۰۰ دالر خریداری شد. هرچند نام »کابینت 
زهرآلود« برای آن ممکن اســت کمی اغراق آمیز به نظر برسد، اما این کشف 
چشمگیر قرن شانزدهمی یک کتاب توخالی عجیب و مرموز است.در قسمتی 
که صفحات باید قرار گیرد، یازده کشو با اندازه های مختلف و برچسب های دقیق 
قرار دارد که نام گیاهی که در هرکشو قرار دارد روی آنها نوشته شده است، هرچند 
بسیاری از این گیاهان سمی هســتند، اما خاصیت دارویی نیز دارند؛ بنابراین 
همانقدر که ممکن اســت این کتاب به یک قاتل تعلق داشته باشد، به همان 
اندازه ممکن است که به یک قفســه پزشکی تبدیل شود. کیت های مسافرتی 
در آن زمان چیز غیرمعمولی نبوده و داروگر ها نیاز داشتند همیشه اقالم خود را 
نزدشان داشته باشند؛ بنابراین 
این کابینت بــه صورت بالقوه 
کشنده بود. این کشو ها  شامل 
چیزهایی می شــدند که هم 
کاربرد دارویی داشــتند و هم 

کشنده بودند. 

 کشف کتاب توخالی قرن شانزدهمی 
»قفسه قاتل« 

تصاویر روز

عکس هایی زیبا از تلفیق طبیعت و صنعت

افقی
۱- این کشور با قرارگرفتن روی کمربند کانی زایی جهان، 
یکی از مهم ترین دارندگان انواع کانی های معدنی است - 

از محصوالت صادراتی ایران - ساز چنگی
۲- محکم و دیرفرسای - هیمه - پرچم

3- جدید ترکی - شیمی قدیم - وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی که مدعی است برنامه هسته ای ایران اهداف 

نظامی را دنبال می کند
4- ارتفاع نسبت به سطح دریا - داستان کوتاه - ورزش 

مادر
۵- سودای ناله - کشورها - از میوه های صادراتی ایران

6- خوبی - پول زور که حکام از روستاییان می گرفتند 
- مضطرب

۷- زعفران - پدر مرده ها - امر به دویدن
۸- پنج ترکــی - نصف - غرش مهیب جانــور درنده - 

درخت زبان گنجشک
۹- محل بی خطر - به عربی ترجمــه کردن - کارخانه 

آلومینیوم در بحرین
۱۰- نساء - خوشامدگویی - شناساننده

۱۱- غالف شمشیر - پول سابق فنالند - پول سامورایی ها
۱۲- حرف صریح - دوستی - دینداری

۱3- دوستان - مزدور - آزاد
۱4- رنج و درد - حقوق مقرر - از باشگاه های برتر فوتبال 

انگلیس
۱۵- مایه سرگرمی - رتبه ســوم جهان از لحاظ رشد 
اقتصادی، رشد اقتصادی این کشور ۱۱/۱درصد است 

- هالک
عمودی 

۱- مرکز مراکز دولتی ساحل عاج - ویزیتور
۲- هذیان - اقتصاددانی که معتقد است بخش هایی از 
اقتصاد می تواند سرمایه را جذب کند که شرایط جذب 

سرمایه  را داشته باشد - اروس و مال التجاره
3- صف - مخفف کاه - قوت الیموت - راز

4- ضمیر غایــب - فرار کردن حیوانات - پدر شــعر نو 
فارسی

۵- به مقصود نرسیده - عقیده باطنی - مجرای مایعات 
در گیاهان

6- ترازو - مورد اعتماد - تخم مرغ انگلیسی
۷- از کشورهایی که اســتراتژی گسترش بنگاه را برای 
کاهش بیکاری انتخاب کرده اســت - خدای آفتاب - 

بیزاری
۸- بازداشت - از ایاالت دیدنی و توریستی هند - از فلزات 

اساسی در بازار جهانی
۹- به حساب رسنده - وسط - اخوی

۱۰- ترش و شیرین - ترس - زن فریبنده
۱۱- رنگارنگ - چین و چروک پوست - تنها رود قابل 

کشتیرانی ایران
۱۲- پهلوانان - این کشور با ۲۵/4میلیارد دالر در رتبه 
سوم فهرست سرمایه گذاران خارجی ایران در سال های 

۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ قرار گرفته است - عالمت مفعولی
۱3-  میوه تلفنی - از پسوندها - نیم صدای گوسفند - به 

ترتیب بودن
۱4- جریان مســتمر - از انواع بیکاری که نام دیگر آن 
بیکاری سیکلی اســت - از انواع کامیون های چینی و 

روسی که فاقد کیفیت هستند و به ایران وارد می شوند
۱۵- وزیر خزانــه داری ایاالت متحده - از کشــورهای 
دو پایتختــی که مرکــز اقامــت تابســتانی دولت و 

رییس جمهوری آن شهر»نانتالی« است.
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