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مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان خبرداد:

رشد 30 درصدی تولیدات فوالد مبارکه در 5 سال گذشته
3

 اصفـهان   روی  تـشک!
آغاز چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از امروز؛

9

پاییز »ســرد« اصفهان، با موسیقی»گـرم« شد؛سلبریتی های موسیقی در اصفهان

4

آغاز طرح امداد زمستانی فوریت های پزشکی در استان
مدیر فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

11

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان 
تاکید کرد:

3
بحران کم آبی در اصفهان 

تشدید می شود

عامل شهادت مامور پلیس 
اصفهان اعدام شد

11

دانشگاه های کاشان و اصفهان 
در فهرست سبزترین های جهان

4

ذوب آهن قربانی نورچشمی ها!

9

کارآفرینی اجتماعی، بسیاری از مسائل شهری را حل می کند
شهردار اصفهان:

11

10

10
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پیشنهاد سردبیر:نامه ای برای پدر؛ پست شود به مقصد بهشت

زودروزهاوثانیههامیگذرد؟
میبینیچه

شایدبرایبقیهاینقدرزود،ولینهبرایمن؛منیکه

ثانیهثانیههایبعدازرفتنترافقطگذراندمبرایاینکه

بگذردونزدیکشودبهوصالت،همین...چقدردرددارد

گاردیروزبودکهرفتیوپسر۴سالهاترا
دوریات!ان

اولبهخداوبعدبهمنسپردی...

ن۸سالهشدهودارد
کجاییببینیپسر۴ســالهاتاال

یســالگردچهارمینسالشــهادتبابایشمهیا
برا

میشود؟

شنبهســالگردبابایی۵روزباقی
داردمیگویدتاپنج

انده؛داردبرنامهریزیمیکندمشقهایشرابنویسد
م

یهدرمراسمسالگردتکارینداشته
تابرایکمکبهبق

یاوشاگردممتازکالسومدرسهاشهم
باشد.راست


هست.خیلیبهدرسشاهمیتمیدهد،باهوشیاش

عزیزترینم!اولدرسشمهماستوبعد
همبهتورفته

بازیهایبچهگانهاش...همینروزهابودکهمیگفتی

اگربرنگشــتم،حســینیتربیتشکن.آنقدربزرگ

همحرموصفرپیراهنمشکیازتن
شدهکهامسالما

سینهزناربابمانحسین
درنیاوردومثلسالهایقبل

علیهالسالمبود...

وصیتهایتیادمنرفته...

همینروزهابودکهوصیتکردیمرابهمحبتبهپدرو

مادرتوگفتیهوایشانراداشتهباشوحتیازدوری

امجلویشاناشــکینریزتامبادابغضکنندوناراحت

 شوند...

یکههرســالخودتبودی،جایت
درمراسمجشن

خالیبود!

رتاســرخانهپــدرتپرازشــورمیالد
ایــنهفتهس

ادق)ع(بــودوکنارش
ص(وامامجعفــرص

پیامبــر)

وکــهازداغودلتنگیات
عکسهایبزرگوکوچِکت

نشانداشت؛امامحمدمهدیاتتمامتالششراکرد

دهدوباهمهکوچکیاش
کهکارهارابهجایتوانجام

بههمهثابتکردکهابوالفضلهنوزهست؛امابازهم

خردیگر۴ســالاستکه
امانازدلتنگیپدرومادر!آ

نراندیدهاند؛اماحضورروحانیاشدر
گلپسرشــا

نشاءا...تاآخرعمرحس
تماماینسالهاحسشدهوا

خواهدشد...

عزیزترازجانم!

ادرمراسمسالگردامسالهمبتوانیمحق
کمکمانکنت

شهدارااداکنیم...

سالم همسفرم،  یارم، عزیزتراز جانم!

نحوهآمادهکردنپسرشتوسطپدربرایاعزامبهسوریه
همسرشهیددرخصوص

میگوید:

انبهسوریه،عازممشهدشدیم؛
تشهیدشــیروانی

1روزماندهبهآخرینماموری
۵

یشهیدنیزمارادراینسفرهمراهیکردند.
مادر،مادربزرگوخالهها

ینگرفتیمواورابین
دســالبودنصندل

برایپسرم،»محمدمهدی«بهدلیلخر

خودموپدرشنشاندیم؛بیشــترزمان،ابوالفضلاورارویزانوهایشمینشاند.از

ابتدایمسیر،ابوالفضللبهایشراکنارگوشمحمدمهدیمیگذاشتوشعری

رابااوزمزمهمیکرد.هرچهدقیقشدمببینمچهمیگویند،متوجهنشدم؛تااینکه

فحرمرفتیم،درمسیرمهدیرا
موبعدازاســتراحتبهطر

وقتیبهمشهدرسیدی

هآرامآرامدرحال
دیدمکهبرایپدرششــعریرامیخواندوابوالفضلرادیدمک

اشکریختناست.

یدرحالخواندناینشعربود:
مهد

»کیگفتهمنباباندارم؟

گیگفتهمنبیکسوکارم؟
بابایمن

قشنگترینبابایدنیاس

حتیاگهبهروینیهاست

خوبمیدونهرقیهتنهاست«

»ماهرپنجشنبهبهدیدنتمیآییم؛یکبارهمتوبیا!

سالمبابایخوبم!

ادیدهامچهارسالمیگذرد.
ازآخرینباریکهتور

منکهخیلیدلمبرایتتنگشده،پسچرابهخوابمنمیآیی؟!

نوبابامحمدبهمزارتمیآییم؛ولیدلممیخواهدیکبارهمتوبه
پنجشــنبههاباماما

دیدنمابیایی.

میدانمکهنمیشــود؛پــسدعاکنمابــهزودیبهتودربهشــتملحقشــویم.بابا،


دعایمکن!

آخرین زمزمه های پدر با فرزند
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مراهمادروخواهرهایش
ابوالفضلکهدبیرســتانیشــد،بهه

وندوازآنروزابوالفضلمردخانه
دراصفهانماندگارمیشــ


سردارشــیروانیانمیگوید:بــهابوالفضلگفتم:

میشــود.


یدخانوادهراادارهکنی

زامروزتومردخونهایودرنبودمنبا
»ا

شبههمهبود؛ازحجابورفتوآمد
آنروزبودکهحواس

واز

خانه،آنقدربانظم
اگرفتهتاخریدوتقسیمکارهای

دختره

وانضباطبودکهنگذاشتخانواده،نبودمنرااحساسکنند.

ـهتمامکــرد،رفــتمرکزآمــوزشفنی
دبیرســتانراکـ


وحرفهای؛رشــتهفنیپنوماتیککهبامهندســیتعمیرو

نگهداریماشــینآالتزرهیوسنگینمرتبطبود.یکدوره

بیستماههبودتحتلیسانسیکیازشــرکتهایآلمانی.

سردارمیگوید:»وقتیدرســشتمامشدپیشنهادرفتنبه

دانشکدهافسریرابهاودادم؛امامیخواستحرفهاییادبگیرد

هموثرواقعشودووقتیدورهآموزشیاشتمامشد،
کهبرایسپا

نشروعبهکارکرد.«
درگروه۴0مهندسیصاحبالزما

تازهبهمرکزآموزشمهندســیمجتمعدانشگاهیحضرت

د.آنهاچنددستگاه
امیرالمومنینعلیهالسالممنتقلشدهبو

یخوردگذاشــته
ردنددیگربهدردنم

خرابراکهفکرمیک

گاهکردهودیدهبود
بودندبرایفروش.ابوالفضل،دستگاههاران

تعمیرشدنیاست.رفتمسئولینراقانعکردکهمیشوداینها

دستگاههاراتعمیر
کرد.بعدهمباکمترینهزینه،

راراهاندازی

کردوتحویلداد.سردارمیگوید:»بااینکارابوالفضل،چیزی

قعبهنفعسپاهشد.
میلیونتومانآنمو

حدوددویستسیصد

تومانبهنفعسپاه
ابوالفضلحداقلماهیبیستسیمیلیون

کارمیکرد.«

کارکردن،ازشــاخصهایی
کاروباتماموجود

عالقهزیادبه

ناختند.موقعکاربرای
بودکههمــهابوالفضلراباآنمیشــ

تعمیروسایلخیلیتعصبداشت.چنانمشغولکارمیشد

یقطعهها.ســردار
کهعرقهایشچکهچکــهمیریخترو


میگوید:»برایتعمیرماشــینآالتگــردانتخریبرفته

مانســردارزاهــدی،فرمانده
بودجنوب،دژمرزی؛درآنز

وقتنیرویزمینــیآمدهبودبرایبازدیــد،ابوالفضلراکهبا


یگوید:ماافتخارمیکنیمبه

دستهایگریسیمیبیندم

چنیندستهاییودستهایگریسیاورامیگیرد.

بصیرتسیاسیابوالفضلنکتهدیگریاستکهپدرشدرباره

یکند؛اینکهاودرمسائلسیاسیازسنشجلوتر
آنصحبتم

شــمبهفرمانرهبریداشــتووقتیتکفیریهادر
بودوچ

سوریهپیشرویکردند،نتوانستتاببیاوردومیخواستهر

چهسریعترراهیشود.سردارمیگوید:»ابوالفضلبهدرستی

دریافتهبودکههدفاصلیداعشضربهزدنبهانقالباسالمی

شگفتهبودصهیونیستمیخواهد
شورمانبودوبههمسر

ک

مانعازتشکیلهاللشیعیشود؛اینهاللیعنیسوریه،عراق،

دن،قطروایران.هدفشــانهمایراناست.دارندیکی
یمن،ار

دبهایران.االنآنکشورها
یکیآنهاراازبینمیبرندتابرسن

گشــدهاندومتحملیکســریخرابیها.دراین
دچارجن

و،بهمردمآنجاآموزشمیدهیموآنهارا
میانبافرستادننیر

سازماندهیمیکنیم.اینگونهباکمکبهاینهاسعیمیکنیم

هابهایراننرسند.«
صهیونیست

ســال92بودکهرفت.ماموریتی3۵روزهداشــت.ماموریت

ماندهبود.آمدهبود
کهتمامشــدبرگشــت،امادلشآنجاجا

کهرضایتبگیردبرایدوبارهرفتن؛رضایتمادروهمسرش

درراگرفتهبود.ابوالفضل
.همانباراولکهرفت،رضایتپــ

را


میخواســتباشــوخیحرفشرابزند.میخواستبگوید

کهدلشبارفتناســت.وقتیگفتکارماحلخواهدشــد

اگرشماراضیشوید،میشــدرضایترادرچشمهایمادر

ابوالفضلدید.فقطماندهبودهمســرش.یکروزشروعکرد

ســیدبهاینجاکهفالنشهید
بهگفتن.گفتوگفت.وقتیر

قبلازشــهادتشگفتهبودهرکسدراینجالیاقتشــهادت

پیداکند،مثلایناســتکهزیارت1۴معصومرایکجابهجا

قرابارضایتتانبهمنهمببخشــید،
آوردهاســت،اینتوفی

ردیگربرود.بارآخر
همسرشسکوتکردوراضیشدکهاوبا

قدمبهقدم.قدمهایابوالفضل
درتاترمینالهمراهشبود،

پ

هنوزجلویچشــمهایشرژهمیرود؛ازآخرینتماسشــان


میگویدکهابوالفضلمعذرتخواهیمیکند؛اززحمتیکه

بهپدرشدادهوسکوتیکهناگهانمیانشانایجادمیشودو

بعدخداحافظیواینمیشودآخرینکالم.

قطعهشــهیدخرازیبود،ارادتخاصی
پاتوقهمیشگیاش

ـدکهمانندشهید
بهحاجحسینداشــتومقدرشاینشـ

بــهنیروهابهموقعیتا...برســد.
یهنگامغذارســانی

خراز

سردارمیگوید:»همرزمشتعریفمیکندکهبرایگرفتن

غذاباابوالفضلمیرود.وقتنمازمیشــود؛ازاومیخواهد

خوانندونمازعجیبیمــیخواند؛آنقدر
نمازرااولوقــتب

بعدازنماز،بهدوستش
عجیبکهاومحوابوالفضلمیشود.

میگوید:»تاانسانخودشنخواد،شــهادتقسمتشنمی

بچههاببرندودراینموقع
شه.«وبعدمیروندتاغذارابرای

یکندکــهزمانجنگموقع
خاطرهایازیکشــهیدنقلم

ینیروهابهشــهادتمیرســدووقتیبهموقعیت
بردنغذا

مانلحظهباگلولهیکتکتیراندازتکفیری،
میرســنددره

افتد.«سردارباصداییخمودهمی
باحالتسجدهبهزمینمی

یبیندکهچندبار
گوید:»وقتیگلولهمیخورد،دوستشم

باحالتادبدســتشبهطرفجلوباالمیرود؛گوییهمان

ماجراییکتیروچهاردهنشانیکهازدوستشهیدشتعریف

 میکرد،برایاونیزمحققمیشود.«

شهادتبهآسانینصیبکسینمیشود،اینهابرایرسیدن

ـیدهاند:نمازاولوقتابوالفضل
بهمقامشهادتزحمتکشـ

گ.ســردارازنیمهشبهای
ترکنشــد؛حتیدرمیدانجن

کهباوجوداینکهکارش
دوستداشتنیابوالفضلهممیگوید

ســنگینبود،براینمازشببلندمیشــدودلشرابهخدا


هدیگرانوتوجهبهمصرف

واینکهدغدغهخدمتب
میسپرد؛

بیتالمالوحقالناسهمراههمیشگیاشبودواینطورشد

الســردارماندهاستو
داخریدارجانابوالفضلشد.حا

کهخ

درلحظهلحظهزندگیحضورشرا
یکدنیادلتنگی؛هرچند

گذاشتهوهرجاکاریبود
حسمیکندوابوالفضلاوراتنهان

ت.نبودفرزندســختوجانگدازاست؛
بهکمکششتافتهاس

ولیخوشحالاستکهتوانســتهبهبهترینصورتامانت30

هاوبرگرداندوفرزندشعاقبتبهخیرشدهاست.
سالهخداراب

ود،خداکندماهم
»پسرمگویسبقترادرشهادتازمنرب

تبهخیرشویم«آخرینجملهایاستکهگفتوگویمارا
عاقب

یشیروانیان،مدیرکلبنیادحفظآثارو
باسردارسرتیپمجتب

ناصفهانبهپایانمیرساند.
نشرارزشهایدفاعمقدساستا

شب عید قربان به دنیا آمد؛ زمانی که پدر برای انجام اعمال حج راهی بیت ا... الحرام شده بود. نامش پیش از تولد انتخاب شده بود؛ گویی از همان زمان بر پیشانی اش ثبت 

شده بود که قرار  است روزی مدافع حریم زینبی شود! ابوالفضل نام گرفت تا مرام و منش حضرت عباس علیه السالم در وجودش شکل بگیرد.کودکی اش در جنوب و در 

فضای جنگ گذشت. صدای گلوله های جنگ، آوایی بود که ابوالفضل با گوش جان می شنید.

 عالقه خاصی داشت که مثل پدر لباس بپوشد؛ برای همین مادرش را مجبور کرد تا یک دست لباس استفاده شده پدرش که کهنه شده بود را اندازه او، با همان آرم و کمربند 

بدوزند. سردارشیروانیان می گوید: »تا مدت ها بعد هرجا می خواستیم برویم، آن لباس ها را می پوشید.« جنگ و جبهه تمام می شود و به خاطر ماموریت های پدر راهی 

شهرهای مختلف می شوند: تهران، سیستان وبلوچستان ،جنوب... 

 

بار آخر پدر تا ترمینــال همراهش بود، قدم 

به قدم. قدم های ابوالفضل هنوز جلوی چشــم 

هایش رژه می رود؛ ازآخرین تماسشان می گوید 

که  ابوالفضل معذرت خواهی می کند؛ از زحمتی 

که به پدرش داده و سکوتی که ناگهان میانشان 

ایجاد می شود و بعد خداحافظی و این می  شود 

آخرین کالم.

سال 92 بود که رفت. ماموریتی 35 روزه داشت. 

ماموریت که تمام شد برگشت، اما دلش آنجا جا 

مانده بود. آمده بود که رضایت بگیرد برای دوباره 

رفتن؛ رضایت مادر و همسرش را. همان بار اول که 

رفت، رضایت پدر را گرفته بود.

سه دهه زندگی شهید ابوالفضل شیروانیان به روایت پدر؛

ابوالفضل، گوی سبقت را در شهـادت از من ربود

 ابوالفضل به درستی دریافته بود که هدف اصلی  داعش، ضربه زدن به انقالب اسالمی است 

 ماجرای یک تیر و چهارده نشان درباره ابوالفضل تحقق یافت

سمیه مصور

»ایتاریخنویس،قلمتبشــکند!قلمت،اگرننویسیاصحابخمینیرا

لهتکاندهندهراباالیسرشهید»مهدیکروبی«
چگونهکشتند!«اینجم

هسال6۵درعملیات
نوشتهبودند؛وقتیاینشهیداهلقلهکتهرانراک

رهشدهدرونچادر
ســید،باپیکرخونینوپارهپا

کربالییکبهشهادتر
گذاشتند.

یپرخونوخطروعشقگذشت؛سالهایباروتوباران!
سالهاازآنروزها

جانپناهمانشدند
نسلماباخاطرهبزرگشد؛خاطراتمردانمردیکه

رروزگارتجاوزنامردیکهمیخواستچایعصرانهاشرازیرپلخرمشهر
د

گوربرد؛چونسرزمینمن
کوفتجانکندواینرویارادستآخرباخودبه

ودکهسردادند،امایکوجبازسرزمینشانراندادند.
پرازرعناقامتانیب

شیربچههاگذشتهاست.تصور
سالهاگذشتوماخیالمیکردیمنسلآن

میکردیمنسل»خرازی«و»ردانی«و»کاظمی«و»باکری«و»همت«و...

یپرسیدیممادربیستو
نماندهبود.ازخودم

تمامشدهوحسرتبهدلما

ندنیاییموآنهادربیست
چندسالگیهایمانکجایاینروزگاریموکجایای

داهمسنگرشدند...
دکهدرجبهههاباخ

وچندسالگیباشکوهشانکجابودن

شیدیموشایدباور
مانسلیهستیمکهبا»مثنویشهادت«آهنگرانقدک

نمیکردیمروزگاریمیآیدکهبانوحههایمطیعیونریمانی،بازهمعاشق

میشویموهوایرفتنبهســرمانمیزند؛شایداینبار»درباغشهادت«
رانبندند.

سوریه،ســرزمینعاشــقیبودبرایدهههفتادیهاییکهباقابعکس

کــردهدرهمانعکسهای
خرازیولبخندهایشکهیکعمرجاخوش

معروف،بزرگشدند؛آنهاییکه»کاظمی«مسیرزندگیشانراعوضکرد

شوندوسربلند؛آنهاییکه»همت«برایشانتنهانامیکبزرگراه
تاسربریده

ی«بودوپاتوقهمیشگیاشمزار
نبود؛برای»ابوالفضل«کهعاشق»خراز

«کهخودرابهقافله
فرماندهشهیدشهرشبود؛برای»ابوالفضلشیروانیان

رساندوحاالالبدجاییشبیهبهشتکنارفرمانده»حسین«،ازدستگوارای

»حسین«)ع(جامعشقمینوشدونوکریمیکندبرایارباببیکفنکه

جانناقابلهمهمافدایزینبش...کهاینگلهافدایعمهجان...

لشدوامروزچهارمینسالگرد
رسوریهتمامشد.داعشبهدرکوص

جنگد

افعحرمشهرماناست.جایشخالیاست
»ابوالفضلشیروانیان«،اولینمد

دربهارآزادی...

برای »ابوالفضل شیروانیان«، اولین شهید مدافع حرم شهر؛

کنار »فرمانده حسین« جام عشق می نوشد

سمیه پارسادوست 
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سه دهه زندگی شهید ابوالفضل شیروانیان به روایت پدر؛

ابوالفضل، گوی سبقت را در شهادت از من ربود

کنار »فرمانده حسین« جام عشق می نوشد

آخرین زمزمه های پدر با فرزند
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 بندهایی از الیحه بودجه 97 دولت، مورد اعتراض 
شدید مردم و اقشار مختلف در فضاهای مجازی شده 
است که واکنش هنرمندان و ورزشکاران هم در این 

میان به چشم می خورد.
کمتر از شــش ماه از دوازدهمیــن دوره انتخابات 
 ریاســت جمهوری ایــران مــی گــذرد. بیش از

 23 میلیون نفر از مردم جمهوری اسالمی با شرکت 
در انتخابات، به حسن روحانی رای دادند.

اما امــروز در حالی که تنها چند مــاه از آغاز به کار 
دولت دوازدهم می گذرد، بیشــتر مــردم اقدامات 
مســئوالن را قبول نداشــته اند؛ عده ای از افرادی 
که در انتخابات به حســن روحانــی رای دادند از 

انتخاب خود پشیمان هستند که اقشار مختلف هم 
مثل هنرمندان، ورزشــکاران در این میان به چشم 
می خورند. این پشیمانی ها به صورت های مختلف 

در فضاهای مجازی مشاهده می شود.  
روز یکشنبه رییس جمهور الیحه بودجه سال آینده 
را به مجلس تقدیم کرد، با توجه به اینکه اکثر مردم 
از بندهای این الیحه مانند حذف 23 میلیون نفر از 
دریافت یارانه و افزایش گرانــی ها ناراضی بودند، از 
چند روز اخیر ابراز پشیمانی های اقشار مختلف اوج 

گرفته است.
در ادامه با هم مروری خواهیم داشت بر چند نمونه 
از پست هایی که در روزهای اخیر چهره های مطرح 
با موضوع ابراز ندامت از رای دادن به روحانی منتشر 

کرده اند:

تظاهرات  صدها نفر در تل آویو 
علیه ترامپ

منابع خبری شامگاه سه شــنبه گزارش دادند که 
صدها نفر فلسطینی با تجمع در برابر سفارت آمریکا 
در تل آویو، اقدام دولت آمریکا علیه قدس را محکوم 
کردند. به گــزارش پایگاه خبری معا فلســطین، 
تظاهرات کنندگان با ســر دادن شــعارهایی علیه 

ترامپ اعتراض کردند.

شوک به صهیونیست های 
جنوب سرزمین های اشغالی

ارتش رژیم صهیونیســتی شــامگاه ســه شنبه از 
 برخورد یک موشک به جنوب سرزمین های اشغالی

 خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم؛ سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیســتی گفت: این موشــک به 
سواحل عسقالن در جنوب اسرائیل برخورد کرده 
است. بنابر این گزارش؛ در پی برخورد این موشک 
به عسقالن صدای آژیر خطر در ساحل عسقالن به 

صدا درآمد.

بلومبرگ: 
آمریکا اجازه غنی سازی 

اورانیوم را به عربستان می دهد
تارنمای بلومبرگ نوشــت: دولــت دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا، عربستان را تشویق کرده 
تا پیشــنهاد شــرکت های آمریکایی برای ساخت 
راکتورهای هســته ای در آن کشور را بررسی کند. 
در صورت عقد قرارداد سعودی ها با این شرکت ها، 
آمریکا شــاید اجازه دهد که عربستان غنی سازی 

اورانیوم انجام دهد.

قربانیان آزار جنسی ترامپ 
خواستار تحقیقات کنگره شدند

زنانی کــه پیــش از انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا، دونالد ترامپ را به آزارجنســی متهم کرده 
 بودند، نشستی خبری درباره ادعاهای خود برگزار

 کردند. 
 دراین نشســت ، زنان معترض از کنگره خواستند 
تا درباره تعرض جنسی منتســب به دونالد ترامپ 
تحقیق کند. در بیانیه ای که توسط شرکت رسانه ای 
Brave New Films واقع در کالیفرنیامنتشرشده، 
آمده است: این زنان گزارش های دست اولی درباره 

اتهامات رییس جمهور ارائه کردند.

 حمله دوباره جنگنده های 
رژیم صهیونیستی به غزه

جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر غزه را هدف 
قرار دادند. ارتش اســرائیل در بیانیه ای مدعی شد 
که این حمله را در واکنش به حمله موشــکی اخیر 
مقاومت انجام داده است.در این بیانیه آمده است که 
این رژیم حق واکنش به هرگونه اقدامات خصمانه از 

سمت نوار غزه را دارد.

 کاخ سفید بار دیگر دشمنی اش
 با اسد را بروز داد

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا گفــت که 
رییس جمهور کنونی سوریه جایی در آینده سوریه 

نخواهد داشت.
»هیدر نائورت« گفــت: این امــر را آمریکا تعیین 
نمی کند، بلکه خود مردم سوریه درباره آن تصمیم 

می گیرند، اما اسد جایی در آینده سوریه ندارد.

انتقادات از دولت در شبکه های مجازی اوج گرفت؛

زمزمههایندامت
موگرینی:

  تعامل با ایران
 به نفع کل خاورمیانه است

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طی 
اظهاراتی در پارلمان اروپا بــا دفاع از توافق 
هسته ای با ایران ، تعامل با ایران را به نفع کل 
منطقه خاورمیانه دانســت و گفت: اطمینان 
دارم آمریکا نیز به اجرای کامل برجام متعهد 
خواهد بود و این پیام را از وزیر خارجه آمریکا 
دریافت کردیم.موگرینــی در پارلمان اروپا 
با اشاره به وضعیت ناآرامی ها در خاورمیانه 
و بیــان اینکه»ما شــاهد یک جهــان واقعا 
خطرناک در پیرامون خود هستیم« گفت: در 
این شرایط ، حفظ و اجرای توافق هسته ای با 

ایران یک ضرورت مطلق است. 

سخنگوی کاخ سفید: 
ضرب االجلی برای کنگره 
درباره برجام وجود ندارد

ســخنگوی کاخ ســفید از ادامه تالش برای 
رسیدن به پیشــرفت با کنگره درباره برجام 
خبر داد و گفت: ضرب االجلی برای این اقدام 
در این هفته وجود ندارد. البته او اقدام کنگره 
را ترمیم توافق ایران و آمریکا نام برد و اظهار 
کرد: مســئوالن مربوطه به تالش خود ادامه 
می دهند تا با کنگره برای ترمیم توافق ایران 

و آمریکا به پیشرفت برسند.

تذکر الریجانی به روحانی
بر اســاس نامه روزهای اخیر رییس مجلس 
به رییس جمهور، با اشاره به مصوبه آبان ماه 
هیئت دولت در خصوص هزینه کرد از محل 
»حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی«، 
تاکید شده با توجه به ماده 118 قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر لزوم واریز جرایم نقدی 
به حســاب خزانه، تصمیم ماه گذشته دولت 
بدون توجه به قانون اخیر التصویب و با رعایت 
قوانین سابق ابالغ شده که بر این اساس، باید 

لغو یا اصالح شود.

تیلرسون: 
فعال در برجام می مانیم

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه کشــورش 
فعال در برجــام باقی مــی مانــد گفت که 
واشــنگتن، رهبــری تالش ها بــرای طرح 

مطالبات بیشتر از ایران را بر عهده دارد.
»رکس تیلرســون«، وزیر خارجــه آمریکا 
روز سه شــنبه گفت که کشــورش در توافق 
هسته ای گروه 1+5، موســوم به برجام باقی 

مانده و از آن خارج نشده است.
 

آخرین وضعیت قتل شهروند 
ایرانی توسط پلیس آمریکا

 محمــد کشــاورز زاده ، مدیــرکل اداره  
آمریکای وزارت امور خارجه گفت:جمهوری 
اسالمی ایران مراتب اعتراض خود را درکشته 
شــدن »بیژن قیصــر« شــهروند ایرانی - 
آمریکایی از طریق سفارت سوئیس در تهران 
به دولت آمریکا در قالب یک یادداشت رسمی 
اعالم کرده است و دفتر حفاظت منافع ایران 
در آمریکا نیز پیگیر این موضوع اســت. وی 
اظهار کرد: تاکنون نتیجه پیگیری ها در مورد 
این موضوع از سوی دولت آمریکا به ما اعالم 

نشده است.

 حداکثر سن وزرا 
۶۵ سال شد

نمایندگان مجلس با کلیــات طرحی برای 
اصالح آیین نامــه داخلی مجلــس موافقت 
کردند که براســاس آن ســن مجــاز برای 
فعالیت وزرا به 65 سال کاهش پیدا می کند و 
همچنین کمیسیون اصل نود در برابر شکایت 

از قوای سه گانه می تواند حکم صادر کند.

سید حسین نقوی حسینی: 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

پارلمان

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری در رابطه با 
انتظار داشتن مردم از موضع گرفتن جبهه پایداری 
برای اقدامات اخیر احمدی نژاد اظهار کرد:گسترده 
کردن موضوع احمدی نژاد به نفع نظام نیست. همه 
هم می دانند پایداری با احمــدی نژاد هیچ صنمی 
ندارد. اصال پایداری درست شــد که خط رهبری را 
پیگیری کند.  وی افزود: این موضوعاتی اســت که 
هیچ منفعتی ندارد. حاال یک کسی یک جایی دعوای 
شخصی راه می اندازد، آدم بیاید این را مسئله عمده 

کشور کند، این کار به چه درد می خورد.
متقی فر در پایان گفت: هر کســی که دغدغه های 
اصلی نظام و رهبری را ســرلوحه کار خودش قرار 
دهد استقبال می کنیم و مشــکلی نیست. تلقی از 
دغدغه باید نقطه مشــترک باشــد یعنی هر کسی 
برای خودش دغدغه نسازد و بخواهد آن را ملی کند؛ 
بنابراین اصالح طلبــان اول باید موضوعات را مطرح 
 کنند و بعد با پایداری یا هر جریان دیگر به گفت وگو

 بنشینند.

 احمدی نژاد هیچ صنمی
 با جبهه پایداری ندارد

سخنگوی جبهه پایداری:

احزاب

کافه سیاست

عکس  روز 

 بازی ترامپ با یک مدل کوچک 
فضانورد در مراسم امضای 
برنامه اعزام فضانورد به ماه

زمزمههایندامت

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: تالش 
می کنیم بودجه دفاعی در سال آینده افزایش 
یابد.سیدحسین نقوی حســینی، سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت 
نسبت به ارتقای بودجه دفاعی در الیحه بودجه 
سال 97 کم توجهی کرده است، اظهار داشت: 
در شــرایط الیحه بودجه ســال 97، وضعیت 
بودجه دفاعی و ارتقای توان نظامی تا حدودی 
خوب است، اما مطلوب نیســت. هفته آینده 
بررسی بودجه دفاعی در الیحه بودجه سال 97 
در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس 
قرار می گیرد که تالش می کنیم کاستی های 

دولت را جبران کنیم.

کاستی های بودجه دفاعی 
۹۷  جبران می شود

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

ابراهیم رحیم پور،معاون آســیا و اقیانوسیه پیشین 
وزارت خارجه گفت: وضعیت ایــران در دریای خزر 
خوب است و برخی القائات در جامعه هزینه بر است. 
وی با تاکید بر اینکه نزاعی که در قســمت جنوب و 
خلیج فارس داریم، در بخش خــزری وجود ندارد، 
گفت: ما از حقوق خود دفاع می کنیم، اما نباید با همان 
فرهنگ به دریای خزر نگاه کرد. ما در خزر از هر جهت 
وضعیت خوبی داریم، با کشورها روابط خوبی داشته 
و باید طوری جلو برویم که هم خیلی تنش زا نباشد و 
همچنین  عدالت و انصاف رعایت شود و با استفاده از 
مدل های مشابه در دنیا این کار را به سرانجام برسانیم. 
رحیم پورادامه داد: نکته این اســت که سهم ما در 
دریای خزر یک هندوانه یا خربزه نیست که به صورت 
مساوی بین پنج بچه تقسیم شــود. وی در پاسخ به 
سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد سخنانش 
درباره سهم ایران در دریای خزر، سوءبرداشت هایی 
شــده اســت، گفت: گویا برخی مصاحبه را دقیق 

نخواندند یا اینکه مصاحبه را تکه تکه خوانده اند.

دریای خزر هندوانه نیست 
که تقسیم شود

معاون آسیا پیشین وزارت خارجه:

سیاست خارجه

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص انتشار توئیتی  مبنی بر اینکه 
»رییس جمهور ایاالت متحده اگر از مســئله 
قدس عقب نشــینی نکند بعد از سپری شدن 
دوران ریاســت جمهوری تجارتــش را هم از 
دســت خواهد داد«، گفت: به اعتقاد من این 
اقدام ایاالت متحده بر تجارت آمریکا تاثیرگذار 
خواهد بود، اما پیش از آنکه در تجارت آمریکا 
موثر باشــد بر تجارت شخص ترامپ به عنوان 
یک تاجر و بعد از ســپری شدن دوران ریاست 
جمهوری وی تاثیرگذار خواهد بود. قاعدتا بعد 
از این اقدام،وی به عنوان یک عنصر منفور در 
کشورهای اسالمی شــناخته خواهد شد . این 
اقدام ترامــپ حتما آینده اقتصــادی وی را با 

کسادی مواجه خواهد کرد.

آینده اقتصادی ترامپ 
کساد می شود

پیشخوان

بین الملل

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره آخرین 
تحوالت در مناسبات تهران و »اتاوا« و وضعیت آینده روابط بیان 
کرد: در ادامه سیاست تعامل گسترده با جهان با توجه به درخواست 
و عالقه ای که دولت کانادا برای برقراری مجدد رابطه با ایران داشت، 
از مدت ها پیش تماس هایی بین دو کشور برقرار شد از جمله بین 
وزرای خارجه چه در سازمان ملل و چه به صورت تلفنی و همچنین 

هیئت های کارشناسی نیز بین دو کشور مبادله شد.

وی ادامه داد: تصورم این اســت که در آینده نه چندان دور مجددا 
نشست کارشناسی با طرف کانادایی خواهیم داشت و گام نخست 
که همان تشــکیل دفتر حفاظت منافع است را برای ارائه خدمات 
کنسولی به شــهروندان ایرانی در کانادا و به صورت متقابل به آنها 
در تهران دنبال خواهیم کرد.قاســمی با بیان اینکه هنوز تبادلی 
بین هیئت های ایران و عربســتان صورت نگرفته، گفت: هنوز این 
کار صورت نگرفته و این رفت و آمد در این سطح و برای این منظور 

انجام نشده اســت. وی در خصوص اقدامات و پیگیری های ایران 
در پی تصمیم ترامپ برای انتقال ســفارت این کشور از تل آویو به 
بیت المقدس خاطرنشان کرد: با توجه به شعائر جمهوری اسالمی 
ایران و نگاهی که جمهوری اســالمی و مردم ایران از گذشته دور 
و حتی مردم منطقه، جهان اســالم و جهان عرب نسبت به بحث 
اشغالگری رژیم صهیونیستی و قدس شریف داشتند، قطعا این یک 

مسئله بسیار حساس، مهم و جدی برای ماست.

آخرین وضعیت روابط ایران و عربستان به روایت بهرام قاسمی:
هنوز تبادلی بین هیئت های ایران و عربستان صورت نگرفته است

 اداره ایــران با بنزین 
گران

 لزوم بازنگری در بودجه 
پیشنهادی برای دستگاه 

قضا
 پشــیمانی به سبک 

سلبریتی ها

زنگنــه: زمــان و   
بنزین  افزایش  چگونگی 

هنوز مشخص نیست

 بمب بنزین

 تقدیر»ســپنتا« در 
دست »مصلحت«

هدایت ا... خادمی، نماینده مردم ایذه با بیان اینکه رییس 
سازمان محیط زیست مسائل محیط زیستی را سیاسی 
کرده اســت، اظهار داشــت: آقای کالنتری بحث های 
کارشناسی حداقلی که در موضوعات محیط زیستی وجود 
داشت را رها کرده و با نگاه سیاسی به بسیاری از جاهایی 

که نباید، مجوز می دهد و به جاهایی که باید مجوز بدهد، مجوز نمی دهد.وی افزود: به نظر بنده آقای کالنتری 
آمده که از محیط زیست ایران در جهت منافع سیاسی، گروهی، سازمانی و یا استان های خاصی بهره ببرد.

خادمی به نامه محرمانه کالنتری به جهانگیری اشاره کرد و گفت: آقای کالنتری در این نامه صحبت های غیر 
کارشناسی را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه خوزستان کمبود آب نداشته و نیاز به آب ندارد. خادمی با تاکید 
بر اینکه بسیاری از شهرها و روستاهای استان خوزستان دچار کمبود آب آشامیدنی هستند، ادامه داد: تاکنون 

نوشتن چنین نامه ای آن هم از سوی یک مسئول محیط زیستی سابقه نداشته است.

فرارو: عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاســی در 
واکنش به دفــاع نوبخت از افزایش عجیــب و غریب نرخ 
عوارض خروج از کشــور نوشــت: درآمد دولت از عوارض 
خروج تقریبا برابر افزایش 5۰ تومان بر هر لیتر بنزین  است. 
دولتی که دردو مرحله 15۰درصد  بر قیمت بنزین  افزود 

و اعتراضی نبود حاال عاجز  از افزایش 5 درصدی آن است و به جایش به 3 برابر کردن  عوارض خروج  متوسل 
شده است. فهم اقتصادی و اجتماعی رییس سازمان برنامه همین قدراست. با این مدیر آینده اقتصادکشور معلوم 
است.گفتنی است محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت  در توجیه افزایش چند برابری نرخ عوارض خروج از کشور، 
با کنایه به »دارندگی و برازندگی« اشاره کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می روند یک مقدار هم به 
گردشگری کشور خودشان کمک کنند. به همین خاطر هم در بودجه سال 97 برای گردشگری منابع ویژه ای 
درنظر گرفته ایم. وی ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه 

گالیه دارند چرا به موزه ها و آثار باستانی رسیدگی نمی شود.

 درگیری لفظی نماینده ایذه
 با رییس محیط زیست:

محیط زیست ایران 
سیاسی شده است

عباس عبدی، روزنامه نگار سیاسی:

فهم اقتصادی نوبخت 
همین قدر است

حمید وکیلی

علی کریمی شاید و البته قطعا صریح ترین فوتبالیست ایرانی است که بدون هیچ سانسوری 
همیشه نظراتش را بیان کرده و به دنبال خودسانسوری یا مصلحت اندیشی نیست.کریمی 
در تازه ترین صحبت های خود درخصوص گران تر شــدن عوارض خروج از کشور که از 
7۰ هزار تومان به 22۰ هزار تومان رســیده از دولت روحانی انتقــاد کرد و گفت: » خدایا 
زودتر ســال 14۰۰ را برسان تا این دوره تمام شــود .« البته کریمی در جدیدترین پست 
اینستاگرامی خود در پاسخ به برخی منتقدین تندرو و البته مخالف روحانی گفت: » همین 

که ما جرات پذیرش اشتباه را داریم و بابت آن عذرخواهی می کنیم کافی است «.

خدایا زودتر سال 1400 را برسان

علی کریمی- بازیکن سابق تیم ملی فوتبال

نویــد محمدزاده یکــی از بازیگــران محبوب هــم در صفحه 
شخصی اش نسبت به سه برابر شدن نرخ عوارض کشور واکنش 

نشان داد.
محمدزاده درباره افزایش 3 تا 6 برابری عوارض خروج از کشور 

نوشت: 
سمیه نرو اگه رفتی بار اول 22۰

بار دوم 33۰
و بار سوم باید 44۰ عوارض خروج از کشور بدی

سمیه نرو اگه رفتی ...

نوید محمدزاده_ بازیگر 

خداحافظ آقای 
رییس جمهور

رضا صادقی- خواننده

رضا صادقی، خواننده مطرح کشور نیز شدیدا نسبت به عملکرد دولت انتقاد کرد و 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با رییس جمهور خداحافظی کرد! استوری 
این خواننده هم در قالب یک پست در صفحه اینستاگرام مهرداد میناوند، بازیکن 
سابق تیم ملی فوتبال ایران هم قرار گرفت؛ پوریا پورسرخ بازیگر سینماهم نیز 
کامنتی گذاشت و این نوشته را تایید و تشویق کرد. صادقی در قالب یک استوری 
در اینستاگرام نوشت: سالم آقای رییس جمهور ، رای دادیم، حمایت کردیم، 
توهین شنیدیم، تهمت شنوفتیم...حرف من عوارضی و قیمتش، نون و قیمتش، 
زلزله زده و محرومیتش، گرونی و مصیبتش حتی نون و ترس نداشتنش نیست، 
درد اینجاست که انگار از حال روزمون خبر ندارید. چشم یاری داشتیم... حیف   

#خودمون_بداد_خودمون_برسیم
خداحافظ آقای رییس جمهور

ســیاوش خیرابی یکــی از بازیگران 
جوان و محبوب کشور هم در صفحه 
اینستاگرام خود در قالب یک استوری 
از افزایــش قیمــت ها انتقــاد کرد 
و نوشــت: خداکنه تــا 14۰۰ با این 

گرونیازنده بمونم 

خداکنه با این گرونیا زنده بمونم

سیاوش خیرابی- بازیگر

مهدی فخیم زاده ،کارگردان و بازیگر برجســته سینما با انتشار 
پستی در اینستاگرام خود نوشته است: ایام انتخابات رفته بودیم 

از آقای روحانی حمایت و برایشان تبلیغ کنیم، االن پشیمانم.

االن پشیمانم

 مهدی فخیم زاده 

کارگردان
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بدون شک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از میزان بیکاری های دائمی و 
فصلی می کاهد و زمینه مناسبی برای توسعه فراهم می آورد که این موضوع، به 
افزایش تولیدات و ایجاد فرصت های شغلی منجر خواهد شد و دور از واقعیت 
نیست اگر بگوییم  توسعه پایدار و دســتیابی به امنیت غذایی را می توان از 
نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دانست. صنایع تبدیلی 
و تکمیلی و اقدامات پس از تولید محصوالت کشاورزی، به عنوان حلقه های 
نهایی در تکمیل زنجیره تولید محصوالت و فرآورده های سالم کشاورزی، 

نقشی حیاتی و اساسی ایفا می کند.
از یک سو وضعیت صنایع تبدیلی در استان اصفهان، به ادعای مسئوالن، رو به 
رشد است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
از معرفی 115 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی برای دریافت تســهیالت به 
بانک های استان طی هشت ماهه نخست سال جاری خبر می دهد و در ارتباط 
با آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت به بخش صنایع تبدیلی در سطح استان 
می گوید: با توجه به منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی با نرخ بهره 

12 و 16 درصد، طی هشت ماهه نخست سال جاری تعداد 41 طرح جهت 
دریافت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ 487 میلیارد ریال )شامل 
21 طرح جهت ســرمایه گذاری ثابت و 20 طرح جهت دریافت سرمایه در 
گردش( به بانک های عامل معرفی شده اند که شهرستان اصفهان با معرفی 
10 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی به مبلغ 118 میلیارد ریال، جایگاه نخست 

این بخش را به خود اختصاص داده است.
کامران بقایی تاکید می کند: با توجه به اشتغال زایی مناسب صنایع تبدیلی 
و تکمیلی و کمک به افزایش میزان صادرات محصوالت کشاورزی، سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان توجه ویژه ای به این بخش دارد و اقدامات 
فراوانی در جهت کمک به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی شکل گرفته که 
برنامه ریزی و پیگیری دریافت تسهیالت مناسب، یکی از این حمایت هاست.

از سوی دیگر مسئله خرید تضمینی برای برخی از محصوالت استراتژیک 
همچون گندم ضروری به نظر می رســد و این در حالی است که دسته ای 
دیگر از محصوالت )همچون سیب سمیرم( که باعث رونق نام و نشان یک 
منطقه می شوند نیز می تواند به نوعی در اقتصاد آن منطقه مهم و تاثیرگذار 
به حساب بیاید؛ چرا که زندگی بسیاری از کشاورزان آن منطقه را دستخوش 
تغییر می کند و به همین منظور می تواند در زمره خریدهای تضمینی دولت 

قرار گیرد. 
در مورد محصول سیب، طبق اعالم سازمان جهاد کشاورزی، محصول برای 
خرید تضمینی باید دارای ویژگی هایی باشد؛ به عنوان مثال عاری از هرگونه 
آلودگی بوده و حداکثر ضایعات آن 20 درصد باشد، در یک کیلوگرم محصول 
حداکثر 15 عدد میوه موجود باشد و در بسته بندی های 20 کیلوگرمی عرضه 
شوند. اما در بسیاری از مواقع این موضوع و ضرورت آن به دست فراموشی 

سپرده می شود.
به هر حال در سال جاری طبق اعالم معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، با انجام برنامه ریزی مناسب محصول سیب 
به هیچ عنوان روی دست باغ داران سیب سمیرم نمانده است؛ حدود 47هزار 
و 500 تن سیب درختی درجه یک که حدود 25 درصد تولیدات این محصول 
در استان را شــامل می شــود، با قیمت 1200 تا 1500 تومان و 60 درصد 
محصول سیب درجه 2 استان، با قیمت 600 تا 800 تومان به فروش رسید 

و 15 درصد تولیدات نیز درجه سه است.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، اشتغال پایداررا به همراه دارد؛

اصفهان در صدر صنایع تبدیلی

این روزها هر گاه سخن از اتالف و هدر رفت محصوالت کشاورزی به میان می آید، داد مسئوالن بلند می شود که وا مصیبتا از نبود 
صنایع تبدیلی؛ عاملی که نمی گذارد از محصوالت کشاورزان استقبال شود و به نوعی خرید تضمینی برای آنها در نظر بگیرند.

برنج خارجی در اصفهان ۱۰درصد گران شد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

اعتراض کامیون داران از تعیین 
سقف روزانه و ماهانه سوخت 

کامیون داران از تعیین سقف روزانه و ماهانه برای 
سوخت یارانه ای گله مندند.

کامیون دارانی کــه در بخش حمل و نقل کاال در 

مسیر های برون شهری فعالیت می کنند، بر اساس 
آیین نامه مصوب، به میزانی که کاال جابه جا کنند، 

از سوخت یارانه ای بهره مند می شوند.
میزان فعالیت یک کامیون، بر اســاس اســناد 
پیمایش و بارنامه های هر ماه کامیون ها مشخص 

می شود.
امــا بــر اســاس مقــررات کارگروهی شــامل 
وزارتخانه های نفت، کشــور و راه و شهرســازی، 
ســقف مصرف روزانه و ماهانه سوخت کامیون ها 
بر اساس مدل و ویژگی های خاص این خودروها 

تعیین شده است.
کامیون داران می گویند: این بر خالف آیین نامه 
مصوب دولت است؛ زیرا سقفی که برای مصرف 
کامیون ها مشخص شــده، مطابق با نیاز روزانه و 

ماهانه آنها نیست.
آنها اشــاره می کنند: برای کامیون های 6تا10 
تن، سقف برداشت روزانه 80لیتر مشخص شده؛ 
درحالی که برای 9ساعت رانندگی روزانه، به حدود 
250تا300 لیتر گازوییل نیاز است. کامیون داران، 
مشــکل دیگر آیین نامه را شــارژ کارت سوخت 
کامیون ها، بر اساس پیمایش ماه قبل می دانند 
و چنین معتقدند که ممکن اســت فعالیت این 
ماه کامیون دارها در مقایســه با ماه قبل، بیشتر 
یا کمتر باشد که موجب بروز آسیب و دالل بازی 
عرضه گازوییل می شود. اکنون یک لیتر گازوییل 
یارانه ای با قیمت 300تومان و یک لیتر گازوییل 

آزاد با قیمت 600تومان عرضه می شود.

بازار

دستگاه ابزار همه کاره

 کاهش خرید و فروش 
میوه های فصل

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروش اصفهان گفت: 
با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در ســال جاری، 
شاید امسال مردم نتوانند شب یلدا بگیرند. استقبال 
برای خرید میوه در این روزها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به شدت کاهش یافته است. نوروزعلی 
اسماعیلی پیرامون بازار شب یلدا در اصفهان اظهار 
کرد: قدرت خرید مردم در مقایســه با سال گذشته 
بسیار کم شده است. اسماعیلی به قیمت عمده فروشی 
برخی میوه های شب یلدا اشاره کرد و گفت: هر کیلو 
پرتقال تامسون کوهستان 5500 تومان، انار شهرضا 
6000 تومان، ســیب ســمیرم 3000 تومان، خیار 
اصالح شــده نو 3800 تومان و هندوانه نو 1200 تا 
1300 تومان در بازار میوه و تره بار به فروش می رسد. 
وی اضافه کرد: این قیمت ها با افزایش 25درصدی، 
از واحدهای میوه و سبزی فروشی به دست مصرف 

کنندگان می رسد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
استان خبرداد:

 آب گرفتگی دو خیابان اصفهان 
به دلیل فرسودگی لوله 

ترکیدگی لوله در خیابان میــر، علت آب گرفتگی 
خیابان در بلوار آیینه خانه اصفهان اعالم شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گفت: 
به دلیل فرسودگی لوله آب 40سانتی متری در خیابان 
میر، آب از این منطقه به سمت بلوار آیینه خانه سرازیر 
شد. حسن غالمی با بیان اینکه این لوله جزئی از شبکه 
اصلی آب و فاضالب شــهر اصفهان است، افزود: هم 
اکنون کارشناسان در حال تعمیر ترکیدگی این لوله 
هستند. وی با اشاره به اینکه شبکه آب و فاضالب این 
منطقه از مدت ها قبل درحال تعویض بوده است گفت: 
شــبکه های آب و فاضالب برخی از مناطق شهری 
شامل خیابان چهار باغ  و آمادگاه، لوله هایی با عمر 

باالی پنجاه سال دارند. 

 برنج خارجی در اصفهان 
۱۰درصد گران شد 

دبیر اتحادیــه خواربار و خشــکبار اصفهان با تاکید 
بر اینکه ممنوعیت ثبت ســفارش برنج سبب بروز 
مشکالتی در بازار برنج شده است، گفت: با این تصمیم 
قیمت برنج خارجی در بازار اصفهان حدود 10درصد 

گران شده است.
رحمت ا... رضوانی اظهار داشت: براساس اعالم اتاق 
بازرگانی، موجودی برنج خارجی در کشــور کافی 
اســت.وی ادامه داد:  قیمت برنج هندی از کیلویی 
4هزار و 200 تومان، اکنون به 6 هزار تومان افزایش 
یافته است.وی با اشــاره به اینکه میزان تولید برنج 
داخلی کفاف نیازمان را نمی دهد، افزود: ما ناچار به 

واردات برنج هستیم.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفته 
است؛

تجهیز فرودگاه اصفهان به 
آمبوالنس مرسدس بنز اسپرینتر

فــرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان به 
عنوان اولین فرودگاه کشــور به آمبوالنس مرسدس 
بنز اســپرینتر مجهز شــد.آمبوالنس جدید مجهز 
به تجهیــزات CBRNE بــرای مقابلــه با حمالت 
بیوتروریســم، در اورژانس فرودگاه اصفهان مستقر 
شد. از ویژگی های این آمبوالنس، تکنولوژی پیشرفته 
تجهیزات داخلی آن است  که برای رفاه حال بیمار از 
سیستم گرمایشی و سرمایشی خودکار جهت تنظیم 
دمای اتاق کابین عقب استفاده می شود. آمبوالنس 
اورژانس اسپرینتر با ســقف بلند، سیستم هشدار با 
امکانات خاص را در دســترس قرار داده است. میزان 
پایداری باال و جانمایــی یکنواخت تجهیزات کابین 
عقب، ســبب کاهش میزان مصرف این آمبوالنس 

شده است.

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: واردات 
بی رویــه کاالی مشــابه تولیدات شــرکت های 
دانش بنیــان، بــه کام تولیدکننــدگان چینی و 
 واردکننــدگان و به ضــرر کارآفرینــان ایرانی 

است.
حمــزه محمدی اظهار کــرد: مســئوالن باید از 
واردات کاالی مشابه تولیدات داخلی جلوگیری 
 کننــد؛ چرا کــه در حال تســخیر بازار کشــور 

هستند.
وی خاطرنشــان کرد: این شــرکت با اشــتغال 
مستقیم حدود 100 نفر،  محصوالت الکترونیکی 
دارای ضمانــت کیفیــت در حوزه تولیــد انواع 
ردیاب ها و ابزارهای کوچــک نرم افزاری رایانه ای 

)گجت های صنعتی( تولید می کند.
محمدی ادامه داد: سه شرکت دانش بنیان داخلی 
تجهیزات رایانــه ای ردیاب تولیــد می کنند و به  
سختی، سهمی از بازار کشــور را با وجود واردات 

محصوالت چینی در اختیار دارند. 
وی با بیان اینکه شرکت دانش بنیان، گواهی نامه 

ثبت اختراع دارد، اظهار داشت: توانسته ایم بیش 
از 25 هزار دســتگاه ردیاب را در کشــور نصب و 
راه اندازی کنیم که به  نوبه خود در کاهش تلفات 
جاده ای و سرقت خودرو سهم چشمگیری داشته 

است. 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان رادشید بیان کرد: 
ردیاب های تولیدشــده بر اساس پیمایش سامانه 
ملی »سپهتن« به  صورت یکپارچه و قانون مدار، 
رفت  و آمد خودروهای عمومی کشــور را کنترل 
می کند و تلفات جــاده ای و مصرف ســوخت را 

کاهش می دهد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان »رادشید« مطرح کرد:

زیان شرکت های دانش بنیان از واردات کاالی مشابه
مدیرعامل فــوالد مبارکــه اصفهان گفــت: تولید 
محصوالت این مجتمع صنعتی در پنج سال گذشته 
30 درصد رشد داشت. بهرام ســبحانی افزود: روند 
افزایش تولیــد در این مجتمع صنعتی از ســال 70 
تاکنون همچنان صعودی بوده و رشد تولیدمحصوالت 
فوالد مبارکه در ســال جاری نسبت به سال گذشته 

14درصد شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید محصوالت مجموعه 
فوالد مبارکه تا ســال 1404 به 25 میلیون تن می 
رسد، افزود: برنامه جامع و مشــخصی برای افزایش 
تولید و رســیدن از رقم 13میلیون تن به 25میلیون 
تن وجود دارد. مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: توزیع 
محصوالت این مجتمع برای پاسخ به نیاز داخلی در 
هشت ماهه سال جاری 32 درصد بیش از توزیع سال 
95 بود. وی اظهار کرد: 84 درصد از محصوالت این 
شرکت در هشت ماهه سال جاری به داخل کشور و 
16درصد به صادرات اختصاص پیدا کرد. ســبحانی 
اضافه کرد: حدود 2 هزار و 800 شرکت باالدستی با 
مجتمع فوالد مبارکه همکاری دارند. حدود یکهزار 

کارخانه به صورت مستقیم و حدود سه هزار شرکت 
به صورت غیرمســتقیم از محصوالت فوالد مبارکه 
استفاده می  کنند. سبحانی بااشاره به اینکه 44درصد 
از تولیدات فوالد مبارکه در هشت ماه امسال به خاور 
دور صادر شــد، افزود: 38 درصد از محصوالت فوالد 
مبارکه در هشــت ماهه ســال جاری به خاورمیانه، 
15درصد به کشــورهای اروپایــی و 3 درصد هم به 

آفریقا صادر شد. 
وی با بیان اینکه هر سال تعداد زیادی پروژه در فوالد 
مبارکه افتتاح می شود، گفت: به طور میانگین هر سه 

ماه یکبار یک پروژه در این مجتمع افتتاح می شود. 

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان خبرداد:

رشد 3۰ درصدی تولیدات فوالد مبارکه در 5 سال گذشته

مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم بخش صنعت، 
معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی حدود 40 درصد است. فرزاد خلفی افزود: این رقم نشانگر میزان تاثیرگذاری 
این بخش بر اقتصاد کشور است. امروز دیگر با اتکا به اقتصاد نفتی نمی توان کشور را اداره کرد. خلفی با بیان اینکه 
محصوالت فوالد مبارکه با نگاه جهانی تولید می شود و توان رقابت با محصوالت سایر کشورها را دارد،گفت: طرح جامع 
فوالد کشور در حال نهایی شدن است. وی با بیان اینکه تولیدات صنایع باید صادرات محور باشد، افزود: باید هرچه می 

توانیم از خام فروشی کم کنیم و به سوی تنوع محصوالت با ارزش افزوده باال گام برداریم.

سهم 4۰ درصدی صنعت، 
معدن و تجارت از تولید 

ناخالص داخلی الن
سئو

بام

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،369،000
تومان

699،000نیم سکه
تومان

401،700ربع سکه
تومان

270،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،192
تومان

      قیمت سکه و طال

GOP 30-28 بوش، مدل

  789,000
تومان

PMF 220-CE بوش، مدل

  399,000
تومان

DWE315KT ديوالت، مدل

  1,100,000
تومان

 لوکس ترین 
بوئینگ شخصی دنیا

عکس روز

صنعتدانش بنیان

صنعتگران شــرکت ذوب آهن اصفهان بــا به کارگیری 
فناوری تزریق پودر زغال در فرآیند تولید، موفق به کاهش 

25درصدی مصرف کک و گاز طبیعی شدند.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت:با 
بهره گیری از این سامانه پیشرفته، میزان مصرف کک از 

380کیلوگرم به ازای تولید هر تن چدن خام، به 120کیلوگرم کاهش یافته است.
اردشیر افضلی افزود:کاهش هزینه های تولید و مصرف کمتر گاز طبیعي و کک، از جمله مزایای اجرای این 

طرح نوین است.
وی مهم ترین هدف این شرکت را کاهش وابستگي به زغال سنگ دانست و گفت: ذوب آهن در صدد است این 
فناوری را در هر سه کوره بلند خود با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و 600هزار تن فوالد خام پیاده سازی 
کند.معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: با پایان مراحل تعمیر این کوره در ابتدای سال آینده، 

این فناوری در سه کوره بلند کارخانه راه اندازي شود.

کاهش ۲5درصدی 
کک با تزریق پودر 
زغال

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: نبود 
بارندگی مناســب در فصل پاییز می تواند بحــران کم آبی را در 
اصفهان تشــدید کند؛ بنابراین مدیریت مصرف تنها راه غلبه بر 

تنش آبی حاکم بر اصفهان است.
 هاشــم امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون 
درآمد از جمله راهکارهای غلبه بر بحران کم آبی اســت، اظهار 
داشت: در سال های اخیر شرکت آبفای استان اصفهان، با اعمال 

تدابیری در زمینه های فرهنگی، فنی و مهندسی، مصرف سرانه 
آب اصفهان را نسبت به میانگین کشوری کاهش داد.

وی با بیان اینکه در حــال حاضر مصرف ســرانه آب خانگی در 
اصفهان حدود 150 لیتر درطول شــبانه روز اســت، افزود: این 
رقم نسبت به میانگین کشــور کمتر اســت؛ در حالی که طبق 
پیش بینی ها سرانه مصرف آب در افق 1400 در اصفهان 115لیتر 

به ازای هر نفر در طول شبانه روز خواهد بود.

وی با تاکید بر اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، گفت: 
براســاس برآوردهای صورت گرفته، اســتفاده از لوازم کاهنده 
مصرف، بیــش از 57 درصد صرفه اقتصــادی دارد؛ زیرا به جای 
ســرمایه گذاری در مدیریت عرضه )تامین آب( و حفر چاه های 
جدید و ساخت دستگاه تصفیه آب، با هزینه کردن در این بخش 
عالوه بر کاهش هزینه ها می توان در درازمدت منابع آب جدیدی 

را نیز به صورت مجازی ایجاد کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد:
بحران کم آبی در اصفهان تشدید می شود

معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه بیــش از 98 درصد 
تجهیزات آب و فاضالب در کشور ساخته می شود، گفت: 
برای بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 46 میلیون یورو 
فاینانس در نظر گرفته شــده که 85 درصد آن را طرف 

چینی و 15 درصد آن را طرف ایرانی تامین مالی کرده است.
 مجتبی قبادیان در حاشیه برپایی هشتمین نمایشگاه صنعت آب و فاضالب اصفهان، با اشاره به اینکه این 
نمایشگاه فرصتی است تا پژوهشگران و صنعتگران این حوزه بتوانند آخرین دستاوردها و محصوالت خود 
را در زمینه آب و فاضالب ارائه کنند، اظهار داشت: در اینجا بستری فراهم می شود تا محققان و صنعتگران 
این حوزه بتوانند با اقدامات و دستاوردهای دیگر آشنا شوند و در راستای خدمات رسانی مطلوب و بهینه 

و با استفاده از تکنولوژی های نوین، به محصوالت جدید دست یابند.

فاینانس 4۶ میلیون 
یورویی برای نوسازی 
شبکه فاضالب اصفهان
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سلبریتی های موسیقی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اصفهان در دوران مدیریت »قطبی« در ارشاد، میانه خوبی با کنسرت موسیقی 
و خوانندگان پاپ نداشت. لغو کنسرت، ندادن مجوز و جلوگیری از حضور زنان 
در کنسرت سنتی خوان هایی همچون »علیرضا قربانی«، از جمله حاشیه هایی 
بود که اصفهان را به عنوان استانی ســختگیر در حوزه موسیقی پاپ و حتی 
ســنتی مطرح کرد. اجرای زنده »امیر تاجیک« در اختتامیه جشنواره فجر به 
همراه حواشی پس از آن هم از جمله مواردی بود که خبرساز شد. با رفتن قطبی 
و آمدن »ارزانی« وضعیت کمی بهتر شد. دولت عوض شده بود و قرار بود »امید 
و اعتدال و تدبیر« فضای فرهنگی و هنری ایران را دستخوش تغییر و تحوالت 

چشمگیر کند. این وعده ای بود که رییس جمهور و متولیان فرهنگ کشور داده 
بودند. ارزانی به عنوان روحانی اعتدال گرایی که همواره لبخند برلب داشت، 
سکاندار و متولی فرهنگ استان شد. خواننده های موسیقی آمدند و اصفهانی 
ها دیگر مجبور نبودند برای حضور در کنسرت یک خواننده محبوب، به استان 
همسایه بروند! با این حال همچنان سختگیری هایی وجود داشت که البته به 
نظر می رسد قسمتی از آن ربطی به ارشاد ندارد و تصمیمات تصمیم گیران ذی 
نفوذ در استان، بر بسیاری از اتفاقات در حوزه فرهنگ و هنر سایه انداخته است. 
پس از »ارزانی«، »انصاری« آمد؛ یک روحانی دیگر که چندماهی بیشــتر از 
حضورش در ارشاد اســتان نمی گذرد و نمی توان به واسطه این زمان اندک، 

عملکرد او را مورد نقد منصفانه قرار داد. با این حال در همین اندک زمان سپری 
شده، حضور پرشمار خوانندگان مطرح موسیقی کشورمان در اصفهان، نشانگر 
سیاست های باز و معتدالنه تر این دستگاه است و نشان می دهد »انصاری« میانه 

بدی با موسیقی ندارد.
پس از پایان دو ماه عزاداری و با آغاز تور پاییزی و زمســتانه خوانندگان در 
سرتاسر کشور، در اصفهان نیز شاهد حضور چهره های سرشناسی بودیم که 
در میان جوان های عالقه مند به موســیقی، از محبوبیت خاصی نیز برخوردار 
هستند. با هم نگاهی می اندازیم به برخی از کنسرت های اجراشده در اصفهان 

و برنامه های پیش رو: 

هشــت آذر میهمان اصفهانی ها شــد. خواننده پرطرفداری که برخی 
می گویند به خاطر مدل ســبیل های خاصش چهره شده و البته 

خودش ایــن موضوع را قبول ندارد، دردو ســانس در تاالر 
رودکی به اجرا پرداخت. تمام بلیت های کنسرت بانی 

از روزهای قبل پیش فروش شــد و در شب اجرا، 
سالن مملو از عالقه مندان به این خواننده بود.

 بازی کاظمی
 در فیلم امیر 

تمام شد

آقای سبیلوی محبوب

دو شب بعد یعنی 10آذرماه، نوبت به »احسان خواجه 
امیری« رسید تا برای چندمین بار در سال های گذشته 
به اصفهان بیاید و میهمان همشهری های خود باشد. 
به طور کلی مسئوالن شهر نشــان داده اند که با 
»خواجه امیری« مشکل خاصی ندارند و 

این خواننده به نســبت بقیه »مجاز«تر 
است! کنســرت این خواننده موفق به 

همت شرکت »مکتوب نخست«، در دو 
ســانس 1۸:00 و ۲1:00، به میزبانی تاالر 

رودکی برگزار شــد و قطعا نیازی به گفتن 
ندارد که مورد استقبال گســترده اصفهانی ها 

هم قرارگرفت. 

برای سومین بار در سال جاری، امید حاجیلی برای برگزاری کنسرت خود به اصفهان 
آمد تا نشان دهد همان طور که اصفهانی ها معموال فیلم های طنز و 

کمدی های باکیفیت و بی کیفیت را ترجیح می دهند، در 
حوزه موسیقی هم میانه خوبی با موسیقی های شاد 
و گاهی مجلسی دارند! کنسرت امید حاجیلی 
به همت شــرکت »آهنگ پارســی« و تهیه 
کنندگی امین پهلــوان زاده، در تاریخ 11 
آذر ماه در دو سانس 1۸:00 و ۲1:00 به 

میزبانی تاالر رودکی برگزار شد.

ی شد
ی  رونمای

پوستر جدید فیلم کیمیای
سلیقه خاص با »حاجیلی«

علیرضا قربانی خواننده سنتی خوان و خوش صدای کشورمان 
هم نیمه آذرماه به اصفهان آمد؛ به شــهری که خاســتگاه 

موسیقی اصیل ایرانی است . قربانی چندسال قبل به 
خاطر اینکه اجازه هم نوازی خواننده زن گروهش 

را به او ندادند، از اصفهانی ها دلخور بود. دلخوری ها 
اما تمام شــده و این خواننده با استقبال بی نظیر 

اصفهانی ها در تاالر رودکی روی صحنه رفت و 
به اجرا پرداخت.

عشق در مرز جنون

 »فرزاد فرزین« خواننده پاپ کشور 
نیز در ادامه برگزاری کنسرت های خود، 

در روزهــای پایانی آذرماه ســال جاری میهمان 
نصف جهان می شود. این کنسرت نیز به میزبانی تاالر رودکی 

در دو سانس 1۸ و ۲0:۳0 برپا می شود. فروش بلیت آن از چهارشنبه 1۵ آذرماه آغاز شده است. 

منتظر باشید

پاییز »ســرد« اصفهان، با 
موسیقی»گـرم« شد

سلبریتی های 
موسیقی در اصفهان

آقای عاشقانه ها

برای سفرهای داخلی هم عوارض 

بگیرین 

مهدی پاکدل، در واکنش به دریافت عوارض ســفر به خارج از 

کشور پستی در صفحه اینســتاگرام خود نوشت:آقا پیشنهاد 

مي کنم برای سفرهای داخلی هم عوارض بگیرین؛ البته اونایی 

که با هواپیما ســفر مي کنند. اونایی که با ماشین میرن رو که 

مي گیرین. شما دقت کن ببین این عکسو هفته پیش از سفری 

که داشــتم از پنجره هواپیما از ناحیه خرم آباد گرفتم.خیلی 

منظره قشنگیه! خوبه نباید بابت دیدن و ثبت کردن این تصویر 
عوارض بدم!

صداگذاری »ِدِرساژ« اولین فیلم بلند سینمایی »پویا بادکوبه«، به تهیه کنندگی 
مشترک روح ا... و سمیرا برادری از هفته گذشته آغاز شده است. با پایان تدوین 
فیلم توسط ســپیده عبدالوهاب،بهمن اردالن صداگذاری این فیلم را از هفته 
گذشته در اســتودیو بهمن آغاز کرده اســت تا برای حضور در سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود. این فیلم قصه دختری 1٦ ساله را روایت 

می کندکه بر سر دوراهی ایستاده است.
ِدِرســاژ، فضای متفاوت وجدیدی را درباره شکل ارتباطات، مشکالت و شرایط 

نوجوانان امروزی جامعه به تصویر می کشد.
در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا 
آقاخانی، سیامک ادیب، جالل فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط 
رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم 

به ایفای نقش می پردازند.

»ِدِرساژ« برای جشنواره فیلم 
فجر آماده می شود

جشنواره موسیقی »Visa For Music« در کشور مراکش برگزار شد وگروه 
هنرمندان آفریقایی از کشورهای گامبیا، گینه، نیجه و بورکینافاسو، علی اصغر 
رحیمی، هنرمند برجسته موســیقی اصفهان و نماینده کشــور ایران را طی 

اجراهای مشترک یاری و همراهی کردند.
ایــن اجراها تا آنجا موفــق بود که موجب حیرت و شــگفتی موســیقی دانان 
کشورهای مختلف حاضر در این جشنواره شــد و مقدمات دعوت این پروژه به 

سایر فستیوال های جهانی را فراهم آورد. 
بازتاب این برنامه در رســانه های مختلف شــایان توجه بود و بســیاری، از آن 

به عنوان پدیده ای شگرف یاد کردند.
علی اصغر رحیمی در مورد این همراهی اظهار داشت: این برای نخستین بار بود 
که مقام ها و نغمات تنبور با آواهای بومی و کهن آفریقایی تلفیق و موافق شد و 

گویی توافق و ائتالف این الحان و نغمات، به بیان افسانه ای واحد می پرداخت.    

درخشش نماینده ایران در 
جشنواره موسیقی مراکش

بر اساس ویرایش ســال ۲01۷ میالدی رتبه بندی جهانی دانشگاهی موسسه 
گرین متریک، در زمینه توسعه پایدار، دانشگاه های اصفهان و کاشان،گیالن، 
زنجان، شیراز، فردوسی مشهد، آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقات، صنعتی 
امیرکبیر، تهران و الزهرا)س( از بین ٦1۹ موسســه ارزیابی شــده در جهان، 
در فهرســت ســبزترین های جهان ثبت شــدند. گرین متریک، با هدف ارائه 
چشم اندازی فراگیر از شرایط و سیاست ها، در پیوند با محیط  زیست و توسعه 
پایدار و مصرف انرژی در دانشــگاه و مراکز آموزش عالی کشورهای گوناگون، 
راه اندازی شده است. مدیریت پســماند، محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات 
اقلیمی، آب، حمل ونقل و آموزش، معیارهایی هستند که در این نظام رتبه بندی 

برای مقایسه موسسه ها و دانشگاه های جهان به کار می روند.
منبع داده های گرین متریک برای ارزیابی موسســه ها، بر اســاس پرسشنامه 

ارسالی است که به موسسه های کشورهای مختلف جهان فرستاده می شود.

 دانشگاه های کاشان و اصفهان 
در فهرست سبزترین های جهان

پایان  بــا 
بازی هــادی کاظمــی در فیلم 

ســینمایی »امیر«، فیلم برداری این اثر سینمایی 
به کارگردانی نیما اقلیما در تهران ادامه دارد.»امیر« در 
ژانر اجتماعی ساخته شــده و در خالصه داستان آن چنین 

آمده اســت:یکی با کار، یکی با پول، یکی با زندگی، یکی 
هم با سیگار؛ همه خودشــونو می کشن. فقط راه هاشون 

فرق می کنه.
میالد کی مرام، هادی کاظمی، بهدخت ولیان، مصطفی 
قدیری، روشــنک ســه قله گی، وحید منافی، مهدی 
عامل هاشمی، مونا قاســمی، آرتین گلچین و سحر 
دولتشــاهی، ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل 

می دهند.
 اولین رونمایی از فیلم ســینمایی »امیر«، 
در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر  

خواهد بود.

همزمان بــا دو میلیاردی شــدن»قاتل اهلــی«، فیلمی به 
کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی مسعود لشکری 

قوچانی، از پوستر جدید آن رونمایی شد.
این فیلم هم اکنون در سینماها اکران می شود و پیش از آن در 

سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور داشت.
پرویز پرســتویی، امیــر جدیدی، پــگاه آهنگرانــی، پرویز 
پورحسینی و حمیدرضا آذرنگ بازیگران اصلی »قاتل اهلی« 

هستند.
در خالصه داستان »قاتل اهلی« چنین آمده است:

حاج آقا دکتر جالل سروش )پرویز پرستویی(، کارآفرین موفق 
بخش خصوصی، تصمیم به افشای خیانت های یک شرکت که 
مافیای قدرت و ثروت اســت، می گیرد. سیاوش مطلق )امیر 
جدیدی( و احمد کیا )حمیدرضا آذرنگ(، فرزند خوانده های 
سروش هستند و ســیاوش نه فقط مورد اعتمادترین فرد نزد 
سروش، بلکه دلبسته مهتاب دختر اوست؛ اما مهتاب رابطه ای 

عاطفی با بهمن )پوالد کیمیایی( خواننده پاپ دارد و...

 »فرمول یک« شب یلدا
 از کرمانشاه روی آنتن می رود

علی ضیا اعــالم کرد گــروه »فرمول یک« تصمیــم گرفته اند در 
طوالنی ترین شب سال، به جای اینکه در تهران بمانند و بگویند برای 

مردمان زلزله زده غمگین هستند، یلدایشان را با آنها سپری کنند.

سمیه پارسادوست
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 ورود روزانه ۳۰هزار موبایل قاچاق
 به ایران 

پیشنهاد سردبیر:
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معرفی 
چند دوربین عکاسی 

نیمه حرفه ای 
انتخاب و خرید دوربین عکاسی، کار چندان ســاده ای هم نیست؛ چرا که با 

 یک رنج وسیعی از سایزها، مدل ها، شــکل ها، ویژگی ها، مشخصات و ...
 روبه رو هستید. دراینجا ما شما را با جمع وجورترین، باریک ترین و قابل 

حمل ترین دوربین های نیمه حرفه ای DSLR آشنا می کنیم. 
حتی مدل های قدیمی تر بــا قیمت های پایین هم 

مناسب مبتدیان هستند.

Fujifilm X-T2
این دوربین عکاســی را می توان ارتقای ســریعی از 

دوربین X-T1 دانســت و خود کمپانی فوجــی Fuji X-T2 را 
»دوربین نهایی بدون آینه« خوانده اســت. این دوربین عکاسی ، نسل 

بعدی دوربین X-T1 اســت که در ســال ۲۰۱۴ رونمایی شده و لنزی قابل 
تعویض داشــت. این کمپانی با تولید X-T2،  بهبودهای بسیار خوبی بر مدل 
X-T1 انجام داده و این دوربین عکاسی از نظر ویژگی های بسیاری ارتقا پیدا 
کرده است. سیســتم فوکوس خودکار تصاویر بسیار باکیفیت JEPG را به 

دنبال دارد. این دوربین عکاسی قابلیت عکاسی در محیط های نوری 
متفاوتی را داراست و مناسب هرشخص حتی مبتدیان است و 

ارزش قیمتی را که در قبال آن می پردازید، دارد.

Fujifilm X-T10
این دوربین عکاســی به همراه لنز ۱۸-۵۵ 

میلی متر عرضه می شــود. با اســتفاده از این دوربین 
عکاسی می  توانید بیشتر ژانرهای عکاســی از جمله عکاسی 

طبیعت را تجربه کنید. وزن بدنه این دوربین عکاســی ۳۸۱ گرم 
است. به لطف خروجی HDMI، می توانید فایل های ذخیره  شده در 
این دوربین عکاسی را با کیفیت HD یا Full HD روی تلویزیون، 

لپ تاپ یا هر نمایشــگری که مجهز به پورت HDMI باشــد، 
منتقل کنید. همچنین برای انتقال فایل ها به کامپیوتر و 

اضافه کردنشان به آرشیو، می توانید از خروجی 
USB استفاده کنید.

 
Panasonic G80

این دوربین عکاســی مدل ارتقا یافته G7 است. 
در برابر شــرایط مختلف آب و هوایی مقاوم اســت، منظره 

یــاب بزرگ تر، لــرزش گیر تصویــر و لنــز ۶۰-۱۲ میلی متری با 
فاصله کانونی f/3.5-5.6 اســت. این دوربین عکاســی از نظر قیمت 

مابین مــدل هــای Canon EOS M3 و Fujifilm X-T۲ قــرار دارد. 
عملکــرد، هندلینگ و کنتــرل های این دوربین عکاســی عالی هســتند. 
کیفیت فیلم این دوربین عکاســی بســیار باالســت. G80 یک سنسور 

 دیجیتــال ۱۶ مگاپیکســلی Live MOS دارد و با پردازشــگر تصویر
 Venus Engine کار می کند؛همچنین این دوربین عکاســی 

دارای لرزش گیر تصویر axis-۵ اســت و چیزی که آن را 
هیجان انگیزتر می کند قابلیــت فیلم برداری 

۴K است. 

Canon EOS 750D
این دوربین عکاسی بسیار مناســب کاربرانی است که 

می خواهند به تازگی کار با دوربین های SLR را آغاز کنند. ویژگی 
عمده  این دوربین عکاسی قیمت بسیار مناسب آن نسبت به دوربین های 

DSLR است. کیفیت این دوربین عکاســی اصال قربانی این قیمت نسبتا پایین 
نشده است و ویژگی های خوب دوربین هایSLR همچون عملکرد بی نظیر شاتر و 
قابلیت اتصال به لنزهای کانن در این دوربین عکاسی نیز مشاهده می شود. رزولوشن 
این دوربین دیجیتال کانن ۲۴ مگا پیکسل است و عملکرد فوق العاده ای در فیلم 

 NFCو WiFi برداری فراهم می کند؛ همچنین این دوربین عکاسی مجهز به
است که در کمتر دوربین سری D دیده می شود . این امکانات باعث 

می شود کاربر به راحتی فیلم ها و عکس ها به دستگاه های 
دیگر انتقال دهد. 

 DSLR
Nikon D610 فول فریم

نیکون، محصــول قدرتمند و البتــه فول فریم 
Nikon D610 را وارد بــازار کرد. این دوربین عکاســی در 

حقیقت نســخه به روز شــده و بهینه دوربین D600 می باشــد. از 
تفاوت های شاخص این دو دستگاه باید به سریع تر شدن سرعت عکاسی ، 

مود عکاسی پیاپی بی صدا و تغییر اندکی در مکانیسم شاتر اشاره کرد.
سرعت عکاسی پیاپی سریع تر که از ۵٫۵ فریم بر ثانیه به ۶ فریم بر ثانیه افزایش 
 Continuous Silent( یافته و نیز اضافه شدن حالت عکاسی پیاپی بی صدا
Shooting Mode( و ارتقــا در عملکرد توازن طیف ســفید اتوماتیک از 

ویژگی های مهم این دوربین عکاسی است. این دوربین عکاسی قادربه 
تولید تصاویر JPEG با کیفیت بی نظیر است و در حساسیت 

باال بهترین عملکرد را از خود به نمایش خواهد 
گذاشت. 

K: Panason-
ic Lumix DMC-GH4

کمپانی پاناســونیک در ۷ فوریه ۲۰۱۴ از این دوربین رونمایی 
کرد. این دوربین عکاسی به عنوان دوربینی هیبریدی طراحی شده است 

که هم قابلیت عکاسی و هم فیلمبرداری دارد. از مشخصات اصلی دوربین عکاسی 
 Venus با پردازشگر CMOS می توان به ترکیب سنسور ۱۶ مگاپیکسل DMC-GH4

Engine IX processor اشاره کرد که امکان فیلمبرداری ۴K را برای کاربران فراهم 
کرده است. با نمایشگر ۳ اینچی ۱٫۰۴M تمام چرخشی این دوربین عکاسی امکان فریم 
بندی تصاویر و ویدئوها بســیار راحت و لذت بخش شده است و اگرمایل به استفاده 

از مانیتور دوربین نبودید می توانید از چشمی الکترونیکی ۲ میلیون پیکسلی 
 K آن استفاده کنید . فیلمبرداری این دوربین عکاسی با سرعت OLED

1080p4 انجام می شود. اگر به دنبال فیلم برداری عالی و با 
کیفیت هستید این دوربین انتخاب خوبی است.

جدیدی را برای نسخه اندروید اپلیکیشن »واتس اپ« به تازگی تست قابلیت های 
آنها در ورژن نهایی برنامه نیز خواهیم آغاز کرده که احتماال شــاهد حضور 

مربوط بــه آنبالک کــردن افراد بود. نخســتین ویژگی جدید اپ 
کافی است در قسمت کانتکت ها می شود. در جدیدترین نسخه بتا 
نظر نگه داشته و اشــخاص را از انگشت تان را روی گزینه مورد 
لینک دعوت به گروه ها که قبال بــالک در بیاوریــد. همچنین 
 iOS برنامه قرار گرفتــه بود راهش را در دسترس کاربران ورژن
بنابراین همانند تلگرام می توانید به این نســخه باز کرده است. 
سومین ویژگی جدید نسخه بتا مردم را به گروه ها دعوت کنید. 
Shake to Report اختصاص ۲.۱۷ واتس اپ به بخشی با نام 
اگــر موبایل خود را تــکان دهید دارد. با فعال کردن این قسمت، 
می توانید مشــکالت برنامه را به بــه Contact Us رفته و آنجا 

صورتی که Shake to Report گوش سازندگان برسانید؛ البته در 
قبلی راضی بودید، مــی توانید آن را مفید نمی دانید  و به همان روش 

Admin Setting وجــود دارد که به را غیر فعال کنیــد. در نهایت نیز بخش 
مدیر این امکان را می دهد تا اطالعات گروه را ویرایش کرده و کنترل بهتری روی چت ها داشته باشد. 

تازه ترین آمار گمرک از اطالعات ثبت شده در ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات 
انواع تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده است. آنطور که از اطالعات مندرج در این سایت برمی آید، از آغاز 
سال جاری تا کنون حدود یک میلیون و ۷۴۲ هزار دســتگاه تلفن با ارزش کلی ۲۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر از طریق گمرک، 
وارد کشور شده اســت که از این رقم نزدیک به یک چهارم آن فقط در ماه گذشته بوده اســت. واردات دوبرابری به اعالم اجرایی 

مهرماه بر می گردد. اتفاقاتی که امروزه در بــازار موبایل رخ می دهد از شدن طرح رجیستری در اواخر 
سرچشــمه می گیرد و آن هم مسئله ای نیست جز یک موضوع 

طرح رجیستری. اجرایی شدن این طرح 
بعد از سالیان طوالنی، تاثیرات گوناگون 
مثبت و منفی را در بازار موبایل کشور به 
همراه داشته که برخی آنها را به فال نیک 
می گیرند و برخی از عواقب این مسائل در 

دراز مدت واهمه دارند.

 توئیتر، روز یکشنبه ده ها حساب کاربری را مسدود کرد و با این کار موجب اعتراض گسترده کاربران 
شد، اما حاال نقص فنی را عامل وقوع این مشکل اعالم کرده است. تداوم این مشکل به مدت ۲۴ ساعت 
باعث شد تا گمانه زنی های مختلفی در این مورد به عمل آید و برخی کاربران تخطی از سیاست های 
توئیتر را عامل مسدود شدن حساب های مذکور اعالم کردند. برخی دیگر نیز با اشاره به روشن و شفاف 
نبودن سیاست گذاری های توئیتر، از این شرکت بابت مسدود کردن حساب های یادشده بدون هشدار 

قبلی انتقاد کردند.
تعلیق شــدن بــه طــور دائمی نکته جالب اینکه ۲۱ حســاب مسدود شــده به جای 

جای دنیا قابل دسترسی از دسترس خارج شــدند و در هیچ 
معمــوال حتــی در نبودند. این در حالی است که توئیتر 
آن را در برخی صورت مســدود کردن یک حساب 

کشــورها و به علت طرح شــکایت از 
دسترس خارج می کند و مشاهده محتوای 
حساب یادشــده را در کشــورهای دیگر 
ممکن می کند. ســخنگوی توئیتر در مورد 

 علت وقوع این مشکل عجیب گفته است: ما 
آسیب پذیری را شناســایی کرده ایم که باعث 

وقوع خطای یادشــده و حذف برخی حساب ها 
شده است. این مشــکل شناسایی و برطرف شده و از 

این بابت عذرخواهی می کنیم.

محققان یکی از شــرکت های فناور کشــور 
دســتگاهی را برای کاهش و کنتــرل میزان 
روشــنایی المپ ها عرضه کردنــد که قادر به 
صرفه جویی 25 درصدی در مصرف انرژی است. 
سیدفرزاد موسوی زاده از محققان این طرح در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به طراحی و 
ساخت دستگاه کنترل روشنایی، اظهار کرد: این 
دستگاه با استفاده از سیستم عامل اندروید و 
اینترنت قادر به کم و زیاد کردن نور المپ است.

وی کاربرد این دستگاه را در کارگاه ها، منازل، 
ادارات و سازمان ها دانست و ادامه داد: زمانی 
که هوا ابری است و یا شــرایط نور طبیعی به 
گونه ای است که نیاز به نور زیاد المپ نیست، 

این دستگاه قادر به کنترل نور است.
موســوی زاده، اضافه کرد: در طول روز که نیاز 
به حد توان باالی المپ نیســت، این دستگاه 
می تواند به میــزان الزم نور را کــم و یا زیاد 
کند. وی با بیان اینکه این دســتگاه مجهز به 
سنسورهای تشخیص عابر پیاده است، گفت: 
زمانی که عابر پیاده می خواهد از یک ســمت 
به سمت دیگر جاده برود این دستگاه از طریق 
تشخیص این سنســور، LEDهایی را روشن 
می کند و به این ترتیب رانندگان از وجود عابران 

پیاده آگاه خواهند شد.
این محقق با تاکید بر اینکه این سامانه به ویژه 
 در شــب برای کاهش تصادف موثر بوده است، 
خاطر نشان کرد: عابران پیاده تمایلی به استفاده 
از پل هوایی عابران پیاده و یا زیر گذرها را ندارند 
و این دستگاه می تواند در حفظ ایمنی جاده ها و 

عابران پیاده موثر باشد.

 عرضه دستگاهی با قابلیت
 کم  و زیاد کردن نور المپ

 در آپدیت جدید »گــوگل مپز«، این قابلیت های جدید »واتس اپ« برای نسخه اندروید در راه است
اپلیکیشن هنگام ســفر کاربر با قطار و 

اتوبوس به او هشــدار می دهد که در کدام 
ایســتگاه باید پیاده شــود. گوگل مشغول کار 

روی آپدیتی برای Google Maps اســت که به 
فرد هشــدار می دهد چه زمان باید از اتوبوس یا قطار 

پیاده شود. این اپلیکیشن آپدیت هایی واقعی را هنگام سفر 
کاربر ارائه می کند تا او مسیر خود را گم نکند. به عبارت ساده 

این اپلیکیشن هنگام رسیدن به مقصد، آن را به کاربر 
اعالم می کند. اســتفاده از این اپلیکیشــن بسیار 
 Google Maps ساده است. کافی اســت کاربر
را باز و مقصد خود را مشخص کند. در این مرحله 

باید روش حمل و نقل را برگزیند و گوگل بقیه کارها 
را انجام می دهد. همچنین هنگامی که کاربر مشغول 
پیاده روی یا دوچرخه سواری اســت، این اپلیکیشن 
آپدیت هایی واقعی را برای او ارســال می کند. نکته 
 Google ،جالب آنکه حتی هنگام قفل بودن موبایل

Maps نوتیفیکیشــن هایی به صفحه قفل شده کاربر 
ارسال می کند تا در ایستگاه مورد نظر پیاده شود.
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آن طور که از شواهد امر بر می آید، شرکت سونی باالخره قصد دارد در سال 
آینده تغییری اساســی در طراحی ظاهری موبایل هایش اعمال کند. شاهد 
این مدعا نیز انتشار رندرهایی منتسب به دو موبایل جدید این شرکت در سال 
آینده است. وبسایت گرجستانی »Vortex.ge« به تازگی تصاویری مفهومی 
از دو موبایل با برند سونی را منتشر کرده و مدعی شده که یکی از این موبایل ها 
قرار است جانشین پرچمدار فعلی سونی یعنی اکسپریا XZ پرمیوم شود، در 
حالی که دیگری به عنوان یک میان رده در سال ۲۰۱۸ روانه بازار خواهد شد. 
وبسایت مذکور می گوید که این رندرها بر اســاس طرح های اولیه طراحان 
سونی تولید شده اند و به وضوح تمایل طراحان را به مد این روزها یعنی نمایشگر بدون حاشیه نشان می دهند. ظاهرا آن بدنه ای که 

گوشه های آن تیزتر است و بدنه پشتی اش از فلز )یا شیشه( براق شکل یافته، همان پرچمدار جدید سونی در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. ی 
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علت مسدودشدن برخی حساب های کاربری توئیتر اعالم شد

E-MAIL
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 کرسی های مردم خمینی شهر
به زلزله زدگان رسید

مردم شــهر اصغر آباد از توابع  خمینی شهر
خمینــی شــهر در اقدامــی 
خداپسندانه اقدام به ســاخت کرسی برای گرم 
کردن کانون خانواده های آسیب دیده از زلزله در 
 ســرمای زمســتان و ارســال به ایــن مناطق
 کردند. شهروندان این شهر در مدت یک هفته با 
کمک ۳۰ نفر از ساکنان شهر  از کوچک و بزرگ، 
پیر و جوان و همــکاری کارگاه های چوب بری 
ســطح منطقه قصد دارند  ۵۰۰ کرسی به همراه 
هیتر نصب شــده روی آن با کمک های مردمی 

تهیه و به مناطق آسیب دیده ارسال شد.

صدور بیش از  پنج هزار جلد 
شناسنامه در لنجان

رییــس اداره ثبــت احــوال  لنجان
شهرستان لنجان گفت:در هشت 
ماهه نخست ســال جاری پنج هزارو ۸۰۰ جلد 
شناسنامه برای شــهروندان لنجانی صادر شده 
است.محســن اســماعیلی عنوان کرد: مردم در 
فرآیند ثبت وقایع حیاتی باید حساس باشند؛چرا 
که مهلت اعالم والدت حداکثــر ۱۵ روز پس از 
تاریخ والدت طفل و مهلت اعالم فوت نیز حداکثر 

۱۰ روز پس از تاریخ فوت است.

 کشف بیش از17 کیلوگرم 
تریاک در خورو بیابانک

فرمانده انتظامی خوروبیابانک  خورو بیابانک
اظهارداشت:ماموران انتظامی 
در ایستگاه ایســت و بازرسی شهید رشیدی این 
فرماندهــی بــه یــک دســتگاه ســواری پژو 
4۰۵مشــکوک و بعد از بازرسی مقدار ۱7 کیلو و 
۵۰۰ گــرم تریاک که در ۱2 بطــری آب معدنی 

جاساز شده بود، کشف کردند.
ســرگرد نعمت خلیلی گفت : در ایــن رابطه دو 
سوداگر مرگ دستگیر و به مراجع قانونی تحویل 

داده شدند.

 نایب رییس اول مجلس 
به شهرضا سفر می کند

شهرضا نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس 
شورای اســالمی امروز به شهرضا سفر می کند. 
سمیه محمودی  ادامه داد: بازدید از خانه تاریخی 
شهید مدرس و اتخاذ تصمیم برای بازسازی این 
بنای تاریخی و همچنین بررســی مســائل و 
معضالت مجموعه درمانی و بیمارســتان های 
شهرستان از جمله مهم ترین اهداف سفر نایب 

رییس مجلس به شهرضاست.

فرماندار اردستان خبر داد:
کاهش 66 درصدی تصادفات 

منجر به فوت در اردستان
فرمانــدار اردســتان گفــت: اردستان

9۰ درصد تصادفات شهرستان  
اردستان در محورهای اصلی صورت می گیرد.

علیرضا غیور افزود: ۱۸ کشته در سه سال گذشته 
مربوط به محــور پلیس راه اردســتان تا محور 
روستای ظفرقند بوده که ششمین محور پرخطر 
در استان اصفهان شناخته شده است. علیرضا 
غیور گفت: تصادفات منجر به فوت امسال شهر 
اردستان یک مورد بوده که نسبت به ۳نفرفوتی 
سال گذشته 66 درصد کاهش داشته است.غیور 
با بیان اینکه در محور ترانزیت اردستان در هشت 
ماهه اول امسال شش فقره تصادف منجر به فوت 
۱۰نفر شده است، تصریح کرد: در آذرماه نسبت 

به ماه قبل واژگونی خودرو زیاد بود.

تمایل به پشت میز نشینی، تســهیالت دولتی برای تحصیل به ویژه در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی، تمرکز قدرت اجرایــی در بخش اقتصادی 
در دولت و نواقص قانون کار و بیمه از مواردی هستند که به این چالش 

اجتماعی دامن می زند.
شهرستان شهرضا در جنوب اســتان اصفهان قرار دارد، شهرستانی که 
از گذشته شمار باالی افراد تحصیلکرده و دانش آموخته دانشگاهی آن 
افتخار آفرین بوده است، اما این روزها گویا همین مسئله به یک بحران 

تبدیل شده است.
ارقام مختلفی درباره شمار بیکاران شهرضا بیان شده،اما براساس آنچه 
محمد حسین داراب، سرپرست فرمانداری این شهرستان می گوید شمار 

بیکاران شهرضا در حدود 6 هزار نفر هستند.
وقتی به مسئوالن شهرستان مراجعه می کنیم تا درباره علت شمار باالی 
افراد بیکار در شهرستان باخبر شویم مواردی را همچون مهاجرپذیر بودن، 
عدم مهارت دانش آموختگان دانشگاهی و تمایل به پشت میز نشینی و 

استخدام در نهادهای دولتی را علت این مسئله می دانند.
در همین رابطــه مصطفی ابــاذری، رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی شــهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به طرح های 
حمایتی دولت بــرای ایجاد عرصه هــای کارآفرینی، اظهــار کرد: در 
طرح کارورزی، افراد تحصیلکرده و جویــای کار با حضور در دوره های 
آمــوزش مهارتی با محیط واقعی کســب و کار آشــنا می شــوند.  وی 
 تصریح کــرد: همه فــارغ التحصیالن بیــکار و جوانان جویــای کار با

 ثبت نام در  این طرح،  مشــمول بیمه حوادث شده و یک سوم حداقل 
دستمزد به آنها پرداخت می شود.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شهرضا همچنین با تاکید بر ضرورت تاسیس بازارچه مشاغل 
خانگی در این شهرستان بیان کرد: ایجاد این بازارچه سهم بسیار مهمی 
در تشویق کارآفرینان در ایجاد عرصه های تولیدی و بازاریابی محصوالت 

آنها دارد.
اباذری ادامه داد: امسال سهمیه اشتغال زایی استان اصفهان 9۰ هزار نفر 

است که از این تعداد چهار هزار و 47 نفر 
سهمیه شهرستان شهرضاست.

 وی گفت: بر اساس اعالم سامانه رصد 
اشتغال شهرستان، تاکنون ادارات فنی 
و حرفه ای 6۳ نفر، بهزیســتی 67 نفر، 
حمل و نقل و پایانه هــا 2۸ نفر، میراث 
فرهنگی 9 نفــر، صنعت معدن تجارت 
44۳ نفر، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
۱47 نفر، بنیاد مســکن 49 نفر، جهاد 
کشــاورزی 2۰۳ نفر، راه و شهرسازی 
دو نفر، شکبه بهداشــت و درمان 4۸ 
نفر، امور زنــدان چهار نفــر، صندوق 
کارآفرینــی امیــد ۵6 نفــر، ورزش و 
جوانان ۱۰ نفر، فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شش نفر و بنیاد شهید پنج نفر اشتغال 
ایجاد شده از سهمیه قانونی خود را ثبت 

کرده اند. اباذری اظهار کرد: اعتبار شهرستان در زمینه ایجاد و حمایت 
از مشاغل خانگی در سال گذشته 2۰۰ میلیون تومان بود که امسال این 

میزان به یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

این روزها مجموعه ای از عوامل دست به  دست هم داده اندتا مشکلی به نام بیکاری به یک چالش مهم اجتماعی تبدیل شود. شهرضا

در طرح کارورزی، 
افراد تحصیلکرده 

و جویای کار با 
حضور در وره های 

موزش مهارتی 
با محیط واقعی 

کسب و کار آشنا 
می شوند

با مسئوالن

آمار بیکاری در شهرضا، به ۶ هزار نفر  رسید

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

انتقــال آب ونک ســمیرم برای  سمیرم
پســته های رفســنجان، جز یک 
هدف سیاســی نمی تواند چیز دیگری باشــد، اما 
ظاهرا موضوع منتفی شده انتقال آب بار دیگر نقل 

محافل شده است.
  امروز که برند پســته از ایران گرفته شده و سیب 
سمیرم به عنوان مرغوب ترین سیب دنیا از لحاظ 
طعم، کیفیــت و مرغوبیت به یــک برند در جهان 
شهرت یافته، تالش برای خشکاندن این دست رنج 

چندین ساله کشــاورزان ســخت کوش سمیرم 
جز یک بازی سیاســی چه می تواند باشد؟ وقتی 
انتقال آب در گذشته جز خشکی و خرابی چیزی 
به ارمغــان نیاورده، امروز تالش بــرای انتقال آب 
به صدها کیلومتر دورتر برای کشــاورزی پســته 
رفسنجان انجام می شود در حالی که تولید سیب 
سمیرم به دلیل کم آبی به نیمه ظرفیت رسیده و 
حتی بسیاری از کشاورزان سمیرمی با خشک شدن 

درختان سیب خود دست و پنجه نرم می کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس اظهار کرد: انتقال 
آب برای مصارف غیر شــرب از نظر مجلس مردود 
است.اصغر سلیمی با اشــاره به زمزمه های اجرای 
این طرح در دوران ریاســت جمهوری هاشــمی 
رفسنجانی و دولت نخســت اصالحات، گفت: این 
تصمیــم بارها به دالیل مختلف منتفی شــده، اما 
امروز در دولت جدید شاهد نفوذ برخی چهره های 
سیاسی- اقتصادی برای اجرای این طرح هستیم.
وی از لغو اجرای این طــرح در دولت قبل خبر داد 
و گفت: امروز فردی با تخصص کشاورزی در مقام 
مســئول محیط زیست کشــور بدون استعالم از 
مسئوالن استانی اصفهان، چهارمحال بختیاری و 

خوزستان چراغ سبز به این اقدام نسنجیده نشان 
داده است.ســلیمی با اشــاره به اینکه یک فرد با 
تخصص کشــاورزی نمی تواند تصمیمات محیط 
زیســتی بگیرد افزود: صدور چنیــن مجوزی که 
نابودی چشــمه های باقی مانــده را در پی خواهد 

داشت از نگهبانان محیط زیست شرم آور است.
بدون شک اجرای چنین طرحی در شرایط کنونی 
کشور عالوه بر خشکاندن چشمه ساران و قنات ها 
و نابودی کشاورزی با توجه به گره خوردن اقتصاد 
ســمیرم با محصول ســیب تنش هــای مختلف 

اجتماعی را در پیش خواهد داشت.

طرحی که خبرساز شد؛
بازی سیاسی با آب سمیرم!

نبود مهارت یا بحران مدیریت؛

آمار بیکاری در شهرضا، به ۶ هزار نفر  رسید

عکس  روز 

جمله جالب روی درب دفتر شورای 
اسالمی شهرستان ورزنه

حصر وراثت
9/588 خانم محبوبه سليماني درچه داراي شناسنامه شــماره 468 به شرح دادخواست 
به کالســه  762/96 از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان سيد مصطفي ميرلوحي درچه به شناسنامه 7629  در تاريخ 1396/9/2 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ســيد محمد علي ميرلوحي درچه فرزند سيد حســين، ش.ش 86 ) پدر( 2- عصمت 
عابدي درچه فرزند زين العابدين، ش.ش 113 )مادر( 3- محبوبه ســليماني درچه فرزند 
 محمود، ش.ش 468 )همســر( 4- ســيد محمد ميرلوحي درچه فرزند ســيد مصطفي، 
ش.ش 1130358909 )فرزند( 5 – ريحانه سادات ميرلوحي درچه فرزند سيد مصطفي، 
ش.ش 1130596400 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
 از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.  
م الف: 5996 شعبه 7 حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر )مجتمع 

شماره يک( )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/619 شماره دادنامه: 9609973634100630 شماره پرونده: 9509983634600630 
شماره بايگانی شعبه: 950026 شــاکی: خانم مريم شــيروی خوزانی فرزند محمود به 
نشانی اصفهان- خمينی شهر خ 17 شــهريور ک ش مختاری ک 18 پشت مسجد امام 
حسن، متهم: خانم زهرا قربانی به نشانی مشهد گلشــهر خ ش آوينی خ شلوغ بازار کوی 
8 متری ش فيضی جنب بقالی، اتهام ها: 1- سرقت 2- تحصيل مال از طريق نامشروع 
يا سوء اســتفاده و تقلب از امتيازات، دادگاه با بررســی محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهامات 
 خانم زهرا قربانی فرزند رجبعلی داير بر ســرقت کارت عابر بانک و تحصيل مال از طريق

 نامشــروع موضوع کيفرخواست شماره 3173-95/9/30 دادســرای عمومی و انقالب 
خمينی شهر با اين توضيح که شاکی در جلســه مورخ 95/5/3 در صفحه 13 پرونده بيان 
کرده من مدتی بود که با همسرم به مشکل برخورده بودم واو بدون اجازه من يک زن ديگر 
عقد کرده و برای نفقه ام يک حساب داشــتم که پول به آن واريز می کرد و بعد از مدتی 
متوجه شدم که 200 هزار، 200 هزار از حساب کم می شود که پرينت گرفتم متوجه شدم با 
کارت از حسابم برداشت می شده االن که عکسها را ديدم متوجه شدم همسر دوم شوهرم 
دارد پول ها  را برداشت ميکند و تقاضای رسيدگی دارم دادگاه با توجه به شکايت بی شائبه 
شاکی )مريم شيروی خوزانی( عکسهای منضم، متواری بودن متهم، قرار جلب به دادرسی 
و کيفرخواســت غيابی، عدم حضور متهم با توجه به وصف ابالغ از طريق انتشار آگهی و 
عدم حضور در جلسه دادگاه، بزه های منتسب به نامبرده را محرز ومسلم دانسته و با استناد 
به مواد 661 قانون تعزيرات و ماده 2 قانون تشــديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختالف و 
کالهبرداری متهم موصــوف را عالوه بر رد مال ) کارت عابر بانک( و 74 ضربه شــالق 
تعزيری به دو سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيری بابت سرقت و عالوه بر رد اصل مال 
به مالباخته )مريم شيروی خوزانی( به ميزان يک ميليون تومان و به جريمه نقدی معادل 
دو برابر مالی که به دست آمده )دو ميليون تومان( بابت تحصيل از طريق نامشروع در حق 
صندوق دولت محکوم می نمايد و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسالمی مجازات 
اشد قابل اجرا می باشد و اگر مجازات اشــد به يکی از علل قانونی تقليل يابد يا تبديل يا 
غير قابل اجرا شود مجازات اشــد بعدی اجرا می گردد. رای دادگاه غيابی و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پــس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
 بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم  محترم تجديدنظر مرکز استان می باشد.  
 م الــف: 6004 شــعبه 104  دادگاه کيفــری دو شــهر خمينی شــهر )443 کلمه، 

5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  9610462633800018 شــماره  درخواســت:  9  شــماره  /620
9509983634901198 شــماره بايگانی شــعبه: 961377 نظر به اينکــه در پرونده 
کالســه 961377 آقای مصطفــی  )آرش( حســينی منجزی فرزند حيــات قلی متهم 
می باشــد به 1- توهيــن و 2- ايراد ضــرب و جرح عمــدی با قمه موضوع شــکايت 

آقای علی شــعبانی فرزند احمد لــذا وقت رســيدگی پرونده برای روز يکشــنبه مورخ 
96/11/15 ســاعت 11/30 تعييــن گرديده با توجــه به مجهول المــکان بودن متهم 
فوق الذکر با انتشــار يک نوبت آگهــی به نامبرده ابــالغ می نمايد کــه در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگی حاضر گرديــده بديهی اســت در صورت عدم حضــور متهم در 
وقت مقرر فوق وقت رســيدگی ابالغ شــده محســوب و دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ 
 تصميم خواهد نمود. م الف: 6005  شــعبه 101 دادگاه کيفری 2 شــهر خمينی شهر

 ) 101 جزايی سابق( )129 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/621 شماره نامه: 9610113634800003 شــماره پرونده: 9610113634002178 
شــماره بايگانی شــعبه: 960270 نظر به اينکه متهم آقای حســين جعفری) شهرتين: 
اسفنديار( فرزند غالم که مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکايت آقای محسن 
توصيفيان و به موجب کيفرخواست صادره از سوی دادســتان محترم دادسرای عمومی 
و انقالب خمينی شهر شما متهم هســتيد به ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهين 
که جلسه رسيدگی به اتهام شــما مورخ 1396/10/27 ساعت 11 تعيين شده است لذا به 
اين وسيله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلســه رسيدگی در وقت مقرر در 
اين دادگاه حاضر و يا نســبت به معرفی وکيل اقدام و يا اينکه دفاعيات خود را به صورت 
کتبی قبل از حلول وقت رسيدگی در وقت مقرر دادگاه ارائه نمايند در صورت عدم حضور 
با عدم معرفی وکيل به صورت کتبی دادگاه به صورت غيابی اقدام به رســيدگی خواهد 
نمود. اين  آگهــی وفق ماده 180 قانون آيين دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
 در امور کيفری برای يک نوبت در يکــی از روزنامه های کثيراالنتشــار درج می گردد.  
م الف: 6006 شعبه 103 دادگاه دو شهر خمينی شهر) 103 جزايی سابق( )184 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/622 شماره نامه: 9610113633901894 شــماره پرونده: 9509983634900645 
شماره بايگانی شــعبه: 961454 نظر به اينکه در پرونده کالسه 961454 ک 102 آقای 
مسعود شجاعی فرزند اصغر متهم می باشد به جعل امضا و استفاده از سند مجعول موضوع 
شکايت آقای رجبعلی جزينی درچه فرزند حسينعلی و مجيد وطن خواه فرزند محمد علی 
لذا وقت رسيدگی پرونده برای روز چهارشــنبه مورخ 1396/11/25 ساعت 9/30 صبح 
تعيين گرديده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار يک نوبت آگهی 
به نامبرده ابالغ می نمايد که در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گرديده بديهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسيدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه 
غيابا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 6007  شــعبه 102 دادگاه دو شهر 

خمينی شهر) 102 جزايی سابق( )131 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/623 شماره نامه: 9610113634002177 شــماره پرونده: 9509983635200146 
شماره بايگانی شــعبه: 960254 نظر به اينکه متهم آقای احمدرضا يوسفی کبير فرزند 
حسين که مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکايت خانم محترم خراطان و فاطمه 
ابراهيمی و به موجب کيفرخواست صادره از ســوی دادستان محترم دادسرای عمومی و 
انقالب خمينی شهر شما متهم هستيد به ايراد سرقت از داخل خودرو به عبارت دو ميليون 
و دويست هزار تومان وجه نقد و کارت عابر بانک و گواهينامه  که جلسه رسيدگی به اتهام 
 شما مورخ 1396/10/27 ســاعت 10/30 تعيين شده است لذا به اين وسيله به شما ابالغ 
می گردد که جهت شــرکت در جلســه رســيدگی در وقت مقرر در اين دادگاه حاضر و 
يا نســبت به معرفی وکيل اقــدام و يا اينکه دفاعيــات خود را به صــورت کتبی قبل از 
حلول وقت رســيدگی  در وقت مقرر به دادگاه ارائــه نمايند در صورت عــدم حضور با 
عدم معرفی وکيل به صورت کتبــی دادگاه به صورت غيابی اقدام به رســيدگی خواهد 
نمود. اين  آگهــی وفق ماده 180 قانون آيين دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
 در امور کيفری برای يک نوبت در يکــی از روزنامه های کثيراالنتشــار درج می گردد. 
م الف: 6008  شعبه 103 دادگاه دو شهر خمينی شهر) 103 جزايی سابق( )224 کلمه، 

3 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/626 شــماره صادره: 1396/42/443999– 96/9/21 نظر به اينکه سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 816 فرعی از 4498 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذيل ثبــت 250401 در صفحه 530 دفتر امالک جلــد 1343 به نام رمضان 
فرهمند دهقانپور تحت شماره چاپی ) 050108(  ثبت و صادر و تسليم گرديده است  سپس 
نامبرده و با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 96481550976 مورخ 1396/09/16 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره: رمز تصديق 143578 
مورخ 1396/08/27 به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 29479  قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )199 کلمه، 

2 کادر( 

فقدان سند مالکیت
9/627 شــماره صادره: 1396/42/444019– 96/9/16 نظر به اينکه سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 816 فرعی از 4498 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذيل ثبت 250402 در صفحه 533 دفتر امالک جلــد 1343 به نام حبيب اله 
فرهمند دهقانپور تحت شماره چاپی ) 050109(  ثبت و صادر و تسليم گرديده است  سپس 
نامبرده و با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 96481550976 مورخ 1396/09/16 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره: رمز تصديق 613760 
مورخ 1396/08/27 به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 29480 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )238 کلمه، 

3 کادر(

مزایده 
پرونــده:  شــماره   139603902004000224 آگهــی:  شــماره   9 /637
139304002004000622 آگهی مزايده پرونده به شماره بايگانی: 9302237 ششدانگ 
يکدستگاه آپارتمان )واقع در طبقه زيرزمين منهای 60( از 2250- اصلی به مساحت 92/28 
متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات کال مجزی شده از 2250 ) 2422( واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان با جميع توابع و متعلقات شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء چيزی 
از آن با قيد به اينکه اين واحد حق استفاده از پارکينگ را ندارد به آدرس: اصفهان، سپاهان 
شهر، بلوار غدير، فارابی 2 کوچه بوستان، دومين پالک سمت چپ ) 22/2( که سند مالکيت 
آن در صفحه 133 دفتر 139 امالک به نام خانم فاطمه امتی فرزند محمد ثبت و صادر شده 
است و طبق نامه 139621702210005673-96/8/30 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان 
حدود اربعه بدين شرح می باشد: شمااًل: بطول 9 مترديواريست به ديوار پالک 2390 شرقاً: 
اول بطول 6/70 متر ديواريست بديوار پالک 2421 فرعی دوم- در دو قسمت که قسمت 
اول جنوبی است بطول های 3/35 و 3/50 متر ديواريست اشتراکی و درب اختصاصی به راه 
پله مشاعی 7697 جنوبًا: اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقی است بطول های 2 متر و 

4/14 متر پنجره و ديواريست اشتراکی با پارکينگ مشاعی 7698 فرعی دوم بطول 3/68 
متر پنجره و ديواريست به حياط مشاعی 7699 فرعی غربًا: بطول 14/45 متر ديواريست 
بديوار پالک 2423 فرعی و حدود ارتفاقی له و عليه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق يک واحد آپارتمان مسکونی در يک ساختمان سه 
طبقه، به مساحت حدود 92 متر مربع واقع در طبقه منهای شصت، سقف تيرچه بلوک، به 
همراه پارکينگ مشاع در حياط بدون انباری، درب ورودی آپارتمان چوبی است، دو خوابه، 
دارای کفپوش، بدنه گچ و رنگ مولتی کالر ودرب اتاقهــا چوبی، کمدها چوبی وکابينت 
آشپزخانه فلزی، آشــپزخانه اوپن، درای بدنه کاشی وکف ســراميک، سيستم گرمايشی 
بخاری گازی، سيستم سرمايشی کولرآبی، ساختمان دارای يک دستگاه يونيت اسپيلت نيز 
می باشد، پنجره ها فلزی، و تک جداره، دارای يک نورگير ) پاسيو(، راه پله ساختمان دارای 
کف سنگ، و بدنه گچ و نرده چوبی ،حياط دارای کف موزائيک و بدنه آجرنما قرمز، دارای 
انشعابات آب وگاز مشترک و برق می باشــد. طبق سند رهنی شماره 91/11/11-7856 
تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 261 اصفهان بابت بدهی هاشم جعفری کاکلکی در 
رهن تعاونی اعتبار صالحين اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
96/10/12 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول سمت چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 2/550/000/000 ريال 
)دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال( شــروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينک رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه 
پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 96/09/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز 
 بعد موکول می گردد. توضيحًا جهت شــرکت در جلسه مزايده مبلغ پايه مزايده طی چک

 تضمين شــده بانک ملی در وجه اداره اجــرای ثبت اصفهان، به همــراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناســايی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزايده بايــد مابقی مبلغ خريد 
را تا پايان وقــت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و 
 امالک سپرده نمايد.  م الف:29475 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)558 کلمه، 

6 کادر(

ابالغ اجرائیه
9/648 بدينوســيله به خانــم هاطاهره موصلــي زاده اصل فرزند علي به شــماره ملي 
1190126109 و حليمه خاتون قرباني عمله فرزندفضل اله به شماره ملي 1209504553 
وآقايان فرهادقرباني عمله فرزندنوراله به شــماره ملــي 1199673595 ونوراله قرباني 
عمله فرزندفرج اله به شــماره ملي 2293760014  که طبق آدرس متن قراردادساکنين: 
شهرضا سروســتان فرعي 5 وطيق تقاضانامه صدوراجرائيه ساکنين : شهرضا سروستان 
بعدازدبيرســتان دخترانه رئيس زاده کوچه 5 ســمت راست درب ســوم که طبق اعالم 
ماموراداره پست بعلت عدم شناسايي امکان ابالغ در آدرس هاي مذکوربه شماوجودنداشته 
است ابالغ ميگردد؛ براساس قراردادشــماره 6603501519009 مورخ 04 / 07 / 1395 
تنظيمي دربانک ملي شعبه مرکزي شهرضا خانم هاطاهره موصلي زاده اصل به ضمانت 
خانم حليمه خاتون قرباني عمله وآقايان فرهادقرباني عمله  ونوراله قرباني عمله و احمدعلي 
عاشوري نژادمبلغ يکصدميليون ريال از تســهيالت بانک مذکوراستفاده که بعلت عدم 
پرداخت وبنابه درخواست بانک ملي شعبه مرکزي شــهرضا )بستانکارپرونده( اجرائيه به 
مبلغ يکصدوسي وپنج ميليون وهشتصدوهفتادوهفت هزارودويست ويازده ريال بابت اصل 
وسودوخسارت تاخيرتاديه تاتاريخ 25 / 05 / 1396 که ازاين تاريخ به بعد روزانه مبلغ شصت 
وپنج هزاروهفتصدوشصت وهفت ريال به آن اضافه ميگردد صادر و پرونده تحت شماره 
بايگانی 9600093 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جريان رسيدگی ميباشدلذا به 
استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يک نوبت در يکي 
ازروزنامه هاي کثيراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج ومنتشر ميگردد وظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. م الف: 858 مسئول 

واحداجراي اسناد رسمي شهرضا)242 کلمه، 3 کادر(
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اخطار اجرايي
9/610  شماره پرونده: 885/95 به موجب راي شــماره  9609976795300574 تاريخ 
96/4/17 حوزه 23 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم 
عليه منوچهر حاجي محمدعليان فرزند سيف اله به نشاني مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 43/500/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/970/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و هزينه نشر آگهي طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 94/9/17 در حق محکوم 
له داود عقيلي فرزند تيمور به نشاني: اصفهان - مشيرالدوله - قائم مقام شمالي و نيم عشر 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همينکه اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفا محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد. 
م الف: 20604  شعبه 23 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

يک( )182 کلمه،  2 کادر(

ابالغ راي
9/43 کالسه پرونده: 960387 شماره دادنامه: 1396/7/17-9609976797100761 
مرجع رسيدگي: شعبه 41 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي عباس شريف زاده 
فرزند محمد به نشاني اصفهان خ جابر انصاري خ پنج آذر کوچه قائم المنتظر)26( کوچه 
ويال پالک 97، خوانده: آقاي محمد جواد حقايقی فرزند جالل به نشاني مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه يک فقره سفته به شماره 016802 )سري ش /1( به انضمام هزينه دادرسي 
و خسارت تاخير تاديه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي 
عباس شريف زاده به طرفيت آقاي محمد جواد حقايقي به خواسته  مطالبه مبلغ يکصد و 
بيست ميليون ريال وجه سفته شماره 016802 )سري ش / 1( به انضمام هزينه دادرسي 
با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته توســط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از طرف 
خوانده لذا شورا دعوي خواهان را وارد تشخيص به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرســي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت  
مبلغ يکصد و بيست ميليون ريال بابت وجه ســفته و مبلغ 1/650/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و نشر آگهي و خســارات تاخير تاديه از تاريخ 96/5/31 لغايت زمان اجراي حکم 
بر اساس آخرين شاخص بانک مرکزي و نشــر آگهي طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مي گردد راي صادره غيابي و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه 
و بيست روز ديگر پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان 
اصفهان مي باشد. م الف: 25113 شعبه 41 مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف 

استان اصفهان )284 کلمه،  3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/601 بدينوســيله به آقايان فرهاد امين زاده فرزند مجيد و محمدرضا حسن وند فرزند 
يوسف فعال مجهول المکان به اتهام مشارکت در کالهبرداری رايانه ای موضوع شکايت 
آقای عباسعلی محمودی ازناوه و خانم زهرا شهسواری ابالغ می گردد در اجرای ماده 174 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری ظرف يک ماه از انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب آران و بيدگل حاضر شويد در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب 
اتخاذ تصميم قانونی خواهد شد. م الف: 630 /5/2/96 سجاد عسگری بازپرس شعبه 

اول دادسرای عمومی و انقالب آران و بيدگل . )108 کلمه،  1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/602  خواهان اميرحسين حاجی عبداللهی زارچ دادخواستی به طرفيت خواندگان ضياء 

، محمد حســن ، مريم ،عصمت ، فرخنده ، ناصر و فريبا همگــی حاجی عبداللهی زارچ و 
فاطمه رعيت زرقانی به خواســته اثبات وقوع عقد و الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بيدگل نموده که جهت رسيدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بيدگل واقع در آران و بيدگل ارجاع 
و به کالسه 9609983620200740 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1396/10/30 و 
ساعت 12:30 تعيين شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان عصمت ، فرخنده 
، مريم و محمدحسن همگی حاجی عبداللهی زارچ و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/633  
 دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقــی( شهرســتان آران و بيــدگل)190 کلمه،  

2 کادر(

ابالغ رای
9/603 پرونده کالســه 9509983620100693 شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرســتان آران و بيدگل تصميم نهايی شــماره 9609973620100693 
خواهان: خانم مليحه نوروزی آرانی فرزند قدرت اهلل به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
آران و بيدگل-  شــهر آران و بيدگل- خيابان 20 متری امام حســين- ايثار 6 – منزل 
پدری – واحد 2، خوانده:آقای عبدالحسين صنعتی فرزند آهن به نشانی اصفهان-آران و 
بيدگل-خ 20 متری امام حسين-ک ايثار6-منزل قدرت اهلل نوروزی، خواسته :اعسار از 
پرداخت هزينه دادرسی، ضمن اعالم ختم دادرسی ، به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد . در خصوص دعوی خانم مليحه نوروزی آرانی به طرفيت آقای عبدالحسين صنعتی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسی ، با عنايت به محتويات پرونده من جمله مفاد 
دادخواست تقديمی و ضمائم ، شهادت شــهود و عدم ارائه دليل از سوی خوانده مبنی بر 
مالئت خواهان در پرداخت هزينه دادرســی ، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخيص و به 
استناد ماده 504 قانون آئين دادرسی مدنی حکم به پذيرش موقت اعسار خواهان صادر و 
اعالم می نمايد. خواهان مکلف است به محض تمکن و يا در زمان اجرای حکم در صورت 
وصول محکوم به نسبت به پرداخت هزينه دادرســی اقدام نمايد. رای صادره حضوری و 
ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان می باشد. 
م الف: 5/2/96/610  سيد سجاد موسوی فر دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و 

بيدگل )223 کلمه،  3 کادر(

مزايده اموال غیرمنقول
پرونــده:  9610463630400008 شــماره  درخواســت:  9  شــماره  /608
9509983630100262 شــماره بايگانی شــعبه: 960110 به موجب اجرائيه کالسه 
940366 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تيران و کرون له خانم ليال دادخواه 
فرزند حســين و محکوم عليه آقای مهدی شوشــتری فرزند علی اکبر، مبنی بر فروش 
ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين محصور با سند مالکيت قولنامه قسمتی ازپالک 
65 اصلی تيران واقع در تيران بلوار فداييان اسالم که توسط کارشناس دادگستری به شرح 
ذيل ارزيابی و توصيف اجمالی گرديده است: مورد مزايده عبارت است ششدانگ عرصه 
واعيان يک قطعه زمين محصور با سند مالکيت قولنامه قسمتی از پالک 65 اصلی تيران 
واقع در تيران بلوار فداييان اسالم ملک مورد نظر عبارت است از يک قطعه زمين محصور 
با کاربری کشاورزی در محدوده قانونی شهر تيران به مساحت عرصه 255 متر مربع که 
اطراف آن با ديواری به عرض 22 سانتی متر و ارتفاع متوسط 2/5 متر با مصالح آجر فشاری 
و مالت گل محصور گرديده است وحدود 30 تن آجر فشــاری زير در داخل ملک وجود 
دارد. حدود اربعه ملک شــماال به طول 10 متر به پالک مجاور، شرقًا بطول 27/70 متر 
به پالک مجاور، جنوبا بطول 10/95 متر به بلوار 25 متری فداييان اســالم و غربا بطول 
23/25 متر به پالک مجاور و با توجه به موقعيت محل، کاربری زمين، مصالح بکار رفته در 

ديوار کشی اطراف، مصالح موجود و کليه عوامل موثر جمعًا ششدانگ عرصه واعيان ملک 
مورد نظر به مبلغ 600/000/000 ريال ارزيابی گرديده است. مقرر گرديد ملک موصوف 
روز يکشنبه مورخ 96/10/17 ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طريق مزايده در دفتر 
اجرای احکام حقوقی دادگستری تيران به فروش برسد و قيمت پايه از قيمت کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ 
پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه 
نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد طالبين در صورت تمايل می توانند پنج روز 
 قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود. 

م الف: 377  اجرای احکام حقوقی دادگستری تيران و کرون )362 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/609 چون چون آقايان غالمحســين و بهرام حقيقی فرزندان علی به شماره شناسنامه 
های 15 و 17 صادره سميرم سفلی با تسليم 2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 380  اصفهان رســيده مدعی شده اند که سند مالکيت 
ششــدانگ پالک 3398 فرعی از 15194 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپــی 344102 و 344103 در صفحات 386 و 389 دفتر258 ذيــل ثبتهای 49034 و 
49036  به نام مالکين اوليه ثبت و سند صادر گرديده و مع الواسطه و به موجب سند انتقال 
شماره  60764  مورخ 1384/3/11 دفترخانه 62 اصفهان به نامبردگان فوق غالمحسين 
)نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ( و بهرام ) نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ( 
يافته است و به موجب صورتمجلس تفکيکی شماره 30838 مورخ 90/11/16 به چندين 
قطعه تفکيک گرديده است و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد. به 
علت جابجايی سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده 
اند طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 29449 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )280 کلمه، 

3 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/604 چــون تحديد حدود ششــدانگ يکباب خانــه پالک 3290 فرعــی از 11548 
اصلی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام عصمت عباســی 
فرزند نعمت اله و رســول عظيمی فرزند محمد علی در جريان ثبت اســت و آرای شماره 
13960302027005205 و 139660302027005208 مورخ 1396/05/08  از طرف 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گرديده اســت و با توجه به اينکه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اينک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعيين تکليف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1396/10/17 روز يک شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 

را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 
را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:29394 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)273 کلمه، 3 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/594 شماره صادره : 1396/42/445113-1396/9/20 چون آقای سيد محمد فياض 
فرزند سيد مصطفی در اجرای مقررات قانون تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکيت نسبت به ششــدانگ يکبابخانه واقع در 
محدوده پالک 52 فرعی از 4485 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان رانموده و رای 
شماره 6617 مورخ 96/5/30 هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحديد حدود پالک اوليه تاکنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحديد حدود پالک شماره 1606 فرعی از 4485 اصلی مفروز ومجزی از 52 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای ســيد محمد فياض فرزند سيد مصطفی در روز 
چهارشنبه 96/10/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحديد 
حدود بايستی توسط معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی صورت پذيرد. م الف: 29391 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/595 شماره صادره : 1396/42/445098-1396/9/20 چون خانم رضوان حسن نژاد 
فرزند غالمعباس در اجرای مقررات قانون تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رســمی تقاضای صدور ســند مالکيت نسبت به ششــدانگ يکباب ساختمان 
واقع در محدوده پالک 52 فرعی از 4485 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده 
و رای شــماره 7513 مورخ 96/5/21 هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به 
آن صادر شــده و تحديد حدود پالک اوليه تاکنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحديد حدود پالک شماره 1544 فرعی از 4485 اصلی مفروز ومجزی از 
52 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم رضوان حسن نژاد فرزند غالمعباس 
در روز چهارشنبه 96/10/20 از ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر 
 در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت

 از تاريــخ تنظيم صورتمجلــس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. اعتراض به 
تقاضای تحديد حدود بايســتی توســط معترض ظرف مــدت يکماه از تاريخ تســليم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصــالح قضائی صورت پذيرد. 
م الف: 29392 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)210 کلمه، 

2 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9610462624700012 درخواســت:  شــماره   9 /613
9609983624700201 شماره بايگانی شعبه: 960228 نظر به اينکه در پرونده کالسه 
960228 بازپرسی متهم وحيد عزت زادگان فرزند رسول به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
به صورت واژگونی ساختگی خودرو از طرف اين دادسرا تحت تعقيب می باشد. با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری 
مراتب به ايشان ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:358 شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اردستان )109 کلمه، 1 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/598 شماره صادره:1396/04/444656 -1396/9/19 چون تمامی ششدانگ قطعه 
باغچه معروف محل جير پالک ثبتی 1990  فرعی از 25- اصلی واقع در چيمه بخش 10 
ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی اکبر انصاری چيمه فرزند عباس 
و غيره در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يکشنبه مورخ 1396/10/17  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:486 عباسعلی 

عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/599 شماره صادره:1396/04/444493-1396/9/18 چون تمامی ششدانگ يکباب 
خانه معروف محله هلگستان پالک شــماره 1406 و 1409  فرعی از 25- اصلی واقع در 
چيمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا ميری چيمه 
فرزند سيد فرج اله در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز يکشــنبه مورخ 1396/10/17  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاوريــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد 
 شد. م الف:485 عباســعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)145 کلمه،

 2 کادر(

ابالغ رای
9/611  شماره کالسه: 96/170 شــماره دادنامه: 633 مرجع رسيدگی شعبه دوم شورای 
حل اختالف دهاقان، خواهان: گل بانو گرگين حقيقت به وکالت فرزانه عطايی به نشانی 
شــهرضا چهار راه حکيم فرزانه مجتمع انصار ط 1، خوانده: علی و بهرام عربلو به نشانی 
شهرضا اســفرجان محله باال فرعی 2 و مهدی چوقادی به نشــانی شهرضا چهل متری 
جنب اتحاديه صنف لوله کشــی مرتضی مير صادقی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه يک فقره چک به شماره 9210982114 عهده بانک ملی به مبلغ 150/000/000 
ريال، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت به کالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح ذيل  مبادرت به صدور رای مــی نمايد. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت تقديمی خواهان گل بانو گرگين حقيقت فرزند 
جعفر قلی با وکالت فرزانه عطايی به طرفيت خواندگان 1- علــی عربلو 2- بهرام عربلو 
3- مرتضی ميرصادقی 4- مهدی چوقادی به خواسته مطالبه مبلغ يکصد و پنجاه ميليون 
 ريال وجه چک به شــماره 982114 تقديمی از ناحيه خواهــان و گواهی عدم پرداخت،

 داللــت اســتقرار دين بــه ميــزان خواســته در عهــده خوانــدگان داشــته و بقای 
اصول مســتندات مذکور در يد مدعی داللت بر بقای دين و اشــتغال ذمــه خواندگان 
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن را دارد لــذا چــون خوانــدگان دليلی بر 
برائت ذمه خويش عليرغم نشــر آگهــی احــدی از خواندگان )مرتضــی ميرصادقی( 
اقامــه و ارائــه نکرده انــد مســتندا بــه مــواد 313 و 314 قانــون تجــارت و ماده 
 198 و 512 و 519 قانــون آييــن دادرســی مدنــی مصــوب 79 دعــوی مطروحه

 را وارد دانسته و حکم به محکوميت تضامنی خواندگان علی عربلو و مرتضی ميرصادقی 
ومهدی چوقادی به پرداخت مبلغ يکصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ هفت ميليون و هشتصد و هفاد و پنج هزار ريال بعنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله 
صادر و اعالم می گردد و ضمنا نظر به اســترداد دادخواســت وکيل خواهان در خصوص 
احدی از خواندگان به نام بهرام عربلو مستند به بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسی مدنی 
قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
96/02/30 تا تاريخ پرداخت محکوم به می باشــد که محاســبه آن بعهده اجرای احکام 
حقوقی می باشد رای صادره در خصوص مابقی خواندگان غيابی و ظرف مدت بيست روز 
قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه 

عمومی حقوقی دهاقان ميباشد. م الف: 96/271 شعبه دوم مجتمع شماره يک شورای 
حل اختالف دهاقان )399 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/614 شماره ابالغنامه: 9610103623503182 شماره پرونده: 9509983624700386 
شماره بايگانی شعبه: 960750 شکات خانم مهسا جعفريان و آقای هادی توکلی شکوائيه 
به طرفيت آقای محمدرضا حسنوند فرزند يوسف به اتهام کالهبرداری مطرح که به اين 
شعبه )استان اصفهان –شهرستان اردســتان خيابان قيام دادگستری اردستان کدپستی 
88381756478( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9509983624700386 شعبه 
101 دادگاه گيفری دو شــهر اردستان ) 101 جزايی ســابق( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1396/10/30 ساعت 11 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آئين دادرسی کيفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:359 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهر اردستان ) 101 جزايی 

سابق( )144 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
9/615 شماره ابالغنامه: 9610103623503189 شماره پرونده: 9509983624100010 
شماره بايگانی شعبه: 960759 شاکی احمد رفيعی علی آبادی شکوائيه به طرفيت متهم 
آقای مرتضی قاسمی به اتهام سرقت مطرح که به اين شعبه )استان اصفهان –شهرستان 
اردستان خيابان قيام دادگستری اردستان کدپستی 88381756478( ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9509983624100010 شــعبه 101 دادگاه گيفری دو شهر اردستان 
) 101 جزايی ســابق( ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1396/10/25 ســاعت 11 تعيين 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می 
گردد تا متهم ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:360 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهر اردستان ) 101 جزايی سابق( )139 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
 9/616 مرجع رســيدگی: شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به

 نشانی خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
 اصفهان، کالسه پرونده 1507/96 حل 3 ، وقت رسيدگی ساعت 4/50 بعداز ظهر روز شنبه 
 مورخــه 1396/10/30، مشــخصات خواهان: مهدی ادريســی فرزنــد عبدالکريم به

 نشــانی مبارکه خ فردوســی روبروی رســتوران فدک، مشــخصات خوانده: ابراهيم 
پناهــی،  خواســته و بهــای آن:  مطالبــه مبلــغ يــک ميليــون و هفتصــد هــزار 
ريال بابت 5 فقــره چک به انضمام خســارت تاخيــر تاديه، داليل خواهــان: فتوکپی 
مصــدق چــک، کپــی مصــدق گواهــی عــدم پرداخــت، گــردش کار: خواهان 
 خوانــده را مجهــول المــکان اعــالم و تقاضــای ابــالغ دادخواســت و وقــت
 رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به اين شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 5241 شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )185 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/617 شماره دادنامه: 9609973634101284 شماره پرونده: 9509983634700229 
شماره بايگانی شعبه: 960706 شــکات: 1- خانم نرگس رحمتی فرزند فتح اله به نشانی 
تهران بلوار کشاورز خيابان عبداله زاده خيابان آبادان پالک 46 طبقه چهارم، 2- خانم ويدا 
درستی فرزند عباسقلی به نشــانی اصفهان بزرگمهر جنب بانک پارسيان مادی نياسرم 

مجتمع گلها طبقه چهارم پ 57، متهم: خانم هاجر شــيروی فرزند غالمعباس به نشانی 
شاهين شــهر ميدان رازی ميدان خليج فارس رســتوران ترمه، اتهام ها: 1- فروش مال 
غير 2- کالهبرداری 3- انجام معامله معارض، دادگاه با بررســی محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام خانم هاجر شيروی فرزند غالمعباس متواری داير بر انجام معامله معارض موضوع 
کيفرخواست اصداری مورخ 96/4/21 از شــعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
خمينی شهر دادگاه با توجه به شکايت بی شائبه خانم ها 1- نرگس رحمتی فرزند فتح اله 
2- ويدا درســتی فرزند عباس قلی، مالحظه مبايعنامه مورخ 89/3/31 بين شاکی رديف 
اول و متهم و سند مالکيت تنظيمی بين متهم و شاکی رديف دوم مورخ 1394/5/31، عدم 
حضور متهم با وصف ابالغ از طريق انتشار آگهی در دادسرا و دادگاه، عدم اليحه دفاعيه، 
عدم معرفی کفيل، قرار جلب به دادرسی وکيفرخواســت غيابی بزه منتسب به نامبرده را 
محرز و مسلم دانسته و با اسناد به ماده 2 قانون مجازات اسالمی ماده 117 قانون ثبت اسناد 
و امالک متهم موصوف را به سه سال  حبس تعزيری محکوم می نمايد. رای دادگاه غيابی 
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر 
مرکز استان ميباشد. م الف: 6003 شــعبه 104  دادگاه کيفری دو شهر خمينی شهر 

)284 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/618 شماره دادنامه: 9609973634000435 شماره پرونده: 9509983635201036 
شماره بايگانی شعبه: 952137 شاکی: خانم نسرين دوستی مهر فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان خمينی شهر منظريه زيتون 7 طبقه چهارم واحد 13، متهم: آقای اميرحسين نظام 
به نشانی اصفهان خمينی شهر با راهنمايی شاکی، اتهام ها: 1- تهديد 2- مزاحمت برای 
بانوان، دادگاه با عنايت به جميع محتويات پرونده ختم رســيدگی را اعالم و به شرح ذيل 
انشا رای می نمايد: رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای اميرحسين نظام فرزند حيدر داير 
بر تهديد موضوع شکايت خانم نسرين دوستی مهر با عنايت به شکايت شاکی خصوصی، 
 مفاد کيفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب خمينی شهر، تحقيقات به عمل

 آمده از جانب داديار محترم آن دادسرا و با التفات به قدر جامع گواهی گواهان تعرفه شده 
از جانب شاکی در آن مرجع، بزه انتسابی محرز و مســلم بوده مستندا به ماده 669 قانون 
مجازات اســالمی مصوب 1375 رای بر محکوميت متهم موصوف به تحمل 30 ضربه 
شــالق صادر و اعالم می نمايد. در خصــوص اتهام متهم موصــوف صرفنظر از صدور 
کيفرخواست از جانب دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر به لحاظ عدم کفايت ادله 
قانونی جهت انتساب بزه به متهم با اســتظهار از اصل  برائت و مستندا به اصل 37 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره در خصوص محکوميت غيابی ظرف مهلــت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و پس از آن ظــرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر اســتان و 
 در خصوص برائت ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر اســتان می باشــد. 
 م الــف: 6002 شــعبه 103  دادگاه کيفــری دو شــهر خمينی شــهر )269 کلمه، 

3 کادر(

حصر وراثت
9/591 آقاي محمد تقي کريمي قرطماني داراي شناسنامه شماره 701 به شرح دادخواست 
به کالسه  753/96 ش ح 7  از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان اصغر کريمي قرطماني به شناسنامه 3  در تاريخ 1396/7/19 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- معصومه منصوري اميريه فرزند قربانعلي، ش.ش 1 )همســر( 2- محمد تقي کريمي 
 قرطماني فرزنــد اصغر، ش.ش 701 )فرزنــد( 3- علي کريمي قرطمانــي فرزند اصغر، 
ش.ش 3 )فرزند( 4- محمد کريمي قرطماني فرزند اصغر، ش.ش71 )فرزند( 5- فرشته 
کريمي قرطماني فرزند اصغر، ش.ش 11 )فرزند( 6- طيبه کريمي قرطماني فرزند اصغر، 
ش.ش 663 )فرزند( 7-  طاهــره کريمي قرطماني فرزند اصغــر، ش.ش 664 )فرزند( 
8- زهرا کريمي قرطماني فرزند اصغر، ش.ش 130037509 )فرزند( 9- فاطمه کريمي 
قرطماني فرزند اصغر، ش.ش 56 )فرزند(.  اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. م الف: 5999 شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر 

)مجتمع شماره يک( )196 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/641 نظر به اينکه ســندمالکيت تمامت ســه دانگ مشاع ازششــدانگ پالک ثبتي 
شــماره 13737  فرعي از 2 – اصلي بخش يک ثبتي شــهرضا که درصفحه 523 دفتر 
246 دفترامالک به نام عبدالعلي پورغالم ثبت وســندصادرگرديده ســپ س بموجب 
سندشــماره 111123 – 31 / 1 / 72 دفترسه شــهرضامقدار285 سهم مشاع وبموجب 
سندشــماره 53759 – 8 / 11 / 74 ذفترسه شهرضا مقدار230 ســهم مشاع وبموجب 
سندشماره 61412 – 25 / 5 / 76 دفتر4 – شهرضا وبموجب سندشماره 134284 – 25 
/ 2 / 78 دفترسه شهرضامقدار 958 سهم مشاع از 1806 سهم ششدانگ پالک فوق رابه 
غير انتقال که مقدار133 ســهم مشاع وته سنددرســهم عبدالعلي پورغالم باقي ميماند 
 که اينــک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شــماره وارده 960903661540159 –
 2 / 9 / 96  به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي که امضاء شهودآن ذيل شماره 700048 
– 1 / 9 / 96 به گواهي دفترخانه سه  شهرضارسيده است مدعي است که سندمالکيت آن 
به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي 
پالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره يک اصالحي ذيل مــاده 120آئين نامه 
قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم ياوجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 853 موســوي رئيــس ثبــت اســنادوامالک شــهرضا)244 کلمــه، 

3 کادر( 

حصر وراثت
9/592 آقاي جواد فتحيان دستگردي داراي شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست به 
کالسه  759/96 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محمدرضا فتحيان دستگردي به شناسنامه 39947  در تاريخ 1396/4/3 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شاهزاده 
شفيعي دستگردي فرزند ابوالقاسم، ش.ش 1762 )همسر( 2- جالل فتحيان دستگردي 
فرزند محمدرضا، ش.ش 402 )فرزند( 3- جواد فتحيان دســتگردي فرزند محمدرضا، 
ش.ش 75 )فرزند( 4- حسين فتحيان فرزند محمدرضا، ش.ش 1130254054 )فرزند( 
5- افســانه فتحيان فرزند محمدرضا، ش.ش 2370 )فرزند( 6- مريــم فتحيان فرزند 
محمدرضا، ش.ش 35 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 6000 شعبه 7 حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر )مجتمع 

شماره يک( )164 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ 
9/634 نظــر بــه اينکــه آقــای مســعود داود فرزنــد تيمــور در پرونــده کالســه 
95/20300/3566  حســب شــکايت آقــای ســيد حامد پاکــدل به اتهام ســرقت 
شــبانه خودرو و محتويات آن از طــرف اين داديــاری تحت تعقيب می باشــد و ابالغ 
احضاريه نيز به واســطه معلــوم نبودن محل اقامــت ممکن نگرديده لذا بدين وســيله 
 در اجرای مــاده مــدت 174 قانون آئين دادرســی کيفــری مراتب به نامبــرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشــار آگهی در شــعبه نهم دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خيابان شريعتی مجتمع قضايی شهيد بهشتی 
جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يک ماه از 
تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف: 26433  شعبه نهم دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  )128 کلمه، 2 کادر(
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رییس اداره محیط زیست فالورجان:
ایرانکوه به عنوان منطقه شکار 

ممنوع ثبت خواهد شد
رییس اداره محیط زیســت فالورجان با اشــاره 
به احتمال ثبت ایرانکوه به عنوان منطقه شــکار 
ممنوع گفت: دوربین های تله ای نصب شــده در 
آبشخورها بخشی از تنوع حیات وحش این منطقه 
را نشــان می دهد. محمد ولید مغربی با اشاره به 
ارزش های زیست محیطی منطقه ایرانکوه در این 
شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه ایرانکوه 
پتانسیل منطقه شکار ممنوع را دارد این موضوع 
را با کارشناســان اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان در میان گذاشتیم. وی افزود: بدین ترتیب 
با بازدیدهای میدانی از منطقه ایرانکوه )شاهکوه( 
و بررسی تنوع زیستی در این منطقه پروپوزالی در 
ارتباط با این منطقه ارزشــمند زیستی  نگاشته و 
برای تصویب به ســازمان محیط زیســت ارسال 
شد.وی ادامه داد: منطقه شاهکوه از ۴۵ سال پیش 
جزو مناطق حفاظت شده بوده است تا اینکه با جدا 
شــدن پارک ملی کاله قاضی این منطقه به حال 
خود رها شد.وی با اشاره به به اینکه بنا بر گزارش 
محیط بانان در ارتفاعات این منطقه انواع حیات 
وحش به ویژه کل و بز مشاهده شده است، تاکید 
کرد: به منظور ثبت تنوع زیستی در این منطقه، 
اداره محیط زیست فالورجان با همکاری و تعامل 
مجتمع شرکت ها و معادن ایرانکوه، از چندین ماه 
قبل اقدام به طرح ریزی و ســاخت دو آبشخور در 

کوهستان این منطقه کرد. 

رییس اداره منابع طبیعی نایین:
پروژه مبارزه با آفت موش 
صحرایی در نایین آغاز شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
نایین گفت: پروژه مبارزه با آفت موش صحرایی در 
تاغ زارهای اطراف شــهر بافران و روستای مزرعه 
امام آغاز شــد. کیوان لوکی انارکی اظهار داشت: 
پروژه مبارزه با آفت موش صحرایی با اعتباری بالغ 
بر 160 میلیون ریال در قالب طرح های مدیریت 
جنگل های دســت کاشــت بیابانی و پروژه های 
حفاظت و حمایــت آغاز شــد. وی با اشــاره به 
اختصاص اعتبارات شهرســتانی و نیز اعتبارات 
مدیریت بحران به این طرح ادامه داد: این پروژه در 
سطح 200  هکتار از اراضی تاغ کاری شده اطراف 
شهر بافران و روســتای مزرعه امام در سال جاری 
اجرایی خواهد شــد.رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان نایین خاطرنشان کرد: این 
پروژه در راستای مبارزه با جوندگان موذی و حفظ، 
حراســت و حفاظت از منابع طبیعی و خدادادی 
و پیش آگاهی و پیشــگیری و جلوگیری از شیوع 
بیماری های در معرض خطر انتقال به انسان مانند 
 ماالریا و ســالک طی دو ماه در این منطقه به اجرا 
درخواهــد آمد.رییــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان نایین در پایان گفت: بر 
اساس طرح مطالعاتی اولیه شناســایی و پس از 
آن نسبت به النه کوبی و مسدود کردن راهروهای 
احداث شــده اقدام و در نهایــت طعمه گذاری با 
کمک نیروی انسانی و استفاده از سم کلرات انجام 

می گیرد.

آتش سوزی، همایش مدیریت 
بحران را در اصفهان مختل کرد

آتش سوزی خفیف در آشپزخانه هتل عالی قاپو 
باعث شد که همایش آموزشی مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل که در اصفهان در حال برگزاری 
بود، از این محل به میهمانســرای عباسی منتقل 
شود. ســاعاتی پس از آغاز این همایش آموزشی 
دود ناشی ازآتش سوزی در آشپزخانه، اتاق جلسه 
را فراگرفت ودر پی آن برق جلسه قطع شد.به گفته 
مســئوالن هتل در پی وقوع آتش سوزی خفیف، 
آتش نشانی در هتل حاضر شد و به دستور آنان برق 
بخش هایی از هتل قطع شد و مهمانان و مدعوین 
حاضردر سمینار برای دقایقی در البی هتل حضور 
یافتند .پس از آن محل همایش از هتل عالی قاپو 
به میهمانسرای عباسی منتقل شد.خودروی آتش 
نشانی نیز برای دقایقی جنب هتل مستقر بود، اما 
پس از رفع مشکل ابتدایی محل را ترک کرد ولی 
دست اندرکاران پشــتیبانی آتش نشانی اصفهان 
برای بررسی بیشتر موقعیت در محل حضور یافتند.
همایش آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
با حضور معاونان وزیر، مدیران کل راه و شهرسازی 
و رؤسای عمران و بهسازی شهری استان ها با هدف 
بررســی وضعیت بحران ها در کشور و چگونگی 
مقابله با مشکالت حاصل از بالیای طبیعی به ویژه 

زلزله و فرونشست زمین در اصفهان برپا شده بود.

غولی که البته روزگاری برای خودش، معیاری برای تعیین سرنوشــت 
جوانان بود، اما حاال بیشــتر سایه ای از آن غول ترســناک باقی مانده 
اســت شــاید به همین خاطر سال هاســت که همه در انتظار حذف 
تدریجی کنکور هســتند. اتفاقی که البته به دالیــل مختلف رخ نمی 
دهد و مهم ترین دلیل آن، شــبکه پرقدرتی است که می گویند جانش 
به کنکور بند اســت! از کالس های پر زرق و برق آمادگی برای کنکور 
گرفته تا سازمان ســنجش که متولی برگزاری کنکور در کشور است.  

داستان حذف کنکور اما سخن امروز و دیروز نیست. قانون نظام پذیرش 
دانشجو در سال ۸6 به تصویب رســید و طبق آن دولت موظف شد تا 
حداکثر در ســال ۹0 کنکور را به طور کامل حذف و سوابق تحصیلی را 
 جایگزین نمرات کنکور در پذیرش دانشــجویان کنــد، اما این  قانون

 اجرایی نشد. 
از سال ۹2، حرف وحدیث ها درباره حذف کنکور، مناسب نبودن و غیر 
کارشناســی بودن ســوابق تحصیلی باال گرفت. اتفاقی که درنهایت به 

دوقطبی شدن مسئله کنکور انجامید و حاال کنکور سراسری مخالفان 
و موافقان زیادی دارد و باوجود قانون حذف و پافشاری موافقان حذف، 
تیرماه هرسال داوطلبان سر جلســه  می روند و داستان کنکور هر سال 
تکرار می شــود. با وجود اینکه چند سالی اســت که به علت گسترش 
کمی دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی مانند پیام نور، غیردولتی- 
غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی، بسیاری از صندلی های دانشگاهی 
خالی می مانند اما مقاومت در برابر حذف رســمی کنکور ادامه دارد و 
دولت با اجرا نکردن قانــون حذف کنکور، تــوپ را همچنان در زمین 
مجلس نگه داشــته و مجلس هم هنوز اندر خم یک کوچه اســت و در 
کمیســیون آموزش و تحقیقات عزم جدی برای تصمیم گیری درباره 

سرانجام کنکور دیده نمی شود.
چندی پیش محمدمهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری با بیان اینکه ما نظام سنجش براساس کنکور را به هیچ عنوان 
قبول نداریم، عنوان کــرد: کنکور باید به صورت قطعی حذف شــود. 
قانون مجلس هم در همین راستاســت و باید نقش کنکور در پذیرش 
دانشجویان کمرنگ شود. باید آزمون های استاندارد برای جذب دانشجو 
در آموزش و پرورش تدوین و آموزش و پرورش نظام سنجش بسیار قوی 
از نظر طراحی سوال، توزیع و امنیت برای جلوگیری از هرگونه لو رفتگی 

و تخطی ایجاد کند.
این مقام مسئول در خصوص حذف کنکور تاکید کرد: دو قانون در مورد 
کمرنگ شدن نقش کنکور تصویب کرده ایم. به همین منظور پیش بینی 
شده اســت که آموزش و پرورش آزمون های استاندارد را برای ورود به 
دانشــگاه ها برگزار کند. برای مثال متقاضیان زیادی در رشته پزشکی 
وجود دارند و برای نمونه دانشگاه تهران ساالنه 100 دانشجوی پزشکی 
می پذیرد؛ بنابراین اگر قرار باشــد همه اینها بر اساس آزمون استاندارد 
سه سال آخر دبیرستان به دانشگاه پزشکی تهران راه پیدا کنند 3 هزار 
نفر با معدل 20 در رشته تجربی وجود دارد که در این صورت باید این 
3 هزار نفر وارد دانشــگاه تهران شــوند که امکان پذیر نیست؛ لذا این 
آزمون نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد. از سال 13۹۸ برای رشته های 
پرمتقاضی باید آزمون خاصی برگزار شود و برای سایر رشته های دیگر 
یک آزمون جداگانه پیش بینی شــود. به همین منظور از سال 13۹۸ 

نقش کنکور در کشور کمرنگ خواهد شد. 
انگار باز هم باید موضوع حذف کنکور به روزهــای آینده و برنامه های 
آتی واگذار شود و منتظر باشــیم و ببینیم که  باالخره این ماجرا با چه 

سرنوشتی مواجه خواهد شد.

زمانی استرس های زیاد و برنامه های بلند مدت و هزینه های هنگفت، پای ثابت ماه ها و سال های نزدیک به کنکور برای خانواده ای بود که فرزند 
کنکوری داشت و این موضوع برای آنها تبدیل به غولی شده بود که شکست آن از عهده هر کسی بر نمی آمد.

عکس  روز 

شناسایی 300 هزار تخلف  تنها در  یک ماه

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییــس دانشــگاه علمــی کاربــردی هرنــد 
گفت:دانشگاه های فعال در شــرق اصفهان نسبت 
به شناســایی نیازمندی ها و پتانسیل های مغفول 
منطقه اقدام و متناســب با ظرفیت ها به طراحی و 

بازطراحی دوره های تحصیلی اقدام کنند.
غالمرضا مالکی فارســانی  اظهار کرد: دانشجوی 

انقالبی نخســت مســئولیت تخصصــی و علمی 
مرتبط با رشــته تحصیلی خود و سپس مسئولیت 
اجتماعی و انقالبــی در قبال جامعــه را به عهده 
دارد.وی افزود: این دو مســئولیت به عنوان دو بال 
مستحکمی است که در صورت توجه در آن، حفظ 
فضای انقالبی دانشــگاه و جامعه، بازیافت فرهنگ 

پیشرو و مطالبه گر، اســتقالل طلبی و خودباوری 
محصول اولیه و قطعی این مسئولیت پذیری خواهد 
بود.مالکی فارســانی مطرح کرد: امــروز بیش از 
آنکه جامعه به جوانان مدرک به دســت نیاز داشته 
باشــد به فارغ التحصیالن ماهر، خودباور و آچار به 
دست نیازمند است.وی تاکید کرد: فارغ التحصیل 

دانشــگاهی باید یک مهارت داشــته باشد که اگر 
چنین شــد باری از دوش دولت و جامعه برخواهد 
داشــت و در غیر این صورت با صــدور هر مدرک 
دانشــگاهی، فردی به افراد بیــکار جامعه افزوده 

خواهد شد.
رییس دانشــگاه علمی کاربردی هرند خاطرنشان 
کرد: دانشــجو باید همانند فردی باشــد که روح 
توانایی، خواســتن و توانســتن را به کالبد جامعه 

تزریق کند.

رییس دانشگاه علمی کاربردی هرند:
جامعه به فارغ التحصیالن ماهر و خود باور  نیازمند است

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفت: 
فرهنگ سازی عمومی در انجام آموزش های پیش از 
ازدواج و مهم انگاشتن این کار به  عنوان یک پیش نیاز 
و ضرورت در تشکیل خانواده و زندگی مشترک یکی 
از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از طالق محسوب 
می شود. احمد خسروی وفا در دومین جلسه شورای 
مشورتی واحد مشاوره خانواده اظهار داشت: طالق 
یکــی از واقعیت های تلخ جامعه اســت و باید همه 
تالش کنیم که این آســیب کاهش پیــدا کند. وی 
 با اشاره به تشکیل شــورایی در این خصوص افزود: 
بر همین اساس، در راستای ماده 33 آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت خانواده و شیوه نامه اجرایی اداره مراکز 
مشاوره ای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری قوه قضائیه این شورا مرکب از مسئوالن 
قضائی و کارشناسانی از اداره کل بهزیستی و شورای 

نظام روانشناسی در مراکز استان ها تشکیل شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: این 

شورا راهکارهای عملی و موثر در کاهش آمار طالق 
را مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار می دهند و با 
راه اندازی شورا و اقدامات انجام شده آن از سال گذشته 
تاکنون شاهد رشــد و تقویت واحدهای مشاوره در 
اصفهان هستیم. وی خاطرنشان کرد: دفاتر مشاوره 
خانواده باید بــه  گونه ای مدیریت و نظارت شــوند 
که قضات با تمام وجود، عملکــرد این دفاتر در ارائه 

مشاوره سازنده و مثبت را بپذیرند.

رییس کل دادگستری استان:

آموزش های پیش از ازدواج پیش نیاز تشکیل خانواده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان اصفهان گفت: قوه قضائیه با ایجاد سامانه سجام، 
پل ارتباطی موثری میان خود با مردم ایجاد کرده و افراد 
با مراجعه به این سایت اطالعات، پیشنهادات، گزارش و 

تخلفات را به مسئوالن اطالع می دهند.
محمد رضا قنبری با اشاره به تاسیس بزرگ ترین تشکل 
مردمی در قالب شبکه اجتماعی قوه قضائیه گفت: در 
اجرای بند یکم اصل سوم، بند پنجم اصل 1۵6 و بند اول 
اصل 1۵۸ قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از 
هرگونه آلودگی، جرم، جنایت، تشکیل اجتماعات مضر، 
کاهش و رفع مفاسد در جامعه نهادی تحت عنوان ستاد 
پیشــگیری و حفاظت اجتماعی در دادگستری شروع 
به فعالیت کرد.به گفته وی؛ ستاد مردمی پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه با قابلیت نقش آفرینی برای آحاد 
و اقشار جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی و در راســتای پیشگیری از وقوع 
جرم تاسیس شده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از 

وقوع جرم دادگستری تاسیس ستاد مردمی پیشگیری 
از وقوع جرم در دادگستری کل استان ها را به معنای 
لزوم به کارگیــری آحاد جامعه به عنــوان دیده بانان 
پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائی خواند و اذعان 
کرد: استفاده از دانش فناوری اطالعات و ارتباطات یکی 
از مسائل مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است و 
استفاده صحیح از این دانش سبب شفافیت، پاسخگویی 
و کارآمدی اقدامات حوزه پیشگیری از جرم خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مطرح کرد:

سامانه »سجام«؛ پل ارتباطی مردم با قوه قضائیه

 کودک زابلی 
در آرزوی مدرسه

نماینده سازمان حج و زیارت اعالم کرد: آتش سوزی هتل محل اسکان زائران ایرانی در نجف، مختصر بوده و تلفات جانی نداشته است.
 سیدمرتضی حسینی  گفت: در آتش سوزی که در یکی از هتل های محل استقرار زائران ایرانی رخ داد، حدود ۴0 زائر به خاطر مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل و 

درمان سرپایی شدند.  خوشبختانه این حادثه حاد نبود و تلفات جانی نداشته است.وی افزود: در این هتل حدود 1۵0 زائر از شهرکرد و ایذه مستقر بودند که با کاروان های 
آزاد به عراق سفر کرده اند،  با این حال پس از وقوع حادثه سازمان حج و زیارت و معاون عتبات این سازمان که هم اکنون در عراق به سر می برد، پیگیر ماجرا شدند و تمام 
زائران را از آن هتل به محل دیگری جابه جا کردند، چون از نظر ما )سازمان حج( این هتل برای اسکان زائران مورد تایید نیست. حسینی همچنین درباره وضعیت جسمی 

زائران آسیب دیده گفت: هیچ زائری دچار سوختگی یا مسئله حاد دیگری نشده و این آتش سوزی از اشتعال بخاری برقی ناشی شده است.

حادثه

بازگشت به زندگی سه بیمار 
نیازمند عضو در اصفهان

اهدای عضو جــوان اهل جرقو یه،بــه بیماران 
نیازمند عضو، جانی دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز 
آموزشــی، درمانی الزهرا)س( اصفهان گفت:با 
رضایت خانواده مرحوم شکر ا... فاتحی پیکانی 
اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی به نیازمندان 

عضو اهدا شد. 
مریم خلیفه سلطانی افزود: دو کلیه و کبد این 
جوان 26ســاله در بیمارســتان الزهرا)س( و 
خورشید اصفهان به ســه بیمار نیازمند، پیوند 

زده شد.

اختصاص ۱۷۰ میلیارد تسهیالت 
اشتغال زایي به مدد جویان

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 
کمک بــه خودکفایي مددجویــان تحت نظر 
سازمان هاي حمایتي، کرامت انساني را افزایش 
مي دهد. حمیدرضا شیران در سفر به شهرستان 
تیران و کرون به افزایش صد درصدي تسهیالت 
اشتغال زایي کمیته امداد استان اصفهان اشاره 
کرد و اظهارداشــت: این تســهیالت از منابع 
 بانکي و منابع درآمدي کمیته امداد اختصاص

 مي یابد.
وي افزود: کمک به خودکفایي مددجویان تحت 
نظر ســازمان هاي حمایتي، کرامت انساني را 
افزایش مي دهد و زمینه ساز اشتغال و افزایش 
تولید در کشور است.  شیران یادآورشد: برخي 
از مددجویان کمیته امداد پس از ایجاد فرصت 
شــغلي عالوه بر تامین نیازهاي خــود به رفع 
نیازهاي سایر افراد نیازمند و جویاي شغل هم 

کمک مي کنند. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به 
اینکه سالیانه تسهیالت براي اشتغال مددجویان 
پیش بیني شــده، تصریح کرد: 170 میلیارد 
تومان تســهیالت اشــتغال زایي براي استان 
اصفهان پیش بیني شــده که ۴0درصد آن به 

مددجویان پرداخته شده است.

کشف بیش از چهار میلیارد 
ریال اموال سرقتی دراصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: در 
پی وقوع چند فقره سرقت از منازل شهر اصفهان 
شناسایی عوامل این سرقت ها به طور ویژه در 

دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ ستار خسروی از دستگیری دو سارق 
در جریــان این پرونــده خبر داد و افــزود: در 
بازرسي از مخفیگاه سارقان، چهار میلیارد ریال 

اموال سرقتی کشف شد. 

 زوج شیشه فروش 
در دام پلیس

رجبعلی مختاری، فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه زن و شوهر 
جوانی به وسیله یک دستگاه خودروي سواري 
پراید اقدام به توزیع مواد مخدر صنعتي شیشه 
مي کردند، گفت: این دو متهم برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند .

 مرد زن نما 
دردام ماموران پلیس فتا

رییس پلیس فضاي تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان گفت: مرد 
زن نمایي کــه با ترفند ازدواج در شــبکه هاي 
اجتماعي با مردان جــوان ارتباط برقرار کرده و 
از آنان اخاذي مي کرد در عملیات پلیس فتاي 
استان شناسایي و دستگیرشد. سرهنگ سید 
مصطفي مرتضوي افزود: این شــخص پس از 
دریافــت اطالعات خصوصي شــاکیان ،ازآنان 
تقاضــاي 100 میلیون ریال پول مــی کرد تا 
فیلم ها و عکس هــای آنها  را در فضاي مجازي 

انتشار ندهد.

اخبار

 ناجا

دادگستری

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: تنها در آبان 
ماه 300 هزار تخلف با دوربین های ســطح شهر اصفهان 
شناسایی و اعمال جریمه شدند. رضا رضایی اظهار داشت: 
دوربین های سطح شهر اصفهان تخلف های عبور از چراغ 
قرمز، ورود به محــدوده زوج و فرد، گــذرگاه عابرپیاده و 

خطوط »بی آرتی« را ثبت می کند.
وی افزود: با هماهنگی صورت گرفته دوربین های بخش مرکزی )محدوده زوج و فرد( در خصوص ثبت تخلفات 

خودروهای فاقد معاینه فنی از ۴ آذرماه فعال شده و اعمال قانون می کند.
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به تعداد باالی جریمه ها عنوان کرد: تنها در آبان ماه 300 هزار تخلف 

با دوربین های سطح شهر شناسایی و اعمال جریمه شدند.
رضایی با بیان اینکه هزینه های دوربین های شهر توسط شهرداری اصفهان تامین بودجه می شود خاطرنشان 

کرد: از این جهت تاکنون مشکلی نبوده و هزینه های الزم انجام شده است.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:
شناسایی 3۰۰ هزار تخلف  
تنها در  یک ماه

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: ۹ محور برف گیــر جاده ای توســط 1۵0 گروه 
و ۵00 نفر نیــروی عملیاتی از پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در طرح زمستانه ناجا پوشش 
داده می شود.حسین پورقیصری در مراسم آغاز به کار 

رزمایش طرح زمستانه پلیس راهور ناجا اظهار داشــت: به دلیل قرار گرفتن استان اصفهان در مرکزیت 
کشور، همه روزه شاهد عبور وسایل نقلیه بسیاری از جاده های این استان هستیم که اجرای طرح زمستانه 
راهور ناجا می تواند در پیشگیری و کاهش تلفات جاده ای استان تاثیر بسزایی داشته باشد.وی افزود: در 
طرح زمستانه سال گذشته با همکاری و مساعدت همه دستگاه ها و ارگان ها شاهد کاهش چشمگیر در 
تلفات جاده ای و حوادث رانندگی بودیم.وی تاکید کرد: طرح زمستانه تا 20 اسفند ماه در تمامی جاده های 

استان به ویژه محورها و گردنه های برف گیر اجرا می شود.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی:
 9 محور برف گیرجاده ای 
پوشش داده می شود

قانونی که اندر خم یک کوچه باقی مانده است؛

قصه  پرماجرای کنکور

فاطمه کاویانی

نماینده سازمان حج و زیارت:

 آتش سوزی هتل زائران ایرانی در نجف ،تلفات جانی نداشت

خبر
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ذوب آهن قربانی نورچشمی ها!
پیشنهاد سردبیر:

پس از مدت ها اصفهان میزبان یک رقابت بین المللی خواهد بود. 

شور و هیجان ورزشی بازهم به این شــهر »باران نزده« بازخواهد 

گشــت. به شــهری که فعال اوضاع و احــوال ورزش آن هم مثل 

زاینده رودش »خشــک« و »سرد« و »بی روح« شــده است. نه از 

آقایی تیم های فوتبال مان در لیگ برتر و آســیا خبری هســت، 

نه بســکتبال اصفهان پرچمداری می کند)حتــی تیمداری هم 

نمی کنیم(، نه والیبال جایگاه ویژه ای دارد و نه روزهای یکه تازی 

بسیاری از رشته های ورزشی دیگر استان تکرار می شود. در کشتی 

هم اصفهان معموال حرف زیادی برای گفتن نداشته و امتیاز آقایی 

این رشته معموال به استان هایی مثل مازندران اختصاص داشته، اما 

درعوض »اصفهان« میزبان خوبی برای رقابت های کشتی بوده و 

امتحان خود را پیش از این نیز پس داده است. این بار هم قرار است 

سوت آغاز چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های 

جهان در اصفهان به صدا دربیاید. امروز و از ســاعت ۱۰ صبح در 

سالن ۶۰۰۰ نفری ۲۵ آبان نقش جهان ، اصفهان میزبان مهم ترین 

رویداد ورزشی سال ۹۶ این شهر خواهدشد. 

حمید بنی تمیم، نایب رییس فدراســیون پیش از این در نشست 

خبری نوید داده بود که هر تیم با ۱۰ الی ۱۲ کشتی گیر مطرح به 

ایران می آید و از این حیث این دوره از رقابت ها بســیار مهم است 

و دارای کیفیت بیشتری نسبت به دوره های گذشته خواهد بود. 

اصفهان در حالی میزبان این رقابت ها می شود که قرار بود کاشان 

نیز میزبان مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان باشد اما در 

نهایت اعالم شد چون اسپانسر به وعده های خود در موعدد مقرر 

عمل نکرده، میزبانی از این شهر گرفته شد و به تهران داده شد. 

مسابقات کشتی فرنگی جام باشــگاه های جهان به صورت تیم به 

تیم و در چهار گروه برگزار خواهد شد که پس از برگزاری مسابقات 

مقدماتی گروه هــا در روز اول، تیم های اول گــروه های A و B و 

تیم های اول گروه های C و D برای حضور در مســابقات فینال و 

رده بندی به مصاف هم خواهند رفت. 

 

بیمه رازی اصفهان، ســینا صنعت ایذه و شــهدای مدافع حرم قم 

نمایندگان کشورمان در این دوره از مسابقات هستند. باشگاه هایی 

از کشورهای روسیه، ترکیه، مجارســتان، گرجستان، ارمنستان، 

رومانی، اوکراین، قرقیزستان، تاجیکستان و یونان هم حضور خود را 

به عنوان تیم های شرکت کننده میهمان قطعی کرده اند. بیمه رازی 

البته یک تیم بازار مشترک)!( است که از تلفیق کشتی گیران 

بیمه رازی و اصفهان تشــکیل شــده و »حسن رنگرز« 

سرمربیگری این تیم را برعهده دارد. 

شــهرداری و شورای اســالمی شــهر اصفهان 

در مباحث فرهنگی، تبلیغات ســطح شــهر 

و اطالع رســانی مســابقات با هیئت کشتی 

همکاری کردند و گفته می شود در مجموع 

۵۰ هــزار دالر جایزه نقــدی از طرف یکی 

از اسپانســرهای مســابقات در نظر گرفته 

شده اســت که به تیم های اول تا سوم تعلق 
می گیرد.

قرار اســت قهرمانان به نامی مثــل امامعلی 

حبیبی، منصور برزگــر و ابراهیم جوادی نیز به 

عنوان میهمان ویژه به اصفهان بیایند. 

 

بد نیســت این را هم بدانید که تماشای این مسابقات رایگان است 

و عالقه مندان به کشــتی می توانند آخر هفته خود را با تماشــای 

رقابت های مهیج کشتی در سالن حماسه ۲۵ آبان )جنب ورزشگاه 

فوتبال نقش جهان( سپری کنند.

همچنین قرار اســت این رقابت ها به صورت زنده از شبکه ورزش 

 )Iranwrestling( سیما و صفحه اینستاگرام فدراسیون کشتی
نیز پخش شود. 

همین که پــس از مدت ها می توانیم شــاهد یــک رقابت زنده و 

پرهیجان در شهرمان باشیم، اتفاق خوبی است!

آغاز چهارمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان از امروز؛

 اصفـهان   روی  تـشک!

سمیه یوسفیان

علی کریمی: با تاج به بهشت هم 
نمی روم!

وبسایت رسمی برنامه نود؛ بازیکن پیشین تیم ملی ابراز امیدواری 
کرد که با تصمیمات مجمع فدراسیون فوتبال، این فدراسیون از 

حالت انحصاری خارج شود.
علی کریمی درباره برگزاری جلســه اش با مهدی تاج گفت: دو 
نفر از دوستان که ثابت کردند هنوز آدم هایی هستند که دلشان 
برای فوتبال می سوزد، این جلسه را ترتیب دادند. ما چند ساعت 
صحبت کردیم و من حرف هایم را به تاج زدم که بخشــی از آنها 
را پیش از این گفته بودم. موضوعات دیگری هم مطرح شــد که 
رییس فدراسیون هم شنید و مسائلی را مطرح کرد. حاال اینکه 
چه کارهایی در آینده در فدراسیون فوتبال انجام می شود، باید 
منتظر ماند و قضاوت را برعهده مردم گذاشــت.وی افزود:  اگر 
حرفی در مورد فدراســیون می زنم برای این است که دلم برای 
فوتبال می سوزد و به هیچ وجه دنبال پست و مقام نبوده و نیستم 
که اگر بودم اصال سوال هایم را مطرح نمی کردم؛ ضمن اینکه من 

با تاج به بهشت هم نمی روم!

حسینی: چطور هنوز نمی توانند پول 
ژوزه را بدهند؟

سیدجالل حسینی در خصوص تعاریفی که این روزها از عملکرد 
تیم پرسپولیس می شــود نظر متفاوتی دارد و معتقد است نباید 
سطح انتظارات را از بازیکنان باال برد. ســیدجالل گفت:  با این 
حرف هایی که زده می شــود مردم را فریــب می دهند. اینکه از 
همین االن می گویند دوباره قهرمان می شــویم کمی فشار روی 
بازیکنان را افزایش می دهد. فراموش نکنید ۱۵ بازی دیگر باقی 
مانده است. ۱۵ دیداری که همه تیم ها اهداف خاص خودشان را 
دنبال می کنند. یک سری برای کسب سهمیه، یک سری برای بقا 
و یک سری برای حضور در رده باال و قهرمانی. ما ۱۵ بازی پیش 
رو داریم و در کنار آنها دیدارهای جام حذفی و لیگ قهرمانان هم 
هست. کاپیتان پرسپولیس به نمایندگی از بازیکنان حرف هایش 
را اینگونه ادامه داد و گفت: پرســپولیس در طول سالیان اخیر 
نتایج خوبی کسب کرده و هواداران بار دیگر خوشحال هستند و 
به آینده تیم امیدوار، اما چطور بعد از 4-۵ سال همچنان مشکل 
مالی در خصوص پرداخت قرارداد مانوئل ژوزه وجود دارد؟ چطور 
بعد از 4-۵ سال هنوز نمی توانند پول او را بدهند؟ االن هم بحث 

جری بنگستون و گولچ است.

عنایتی: گل محمدی جواب کار 
ناجوانمردانه اش را می بیند

رضا عنایتی که به شــدت از شــیوه جذب بازیکن توسط یحیی 
گل محمدی ناراحت است گفت: واقعا جای تاسف دارد که مربی 
که دم از اخالق و معرفت می زند، زیر پای بازیکن جوان ما نشست 
و او را هوایی کرد. آقای گل محمدی کاری که با بازیکن ما کردی 

دور از اخالق و معرفت بود.
وی ادامه داد: رضا شربتی، دانشجو بود و معافیت تحصیلی داشت 
ولی این آقا آنقدر زیر پای او نشست تا شربتی خود را سرباز کرد 
تا به تراکتورسازی برود. این کارها بسیار زشت است و من واقعا 

متاسف هستم که در فوتبال با چنین رفتارهایی طرف هستیم.
سرمربی مشکی پوشــان انتقادهایش از باشگاه تراکتورسازی را 
به این شکل ادامه می دهد: برای این آقا متاسفم که از هر روشی 
برای جذب بازیکن استفاده می کند. وی در مورد سیاست جذب 
بازیکن از سوی تراکتورســازی گفت: فقط ما نیستیم بلکه آنها 
زیر پای بازیکنان باشگاه های دیگر هم نشسته اند و با روش های 
ناجوانمردانه ســعی می کنند بازیکنان جــوان را هوایی کنند. 
مطمئن باشید بار کج به مقصد نمی رسد و یحیی گل محمدی 

نتیجه کارهای ناجوانمردانه اش را می بیند.

هافبک پیکان پس از آنکه جایش را به نفع 
بازیکن سابق سپاهان از دست داد، سر از 

ذوب آهن در آورد.
شاهین ثاقبی تنها ســاعاتی پس از آنکه 
قراردادش را به صورت توافقی با سپاهان 
فسخ کرد ســر از پیکان در آورد تا در این 
تیم جــای بختیار رحمانــی را بگیرد که 
در لیســت مازاد قرار گرفته بود. پســت 
تخصصــی ثاقبــی و رحمانــی، هافبک 
تهاجمی است، اما هر دو بازیکن توانایی 
بازی هم بــه عنوان هافبــک چپ و هم 

هافبک راست را دارند.
رحمانی در هر ۱۰ هفتــه ابتدایی لیگ 
هفدهم بــرای پیکان به میــدان رفت و 
در هشت مســابقه در ترکیب اصلی قرار 
گرفت، اما در مقطع پایانی نیم فصل اول 
جایگاهش را در تیم تهرانی از دست داد به 
گونه ای که مجید جاللی در پنج هفته آخر 
فقط در دو مسابقه از این بازیکن استفاده 
کرد. بختیار هم ساعتی پس از آنکه برای 
فسخ قراردادش با پیکان به توافق رسید 

به ذوب آهن پیوست.
به این ترتیب، هافبک پیشــین سپاهان 
جای هافبک جدید ذوب آهن را در پیکان 

گرفت.

امیر قلعــه نویی به دنبــال خرید محمد 
ابراهیمی، بازیکن مــازاد تیم یحیی گل 

محمدی است.
ذوبی ها پس از رفتن سه بازیکن جوانشان 
به تراکتور حاال به دنبــال خرید یکی از 
مهره های کارآمد قرمزها هستند تا به این 
شکل مشکالت خود را مرتفع کنند. محمد 
ابراهیمی  بــه دنبال بهترین پیشــنهاد 
ممکن است و به نظر می رسد، حضور در 
اصفهان و سبزپوش شدن، یکی از بهترین 
انتخاب های ممکن بــرای این  هافبک 

شیرازی است.
 ذوب آهن تــا اینجــای کار مهدی پور، 
اسماعیلی فر و پهلوان را از دست داده و با 
توجه به ضعف در برخی پست ها، به دنبال 
حضور پررنگ در نقل و انتقاالت اســت و 
محمد ابراهیمی را به عنوان اولین خرید 

در نظر گرفته است.
ابراهیمی که دو دوره در تراکتور زیر نظر 
قلعه نویی بوده، حاال می تواند ســومین 
دوره را نیز تجربه کند و برای دومین فصل 

پیاپی، با این سرمربی پر افتخار کار کند.
پیش تر شــنیده می شــد ذوبی ها، سینا 
عشوری دیگر شاگرد قلعه نویی در فصول 
گذشــته  را هم می خواهند و باید دید او 
هم به تیم سابق بازخواهد گشت یا خیر؟!

بازیکن سابق سپاهان حســابی از شیوه 
یارگیری ســرمربی پیشــین ذوب آهن 
در تراکتورســازی گالیه منــد اســت.

تراکتورســازی پــس از محرومیت از دو 
پنجره متوالی در نقل و انتقاالت، مجاز به 
جذب بازیکنان جدید است. شیوه ای که 
باشگاه تبریزی برای تقویت خود در پیش 
گرفته، اما صدای برخی از باشــگاه های 
لیگ برتری را در آورده است. جذب توأمان 
ســه هافبک ذوب آهن بــه بهانه خدمت 
سربازی باعث شد تا باشگاه اصفهانی اولین 
و جدی ترین آســیب را از ناحیه همتای 
تبریزی ببیند.ذوب آهن تنها باشــگاهی 
نیست که از شــیوه جذب بازیکن توسط 
تراکتورسازی از این باشــگاه و سرمربی 
آن گالیه دارد. ســرمربی تیم ته جدولی 
ســیاه جامگان هم آخریــن منتقد نحوه 
یارگیری تراکتورســازی اســت.  به نظر 
می رسد تراکتورســازی نورچشمی لیگ 

برتر است و فعال خوب جوالن می دهد!

سبز پوشان

 هافبک سابق سپاهان
 جایگزین بازیکن جدید ذوب آهن

 قلعه نویی به دنبال جذب 
محمد ابراهیمی

ذوب آهن قربانی نورچشمی ها!

مدیرعامـل باشـگاه پـارس جنوبـی جـم 
اعـالم کـرد کـه درخواسـتی از سـوی 
سـپاهان بـرای محسـن فـروزان اعـالم 
روزهـای گذشـته  اسـت.طی  نشـده 
اخبـاری دربـاره پیشـنهاد مسـئوالن 
باشگاه سـپاهان به محسن فروزان دروازه 
بـان پـارس جنوبـی جم منتشـر شـد.در 
ایـن بـاره گفتـه مـی شـود سـپاهانی ها 
عالوه بـر محمـد رضـا اخباری، محسـن 
فـروزان را نیـز مـد نظـر قـرار داده اند تا 
یکـی از ایـن دو دروازه بـان مطـرح را بـه 
خدمت بگیرنـد. با ایـن وجود مسـئوالن 
پارس جنوبی از سـپاهانی شـدن فروزان 

ابـراز بـی اطالعـی مـی کننـد.
بهـرام رضاییـان ، مدیرعامـل پـارس 
جنوبـی دربـاره پیشـنهاد سـپاهان بـه 
محسـن فروزان بـه »ورزش سـه« گفت: 
» ما هیچ درخواسـتی از سـوی مسئوالن 
 باشـگاه سـپاهان در ایـن بـاره دریافـت 

نکرده ایم.«
وی افـزود: » فـروزان با مـا قـرارداد دارد 
و دروازه بـان خـوب ماسـت. قطعـا بـه 
حضور ایـن بازیکـن در آینده نیـاز داریم 
 و او در پـارس جنوبـی بـه کارش ادامـه

 می دهد.«

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 
اصفهـان گفـت: از محسـن طاهـری، 
مدیرعامـل باشـگاه سـپاهان حمایـت 

. می کنیـم
بـه گـزارش خبرگـزاری ایمنـا بـه نقل از 
پایگاه خبـری سـپاهان؛ بهرام سـبحانی 
بـا اعـالم ایـن مطلـب اظهـار داشـت: بـا 
توجـه بـه شـایعاتی کـه منتشـر شـده 
اعـالم می کنـم کـه بـه هیـچ وجـه بحث 
تغییـر مدیریتـی در باشـگاه نداریـم و 
از مدیرعامـل سـپاهان کامـال حمایـت 

خواهیـم کـرد.
وی ادامـه داد: بحـث مـا بـا هیئـت 
مدیـره باشـگاه، تقویـت کادرفنـی و 
جـذب بازیکـن بـرای ترمیـم نقـاط 
ضعـف تیـم بـوده کـه ایـن موضـوع در 
حال انجام اسـت. امیـدوارم سـپاهان در 
نیـم فصـل دوم بتوانـد جبـران کنـد و 
 خاطـرات تلـخ دور رفـت را از اذهان پاک 

کند.

رییـس هیئـت مدیـره باشـگاه سـپاهان 
گفـت: خبـر حضـور مجـدد الیویـرا در 
سـپاهان صحـت دارد و ایـن بازیکـن بـه 

تمرینـات کیـش اضافـه می شـود.
لـی  اینکـه  دربـاره  نیکفـر  منوچهـر 
الیویـرا، دروازه بـان سـپاهان کـه گفتـه 
می شـد اخراج شـده بـه تمرینـات کیش 
اضافـه شـده، اظهـار داشـت: ایـن خبـر 
 صحـت دارد و الیویـرا قصـد بازگشـت

 دارد. 
رییـس هیئـت مدیـره باشـگاه سـپاهان 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره مذاکـره 
بـا اخبـاری دروازه بـان سـایپا افـزود: 
وضعیـت اخبـاری همچون گذشـته بوده 
و در حـال مذاکـره بـا سـایپا هسـتیم، 
نگرفتـه توافقـی صـورت  هنـوز   امـا 

 است.
اخیـرا اخبـاری مبنـی بـر اینکـه الیویـرا 
دروازه بـان برزیلـی سـپاهان کـه از ایـن 
تیم اخـراج شـده بـود مجـدد بـه عنوان 
دروازه بـان دوم به تمرینـات کیش اضافه 
شـده اسـت در فضـای مجـازی منتشـر 

شـده اسـت.

طالیی پوشان

 واکنش پارس جنوبی
 به سپاهانی شدن محسن فروزان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
 از مدیریت باشگاه سپاهان

 حمایت می کنیم

 »الیویرا« به تمرینات سپاهان
 در کیش اضافه می شود

یگانــه،  محســن 
خواننده مطرح کشــورمان 
کــه از طرفــداران تیــم 
فوتبال پرســپولیس تهران 
به شــمار مــی رود، پیامی 
را از لس آنجلــس بــرای 

سرخپوشان منتشر کرد.
 ایــن پیام بــه مناســبت 
قهرمانی نیم فصل ســرخ ها 

ارسال شده است.

پیام خواننده پرسپولیسی 
بازیکنان رئال مادرید از لس آنجلس

برای حضــور در جام جهانی 
باشــگاه ها به امارات ســفر 
کردند. همســران بازیکنان 
رئال مادرید از جمله مارسلو، 
کیلور نــاواس و تئو هرناندز 
به مســجد شــیخ زاید که 
پنجمین مسجد بزرگ جهان 
اســت رفتند و بــا حجاب، 

عکس یادگاری گرفتند.

حجاب همسران بازیکنان 
رئال مادرید در امارات 
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پایداری 
نامه ای برای پدر؛ پست شود به مقصد بهشت

پیشنهاد سردبیر:

میبینیچهزودروزهاوثانیههامیگذرد؟
شایدبرایبقیهاینقدرزود،ولینهبرایمن؛منیکه
ثانیهثانیههایبعدازرفتنترافقطگذراندمبرایاینکه
بگذردونزدیکشودبهوصالت،همین...چقدردرددارد
دوریات!انگاردیروزبودکهرفتیوپسر۴سالهاترا

اولبهخداوبعدبهمنسپردی...
کجاییببینیپسر۴ســالهاتاالن۸سالهشدهودارد
برایســالگردچهارمینسالشــهادتبابایشمهیا

میشود؟
داردمیگویدتاپنجشنبهســالگردبابایی۵روزباقی
مانده؛داردبرنامهریزیمیکندمشقهایشرابنویسد
تابرایکمکبهبقیهدرمراسمسالگردتکارینداشته
باشد.راستیاوشاگردممتازکالسومدرسهاشهم
هست.خیلیبهدرسشاهمیتمیدهد،باهوشیاش
همبهتورفتهعزیزترینم!اولدرسشمهماستوبعد
بازیهایبچهگانهاش...همینروزهابودکهمیگفتی
اگربرنگشــتم،حســینیتربیتشکن.آنقدربزرگ
شدهکهامسالماهمحرموصفرپیراهنمشکیازتن
درنیاوردومثلسالهایقبلسینهزناربابمانحسین

علیهالسالمبود...

وصیتهایتیادمنرفته...
همینروزهابودکهوصیتکردیمرابهمحبتبهپدرو
مادرتوگفتیهوایشانراداشتهباشوحتیازدوری
امجلویشاناشــکینریزتامبادابغضکنندوناراحت

شوند...
درمراسمجشنیکههرســالخودتبودی،جایت

خالیبود!
ایــنهفتهسرتاســرخانهپــدرتپرازشــورمیالد
پیامبــر)ص(وامامجعفــرصادق)ع(بــودوکنارش
عکسهایبزرگوکوچِکتوکــهازداغودلتنگیات
نشانداشت؛امامحمدمهدیاتتمامتالششراکرد
کهکارهارابهجایتوانجامدهدوباهمهکوچکیاش
بههمهثابتکردکهابوالفضلهنوزهست؛امابازهم
امانازدلتنگیپدرومادر!آخردیگر۴ســالاستکه
گلپسرشــانراندیدهاند؛اماحضورروحانیاشدر
تماماینسالهاحسشدهوانشاءا...تاآخرعمرحس

خواهدشد...
عزیزترازجانم!

کمکمانکنتادرمراسمسالگردامسالهمبتوانیمحق
شهدارااداکنیم...

سالم همسفرم،  یارم، عزیزتراز جانم!

همسرشهیددرخصوصنحوهآمادهکردنپسرشتوسطپدربرایاعزامبهسوریه
میگوید:

1۵روزماندهبهآخرینماموریتشهیدشــیروانیانبهسوریه،عازممشهدشدیم؛
مادر،مادربزرگوخالههایشهیدنیزمارادراینسفرهمراهیکردند.

برایپسرم،»محمدمهدی«بهدلیلخردســالبودنصندلینگرفتیمواورابین
خودموپدرشنشاندیم؛بیشــترزمان،ابوالفضلاورارویزانوهایشمینشاند.از
ابتدایمسیر،ابوالفضللبهایشراکنارگوشمحمدمهدیمیگذاشتوشعری
رابااوزمزمهمیکرد.هرچهدقیقشدمببینمچهمیگویند،متوجهنشدم؛تااینکه
وقتیبهمشهدرسیدیموبعدازاســتراحتبهطرفحرمرفتیم،درمسیرمهدیرا
دیدمکهبرایپدرششــعریرامیخواندوابوالفضلرادیدمکهآرامآرامدرحال

اشکریختناست.
مهدیدرحالخواندناینشعربود:

»کیگفتهمنباباندارم؟
گیگفتهمنبیکسوکارم؟

بابایمن
قشنگترینبابایدنیاس

حتیاگهبهروینیهاست
خوبمیدونهرقیهتنهاست«

»ماهرپنجشنبهبهدیدنتمیآییم؛یکبارهمتوبیا!
سالمبابایخوبم!

ازآخرینباریکهتورادیدهامچهارسالمیگذرد.
منکهخیلیدلمبرایتتنگشده،پسچرابهخوابمنمیآیی؟!

پنجشــنبههابامامانوبابامحمدبهمزارتمیآییم؛ولیدلممیخواهدیکبارهمتوبه
دیدنمابیایی.

میدانمکهنمیشــود؛پــسدعاکنمابــهزودیبهتودربهشــتملحقشــویم.بابا،
دعایمکن!

آخرین زمزمه های پدر با فرزند
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ابوالفضلکهدبیرســتانیشــد،بههمراهمادروخواهرهایش
دراصفهانماندگارمیشــوندوازآنروزابوالفضلمردخانه
میشــود.سردارشــیروانیانمیگوید:بــهابوالفضلگفتم:
»ازامروزتومردخونهایودرنبودمنبایدخانوادهراادارهکنی
وازآنروزبودکهحواسشبههمهبود؛ازحجابورفتوآمد
دخترهاگرفتهتاخریدوتقسیمکارهایخانه،آنقدربانظم
وانضباطبودکهنگذاشتخانواده،نبودمنرااحساسکنند.

دبیرســتانراکــهتمامکــرد،رفــتمرکزآمــوزشفنی
وحرفهای؛رشــتهفنیپنوماتیککهبامهندســیتعمیرو
نگهداریماشــینآالتزرهیوسنگینمرتبطبود.یکدوره
بیستماههبودتحتلیسانسیکیازشــرکتهایآلمانی.
سردارمیگوید:»وقتیدرســشتمامشدپیشنهادرفتنبه
دانشکدهافسریرابهاودادم؛امامیخواستحرفهاییادبگیرد
کهبرایسپاهموثرواقعشودووقتیدورهآموزشیاشتمامشد،

درگروه۴0مهندسیصاحبالزمانشروعبهکارکرد.«
تازهبهمرکزآموزشمهندســیمجتمعدانشگاهیحضرت
امیرالمومنینعلیهالسالممنتقلشدهبود.آنهاچنددستگاه
خرابراکهفکرمیکردنددیگربهدردنمیخوردگذاشــته
بودندبرایفروش.ابوالفضل،دستگاههارانگاهکردهودیدهبود
تعمیرشدنیاست.رفتمسئولینراقانعکردکهمیشوداینها
راراهاندازیکرد.بعدهمباکمترینهزینه،دستگاههاراتعمیر
کردوتحویلداد.سردارمیگوید:»بااینکارابوالفضل،چیزی
حدوددویستسیصدمیلیونتومانآنموقعبهنفعسپاهشد.
ابوالفضلحداقلماهیبیستسیمیلیونتومانبهنفعسپاه

کارمیکرد.«
عالقهزیادبهکاروباتماموجودکارکردن،ازشــاخصهایی
بودکههمــهابوالفضلراباآنمیشــناختند.موقعکاربرای

تعمیروسایلخیلیتعصبداشت.چنانمشغولکارمیشد
کهعرقهایشچکهچکــهمیریخترویقطعهها.ســردار
میگوید:»برایتعمیرماشــینآالتگــردانتخریبرفته
بودجنوب،دژمرزی؛درآنزمانســردارزاهــدی،فرمانده
وقتنیرویزمینــیآمدهبودبرایبازدیــد،ابوالفضلراکهبا
دستهایگریسیمیبیندمیگوید:ماافتخارمیکنیمبه

چنیندستهاییودستهایگریسیاورامیگیرد.
بصیرتسیاسیابوالفضلنکتهدیگریاستکهپدرشدرباره
آنصحبتمیکند؛اینکهاودرمسائلسیاسیازسنشجلوتر
بودوچشــمبهفرمانرهبریداشــتووقتیتکفیریهادر
سوریهپیشرویکردند،نتوانستتاببیاوردومیخواستهر
چهسریعترراهیشود.سردارمیگوید:»ابوالفضلبهدرستی
دریافتهبودکههدفاصلیداعشضربهزدنبهانقالباسالمی
کشورمانبودوبههمسرشگفتهبودصهیونیستمیخواهد
مانعازتشکیلهاللشیعیشود؛اینهاللیعنیسوریه،عراق،
یمن،اردن،قطروایران.هدفشــانهمایراناست.دارندیکی
یکیآنهاراازبینمیبرندتابرسندبهایران.االنآنکشورها
دچارجنگشــدهاندومتحملیکســریخرابیها.دراین

میانبافرستادننیرو،بهمردمآنجاآموزشمیدهیموآنهارا
سازماندهیمیکنیم.اینگونهباکمکبهاینهاسعیمیکنیم

صهیونیستهابهایراننرسند.«
ســال92بودکهرفت.ماموریتی3۵روزهداشــت.ماموریت
کهتمامشــدبرگشــت،امادلشآنجاجاماندهبود.آمدهبود
کهرضایتبگیردبرایدوبارهرفتن؛رضایتمادروهمسرش
را.همانباراولکهرفت،رضایتپــدرراگرفتهبود.ابوالفضل
میخواســتباشــوخیحرفشرابزند.میخواستبگوید
کهدلشبارفتناســت.وقتیگفتکارماحلخواهدشــد
اگرشماراضیشوید،میشــدرضایترادرچشمهایمادر
ابوالفضلدید.فقطماندهبودهمســرش.یکروزشروعکرد
بهگفتن.گفتوگفت.وقتیرســیدبهاینجاکهفالنشهید

قبلازشــهادتشگفتهبودهرکسدراینجالیاقتشــهادت
پیداکند،مثلایناســتکهزیارت1۴معصومرایکجابهجا
آوردهاســت،اینتوفیقرابارضایتتانبهمنهمببخشــید،
همسرشسکوتکردوراضیشدکهاوباردیگربرود.بارآخر
پدرتاترمینالهمراهشبود،قدمبهقدم.قدمهایابوالفضل
هنوزجلویچشــمهایشرژهمیرود؛ازآخرینتماسشــان
میگویدکهابوالفضلمعذرتخواهیمیکند؛اززحمتیکه
بهپدرشدادهوسکوتیکهناگهانمیانشانایجادمیشودو

بعدخداحافظیواینمیشودآخرینکالم.
پاتوقهمیشگیاشقطعهشــهیدخرازیبود،ارادتخاصی
بهحاجحسینداشــتومقدرشاینشــدکهمانندشهید
خرازیهنگامغذارســانیبــهنیروهابهموقعیتا...برســد.

سردارمیگوید:»همرزمشتعریفمیکندکهبرایگرفتن
غذاباابوالفضلمیرود.وقتنمازمیشــود؛ازاومیخواهد
نمازرااولوقــتبخوانندونمازعجیبیمــیخواند؛آنقدر
عجیبکهاومحوابوالفضلمیشود.بعدازنماز،بهدوستش
میگوید:»تاانسانخودشنخواد،شــهادتقسمتشنمی
شه.«وبعدمیروندتاغذارابرایبچههاببرندودراینموقع

خاطرهایازیکشــهیدنقلمیکندکــهزمانجنگموقع
بردنغذاینیروهابهشــهادتمیرســدووقتیبهموقعیت
میرســنددرهمانلحظهباگلولهیکتکتیراندازتکفیری،
باحالتسجدهبهزمینمیافتد.«سردارباصداییخمودهمی
گوید:»وقتیگلولهمیخورد،دوستشمیبیندکهچندبار
باحالتادبدســتشبهطرفجلوباالمیرود؛گوییهمان
ماجراییکتیروچهاردهنشانیکهازدوستشهیدشتعریف

میکرد،برایاونیزمحققمیشود.«
شهادتبهآسانینصیبکسینمیشود،اینهابرایرسیدن
بهمقامشهادتزحمتکشــیدهاند:نمازاولوقتابوالفضل
ترکنشــد؛حتیدرمیدانجنگ.ســردارازنیمهشبهای
دوستداشتنیابوالفضلهممیگویدکهباوجوداینکهکارش
ســنگینبود،براینمازشببلندمیشــدودلشرابهخدا
میسپرد؛واینکهدغدغهخدمتبهدیگرانوتوجهبهمصرف
بیتالمالوحقالناسهمراههمیشگیاشبودواینطورشد
کهخداخریدارجانابوالفضلشد.حاالســردارماندهاستو
یکدنیادلتنگی؛هرچنددرلحظهلحظهزندگیحضورشرا
حسمیکندوابوالفضلاوراتنهانگذاشتهوهرجاکاریبود
بهکمکششتافتهاست.نبودفرزندســختوجانگدازاست؛
ولیخوشحالاستکهتوانســتهبهبهترینصورتامانت30
سالهخدارابهاوبرگرداندوفرزندشعاقبتبهخیرشدهاست.
»پسرمگویسبقترادرشهادتازمنربود،خداکندماهم
عاقبتبهخیرشویم«آخرینجملهایاستکهگفتوگویمارا
باسردارسرتیپمجتبیشیروانیان،مدیرکلبنیادحفظآثارو
نشرارزشهایدفاعمقدساستاناصفهانبهپایانمیرساند.

شب عید قربان به دنیا آمد؛ زمانی که پدر برای انجام اعمال حج راهی بیت ا... الحرام شده بود. نامش پیش از تولد انتخاب شده بود؛ گویی از همان زمان بر پیشانی اش ثبت 
شده بود که قرار  است روزی مدافع حریم زینبی شود! ابوالفضل نام گرفت تا مرام و منش حضرت عباس علیه السالم در وجودش شکل بگیرد.کودکی اش در جنوب و در 

فضای جنگ گذشت. صدای گلوله های جنگ، آوایی بود که ابوالفضل با گوش جان می شنید.
 عالقه خاصی داشت که مثل پدر لباس بپوشد؛ برای همین مادرش را مجبور کرد تا یک دست لباس استفاده شده پدرش که کهنه شده بود را اندازه او، با همان آرم و کمربند 
بدوزند. سردارشیروانیان می گوید: »تا مدت ها بعد هرجا می خواستیم برویم، آن لباس ها را می پوشید.« جنگ و جبهه تمام می شود و به خاطر ماموریت های پدر راهی 

شهرهای مختلف می شوند: تهران، سیستان وبلوچستان ،جنوب... 

 
بار آخر پدر تا ترمینــال همراهش بود، قدم 
به قدم. قدم های ابوالفضل هنوز جلوی چشــم 
هایش رژه می رود؛ ازآخرین تماسشان می گوید 
که  ابوالفضل معذرت خواهی می کند؛ از زحمتی 
که به پدرش داده و سکوتی که ناگهان میانشان 
ایجاد می شود و بعد خداحافظی و این می  شود 

آخرین کالم.

سال 92 بود که رفت. ماموریتی 35 روزه داشت. 
ماموریت که تمام شد برگشت، اما دلش آنجا جا 
مانده بود. آمده بود که رضایت بگیرد برای دوباره 
رفتن؛ رضایت مادر و همسرش را. همان بار اول که 

رفت، رضایت پدر را گرفته بود.

سه دهه زندگی شهید ابوالفضل شیروانیان به روایت پدر؛

ابوالفضل، گوی سبقت را در شهـادت از من ربود
 ابوالفضل به درستی دریافته بود که هدف اصلی  داعش، ضربه زدن به انقالب اسالمی است 

 ماجرای یک تیر و چهارده نشان درباره ابوالفضل تحقق یافت

سمیه مصور

»ایتاریخنویس،قلمتبشــکند!قلمت،اگرننویسیاصحابخمینیرا
چگونهکشتند!«اینجملهتکاندهندهراباالیسرشهید»مهدیکروبی«
نوشتهبودند؛وقتیاینشهیداهلقلهکتهرانراکهسال6۵درعملیات
کربالییکبهشهادترســید،باپیکرخونینوپارهپارهشدهدرونچادر

گذاشتند.
سالهاازآنروزهایپرخونوخطروعشقگذشت؛سالهایباروتوباران!
نسلماباخاطرهبزرگشد؛خاطراتمردانمردیکهجانپناهمانشدند

درروزگارتجاوزنامردیکهمیخواستچایعصرانهاشرازیرپلخرمشهر
کوفتجانکندواینرویارادستآخرباخودبهگوربرد؛چونسرزمینمن

پرازرعناقامتانیبودکهسردادند،امایکوجبازسرزمینشانراندادند.
سالهاگذشتوماخیالمیکردیمنسلآنشیربچههاگذشتهاست.تصور
میکردیمنسل»خرازی«و»ردانی«و»کاظمی«و»باکری«و»همت«و...
تمامشدهوحسرتبهدلمانماندهبود.ازخودمیپرسیدیممادربیستو
چندسالگیهایمانکجایاینروزگاریموکجایایندنیاییموآنهادربیست
وچندسالگیباشکوهشانکجابودندکهدرجبهههاباخداهمسنگرشدند...
مانسلیهستیمکهبا»مثنویشهادت«آهنگرانقدکشیدیموشایدباور
نمیکردیمروزگاریمیآیدکهبانوحههایمطیعیونریمانی،بازهمعاشق
میشویموهوایرفتنبهســرمانمیزند؛شایداینبار»درباغشهادت«

رانبندند.

سوریه،ســرزمینعاشــقیبودبرایدهههفتادیهاییکهباقابعکس
خرازیولبخندهایشکهیکعمرجاخوشکــردهدرهمانعکسهای
معروف،بزرگشدند؛آنهاییکه»کاظمی«مسیرزندگیشانراعوضکرد
تاسربریدهشوندوسربلند؛آنهاییکه»همت«برایشانتنهانامیکبزرگراه
نبود؛برای»ابوالفضل«کهعاشق»خرازی«بودوپاتوقهمیشگیاشمزار
فرماندهشهیدشهرشبود؛برای»ابوالفضلشیروانیان«کهخودرابهقافله
رساندوحاالالبدجاییشبیهبهشتکنارفرمانده»حسین«،ازدستگوارای
»حسین«)ع(جامعشقمینوشدونوکریمیکندبرایارباببیکفنکه

جانناقابلهمهمافدایزینبش...کهاینگلهافدایعمهجان...
جنگدرسوریهتمامشد.داعشبهدرکوصلشدوامروزچهارمینسالگرد
»ابوالفضلشیروانیان«،اولینمدافعحرمشهرماناست.جایشخالیاست

دربهارآزادی...

برای »ابوالفضل شیروانیان«، اولین شهید مدافع حرم شهر؛
کنار »فرمانده حسین« جام عشق می نوشد

سمیه پارسادوست 
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اما امروز و با گشت و گذاری در باغ شــهر اصفهان شاهد استوانه های 
سنگی، ســیمانی، زمخت و خشنی هســتیم که جای درختان سبز و 
باطراوت اصفهان را گرفته و روز به روز همچون موریانه ای باغات اصفهان 
را می خورد. توسعه ساخت و سازها و افزایش تغییر کاربری ها در همه 
مناطق شهر اصفهان مشهود بوده و هر سودجویی به بهانه های مختلف 
دست به گریبان درختان و باغات اصفهان شده و با نگاهی منفعت طلبانه 
تیشه بر ریشه این درختان می زند. در این بین، رشد روز افزون نابودی 

درختان، مجلس را بر این داشــت تا با یــادآوری مجدد تصویب قانون 
شناسنامه دار کردن باغات طبق قانون سال ۵۹ و آیین نامه اجرایی که بر 
اساس آن شهرداری ها موظف هستند در راستای جلوگیری از تخریب 
باغ ها و قطع درختان، آنها را سنددار کنند، سدی برای نابودی درختان 
و باغات به ویژه در کالنشــهرها ایجاد کنند و این در حالی است که این 
قانون هنوز به صورت جدی در هیچ یک از شهرهای کشور حالت اجرایی 

به خود نگرفته است و در حوزه اجرا همچنان درجا می زند.

اشکاالت قانون شناســنامه دار کردن باغات شهر اصفهان 
برطرف شود

اما در این خصوص کوروش محمدی، عضو کمیسیون خدمات شهری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان که اجرای قانون شناسنامه دار کردن 
باغات شهر اصفهان را امری ضروری می داند، به مهر می گوید: شناسنامه 
دار کردن باغات امر پسندیده ای است که باید ازسوی مراجع قانونی و 
بخصوص سازمان میادین و ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان پیگیری شود. شهرداری و دیگر دستگاه های ذی ربط باید هرچه 
سریع تر مالکان امالک رها شده را مشخص کنند و اجازه ندهند زمین 

باغ های بدون صاحب تملک شود.
وی که معتقد اســت چنانچــه روند اجرایــی قانون شناســنامه دار 
کردن باغات دارای اشــکال باشــد، باید هرچه زودتر آسیب شناسی و 
برطرف شــود، ادامه می دهد: شورای شــهر اصفهان نیز در این زمینه 
 آمادگی هر گونه همکاری در خصوص تســریع در اجرای این قانون را 

دارد.
 این عضو کمیسیون خدمات شهری شــورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه از جمله فواید صدور شناسنامه برای باغات اصفهان ایجاد 
بانک اطالعاتی از داشته های این شــهر در خصوص گونه های گیاهی 
مختلف است، تصریح می کند: همچنین با استفاده از این ابزار قانونی، 
می توان به میانگین ســن درختان شــهر اصفهان و همچنین میزان 

آسیب پذیری درختان در هر منطقه دسترسی پیدا کرد.
شناسنامه دار کردن باغات، حصاری برای حفاظت از درختان 

اصفهان است
وی با تاکید بر اینکه شناسنامه دار کردن باغات، حصاری برای محافظت 
از درختان و باغات شهر اصفهان است، ابراز می کند: این امر از سوزاندن 
درختان به بهانه های مختلف و به دنبال آن دریافت خســارت از بیمه و 
ســاخت و ســاز به جای باغات و درختان جلوگیری می کند. محمدی 
همچنین به لزوم توجه بیشتر شهرداری به باغ های رهاشده در اطراف 
شهر اصفهان نیز اشاره می کند و می گوید: شهرداری و دیگر دستگاه های 
ذی ربط باید هرچه ســریع تر مالکان امالک رها شده را مشخص کنند 
و اجازه ندهند زمین باغ های بدون صاحب تملک شود؛ همچنین مانع 
خشک کردن و قطع درختان شــوند؛موضوعی که امروزه بسیار اتفاق 

می افتد.

اصفهان از دیرباز با عنوان »باغ شهر« شناخته شده و بخشی از معروفیت خود را نیز مدیون باغاتی است که شهره جهانی داشته است؛ به 
اندازه ای که حافظ، شاعر نامدار ایرانی در وصف باغ کاران اصفهان بیت شعری را سروده است؛ باغاتی که عالوه بر زیبایی وصف ناپذیرشان 

به مانند ریه های شهر اصفهان عمل کرده و آلودگی ها را از تن این شهر خسته از آالینده ها می زداید.

 نقش موثر فناوری اطالعات و ارتباطات 
در توسعه صنعت گردشگری اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

عامل شهادت مامور پلیس 
اصفهان اعدام شد

سردسته اشرار باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر و 
عامل شهادت مامور پلیس درمیدان خوراسگان 
اصفهان به دار آویخته شــد. دادستان عمومی و 
انقالب استان اصفهان گفت: عبدالمجید حسن 
زهی، شرور منطقه بلوچستان با سوابق متعدد 
کیفری، به جرم سردستگی، اجیر کردن و حمل 
و مشــارکت در قاچاق بیــش از ۵0۹کیلوگرم 
تریاک که منجر به شــهادت افسر خدوم نیروی 
انتظامی در فروردین پارســال شده بود، با حکم 
صادره از شــعبه اول دادگاه انقالب شهرستان 
اصفهان به اعدام در مأل عام محکوم شد. حسن 
رحیمی افزود: با تایید حکم در دیوان عالی کشور 
و دستور معاون اول قوه قضائیه برای اجرای علنی 
مجازات نامبرده در محل سکونت پاسدار شهید 
اصغر قضاوی، صبح دیروز حکم اعدام این شرور 

در میدان خوراسگان اصفهان اجرا شد.

برگزاری نخستین جشنواره 
فیلم کوتاه خیرین سالمت 

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان اصفهان 
گفت: نخستین جشــنواره فیلم کوتاه خیرین 

سالمت استان اصفهان در استان اصفهان برگزار 
خواهد شد. سید حسین رضازاده گفت: معرفی 
و حمایت از فیلم ســازان کشور، بازتاب و توسعه 
کارهای صورت گرفته توسط خیرین در عرصه 
وقف و ســالمت جهت ارائه الگوی مناســب و 
انعکاس فعالیت ها با نگاهی هنرمندانه توســط 
فیلم سازان در حوزه سالمت، از اهداف برگزاری 
این جشنواره است.وی عنوان کرد: جشنواره در 
بخش اصلی در ســه حوزه مســتند، داستانی و 
فیلم نامه بوده و در بخــش مردمی، درخصوص 
فیلم هایی اســت که بــا توجه بــه موضوعات 
عنوان شده در فراخوان توســط مردم با موبایل 
و دوربین های خانگی در قالــب 180 ثانیه ارائه 
می شود. وی در ادامه تاکید کرد: شرکت تمامی 
فیلم سازان و عکاسان، نهادها، سازمان های دولتی 
و غیردولتی آزاد بالمانع بــوده و آخرین مهلت 

ارسال آثار نیز 1۵ بهمن ماه است.

 درخشش هنرمند اصفهانی 
در دوساالنه جهانی آبرنگ هند

در دومین دوساالنه جهانی آبرنگ هند، اثری از 
»شهرام ســینایی« هنرمند اصفهانی، به عنوان 

یکی از آثار برگزیده معرفی شد و در معرض بازدید 
مخاطبان قرارگرفت. فراخوان دومین دوساالنه 
جهانی آبرنگ کشــور هندوســتان به صورت 
بین المللی در ژوئن ۲01۷ ارائه شد و هنرمندانی 

از سراسر جهان در این جشنواره شرکت کردند.
درنهایت تعداد ۴۵0 اثر از ۶۵ کشــور به مرحله 
رونمایی رســید که از ۹ تا 1۴دسامبر۲01۷ در 
نمایشگاه دوساالنه جهانی آبرنگ هند به نمایش 

گذاشته شده است. 
در این میان، پرتره ای که با اســتفاده از تکنیک 
آبرنگ توسط هنرمند اصفهانی »شهرام سینایی« 
خلق شده اســت، به عنوان یکی از آثار برگزیده 
معرفی شــد و در کنار آثار دیگر هنرمندان در 
معــرض بازدید مخاطبان قــرار گرفت. گفتنی 
است شــهرام ســینایی در آثارش به جزئیات 
موضوع نقاشــی می پردازد و بــه گفته خودش 
 آثار وی به »هایپر رئالیســم« بســیار نزدیک

است.  

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:
 آماده باش 9 هزار و 500 نیرو 

در طرح زمستانه
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در حاشیه آغاز 
به کار طرح زمستانه پلیس راه و راهور فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: این طرح 
نماد همدلی و انسجام بین دستگاه هاست و هر سال 
شاهد نوعی همکاری و هم افزایی بین دستگاه ها و 
نهادهای خدمت رسان برای ایجاد امنیت و ایمنی 
الزم در طرح زمســتانه هستیم. ســردار مهدی 
معصوم بیگی با اشاره به مشارکت 10 دستگاه در 
طرح زمستانه امسال افزود: در این طرح ۲ هزار و 
۵00 نفر نیرو به طور مستقیم و ۷ هزار نفر به طور 
غیر مستقیم مشارکت می کنند. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان، از حضور چشمگیر دستگاه های 
امــدادی و خدماتــی از جملــه اورژانس، هالل 
احمر، ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
شهرداری ها ، امداد خودرو و سازمان های آب و برق 

و گاز در اجرای طرح مذکور تقدیر کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
مطرح کرد:

 وقوع بیش از 110 کهلرزه 
در بافت های فرسوده 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان در سمینار 
آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اظهار 
کرد: بالیای طبیعی و پدافند غیر عامل دو موضوعی 
هستند که همواره با زندگی انســان گره خورده 
اســت. حجت ا... غالمی افزود: از ۴۳ نوع بالیای 
طبیعی و انسان ساز، ۳۵ بال در کشور ایران وجود 
دارد و ایــران جزو 10 کشــور اول بالخیز جهان 
محسوب می شود . مدیر کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان ادامه داد: گســل آلپ-هیمالیا از غرب تا 
مشرق کشور ما امتداد دارد . صفحه عربستان مدام 
به صفحه ایــران ضربه می زند و ما همیشــه باید 

پدافند غیرعامل را در نظر داشته باشیم.
وی تاکید کرد: 1۴ هزار هکتار بافت فرســوده در 
اســتان اصفهان وجود دارد که هر سه ماه 110 تا 
1۵0 کهلرزه در آنها رخ مــی دهد. مدیر کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان تاکید کرد: بافت های 
فرسوده و حاشیه ای در کشور با زلزله کمتر از پنج 
ریشتر تخریب می شوند و چون در تقسیم بندی 
در درجه با اهمیت کمتــر قرار می گیرند، ضوابط 

مبحث ۲1 برای آنها منظور نمی شود.

مدیر فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:
آغاز طرح امداد زمستانی 

فوریت های پزشکی در استان
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
اصفهــان، درخصوص طــرح امداد زمســتانی 
فوریت های پزشــکی اظهار داشــت: طرح امداد 
زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
همزمان با سراسر کشــور، از روز دوشنبه ۲0 آذر 
ماه شــروع به کار کرد و تا ۲0 اسفند امسال ادامه 
دارد. غفور راســتین افزود: فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان با توان 1۳۷ پایگاه، شــامل ۶8 
پایگاه شــهری، ۶8 جاده ای و یک پایگاه هوایی، 
دو دستگاه خودروی اتوبوس آمبوالنس، 1۵ اتاق 
فرمان، یک واحد فرماندهی عملیات و حدود 8۵0 
نیروی انسانی، به صورت مســتقیم در این طرح 
حاضر شده است. مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین با 
معاونت درمان و ۵۶ بیمارستان خصوصی، دولتی 
و خیریه ای اســتان اصفهان، هماهنگی های الزم 
برای پذیرش ســریع بیماران و مصدومان در این 

طرح انجام شده است.
وی با اشــاره به تجهیز آمبوالنس ها و پایگاه های 
اورژانــس 11۵ به امکانــات زمســتانی، گفت: 
هماهنگی های الزم صورت گرفته تا در صورت لزوم 
مانند مواقع برف و بوران، پایگاه های فوریت های 
پزشکی به عنوان مکانی برای اسکان اضطراری در 

راه  ماندگان و مصدومان استفاده شود. 

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری، طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته قرار اســت تا ســال 1۴00 سهم ســفرهای شهری با 
دوچرخه سواری به 10 درصد برسد. علیرضا صلواتی با اشاره به اجرای 
فاز اول شبکه به هم پیوسته دوچرخه ها در شهر اصفهان اظهارکرد: 
 در این طرح با سه گام اصلی، کل شهر، شبکه به هم پیوسته دوچرخه 
می شود. وی افزود: بر این اساس در گام اول اولویت با محدوده مرکزی 
شهر و مناطق 1 ،۳، ۴، ۵ و۶ است تا معابر آن را برای دوچرخه سواران 
کامال ایمن ساخته و مســیرهای ویژه دوچرخه سواران به هم متصل 
شــود. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان  از دیگر 
برنامه هــای توســعه فرهنگ دوچرخه ســواری را تصویــب ایجاد 
100کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شورای عالی ترافیک استان 
دانست و ادامه داد: تاکنون ۷0 کیلومتر مســیر ویژه عبور دوچرخه 

ایجاد شده است تا مشوقی برای دوچرخه سواری شهروندان باشد.
 صلواتی خاطرنشان کرد: بر اســاس این طرح، خطوط ویژه شرقی و 

غربی و شمالی و جنوبی دوچرخه در اصفهان ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد ۵0 دوچرخه سرا با هزار و ۲00 دوچرخه نیز 

در همین راستا بوده است، گفت: از جمله کارهایی که در ایستگاه های 
دوچرخه انجام می شود، ارائه خدمات فنی دوچرخه به صورت رایگان 
به شهروندان اســت که می تواند عاملی برای جذب عالقه مندان به 
دوچرخه سواری باشد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری افزود: 

اجرای طرح ایستگاه های هوشــمند دوچرخه با مشارکت پیمانکار 
بخش خصوصی نیز از برنامه های دیگری است که در راستای توسعه 
دوچرخه سواری تا پایان سال جاری اجرایی می شود. صلواتی عنوان 
کرد: شهروندان با استفاده از این طرح می توانند با تلفن همراه خود 
نزدیک ترین ایســتگاه دوچرخــه را شناســایی و دوچرخه دریافت 
کنند.وی اضافه کرد: در کنار اقدامات زیرســاختی، نباید از نهادینه 
کردن فرهنگ دوچرخه سواری غفلت کرد؛ بنابراین به هر میزان که 
زیرساخت ها مهیا باشــد، به همان میزان نیز باید در ترویج فرهنگ 

دوچرخه سواری کوشید.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری تاکید کرد: قرار نیســت 
ایستگاه های دوچرخه، ســهم دوچرخه ســواران را افزایش دهند؛ 
بلکه شهرداری درصدد گسترش فرهنگ سازی برای استفاده هرچه 
بیشتر شهروندان از دوچرخه است و در این راستا هر هفته برنامه های 
مختلفی در سطح شــهر برگزار می شــود. صلواتی اعالم کرد: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار است تا ســال 1۴00 سهم سفرهای 

شهری با دوچرخه سواری به 10 درصد برسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
سهم سفرهای شهری با دوچرخه تا سال 1۴00 به 10 درصد می رسد

مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان 
ضمن تبریــک هفته حمل و نقل 
به رانندگان خــدوم و زحمتکش 
برون شهری و درون شهری گفت: 

کلیه خدمات رفاهی مناسب برای مسافران در پایانه های شهر اصفهان مهیا شده است.
محمدرضا آقاباباگلیان با اشاره به آغاز سفرهای زمستانی گفت: در این راستا سالمت اتوبوس و همچنین 

تجهیز اتوبوس ها به وسایل گرم کننده و لوازم زمستانی، از سوی سازمان پایانه ها نظارت می شود.
مدیرعامل سازمان پایانه  های مسافربری شــهرداری اصفهان، به امکانات رفاهی پایانه های مسافربری 
 شهر اشاره و خاطرنشــان کرد: با آغاز فصل سرما، سیســتم گرمایشــی در پایانه های شهر فعال شده

 است.  

مدیرعامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان 
و حومه اظهارکرد: در ســال های اخیر به 
دلیل وجود محدودیت ها در کل کشــور، 
شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهان از 
یارانه های دولتی بی نصیب مانده و دولت 

نتوانسته سهم کمک های خود را تحقق بخشد.
قدرت افتخاری افزود: اکنون متاسفانه با ســن باالی ناوگان که در حال حاضر حد  متوسط آن حدود ۹ سال 
است، مواجه هستیم که عدد نسبتا باالیی است. مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه 
برای نوسازی ناوگان برنامه ریزی هایی جهت خرید اتوبوس انجام شده است، گفت: در این راستا سال گذشته 
100 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اضافه شد. افتخاری در ادامه سخنان خود به آموزش 
راهبران اتوبوس ها اشاره و خاطرنشان کرد: برای انجام آموزش های راهبری برای رانندگان، برنامه های مدون 

دوره ای داریم تا رانندگان و بخش هایی همچون کنترل خطوط تحت این آموزش ها قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری: 

بر تجهیزات زمستانه اتوبوس های 
برون شهری نظارت می شود

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

متوسط سن ناوگان اتوبوسرانی 
حدود 9 سال است

شهردار اصفهان در جلسه کارآفرینی اجتماعی با حضور روبرتو دانیلی، 
استاد دانشگاه آکسفورد و اعضای کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان بهترین، 
تاریخی ترین و باستانی ترین شهر ایران  به شــمار می رود که بخش 
عظیمی از تاریخ کشور در آن ورق خورده است. قدرت ا... نوروزی، خطاب 
به روبرتو دانیلی گفت: از اینکه موضوع کارآفرینی اجتماعی را برای ارائه 
در دانشگاه اصفهان انتخاب کرده اید بسیار خوشحالم؛ چراکه اولین برنامه 

من به شورای شهر، درخصوص گردشگری و دومین مورد آن در زمینه 
کارآفرینی بود. شهردار اصفهان عنوان کرد: برخی کارآفرینی را یک عمل 
انتفاعی می دانند و از این طریق تنها به دنبال منفعت هستند، برخی 
دیگر نیز آن را یک عمل غیر انتفاعی تلقی کرده و از آن منفعت کسب 
می کنند؛ اما توان ادامه راه را ندارند. با این حال کارآفرینی اجتماعی راه 
میانبری بین این دو مسیر است که من نام »توانمندسازی« افراد را برای 
آن انتخاب می کنم. وی با تاکید بر اینکه اگر دانشجویان مهارت های 

اجتماعی را نیاموزند پس از فارغ التحصیلی ناتوان خواهند بود، افزود: در 
همین راستا این افراد باید در دوران دانشجویی توانمند شده و در صدد 
باشند تا کارآفرینی و مهارت های اجتماعی را بیاموزند. نوروزی تصریح 
کرد: طرح کارآفرینی اجتماعی، خالقیت ها را شکوفا می کند و از طریق 
اندیشه سیستمی، به آموخته های افراد عمق می بخشد؛ لذا اگر این 
مسیر به درستی طی شده و مهارت های الزم با آن آموزش  داده شود، 

بسیاری از مسائل شهری حل خواهد شد.

شهردار اصفهان:
کارآفرینی اجتماعی، بسیاری از مسائل شهری را حل می کند

قانونی فراموش شده در اصفهان؛

قانون شناسنامه دار کردن باغات درجا می زند

مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری اصفهان، بر نقش موثر فناوری اطالعات 
و ارتباطات در توسعه صنعت گردشــگری تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری 
اصفهان می تواند اولویت های گردشگری اصفهان را با انجام مطالعات تخصصی 
و تهیه اسناد ویژه مشخص کند. وحید حیدریان اظهارکرد: بر اساس آمار اعالم 
شده در سال ۲01۶، حدود 8۵ درصد از گردشگران جهان از موبایل هوشمند 
اســتفاده کرده و ۷۲ درصد عکس های محل گردش خود را در شــبکه های 
اجتماعی منتشر کرده اند که نشان از اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 
در میان گردشــگران بین المللی دارد. وی با بیان اینکه سهم صنعت توریسم 
بین الملل بیـشتر از سهم صادرات اتومبیل دنیاست اضافه کرد: رتبه ایران در 

میراث فرهنگی ملموس  ۹ و در میراث فرهنگی ناملموس 10 است؛ اما با وجود 
این توانمندی، تعداد نیروی شاغل در صنعت گردشگری ایران کمتر از 10 درصد 
برآورد می شود و رتبه ایران در بین 1۴1 کشور جهان در این زمینه ۹0 اعالم شده 
که نشان می دهد در این راستا نسبت به پتانسیل های موجود، بهره ای بسیار 
اندک برده ایم. وی شاخص های رقابتی گردشگری در این زمینه را برشمرد و 
گفت: از جمله مهم ترین این شاخص ها می توان به جاذبه های طبیعی و میراث 
فرهنگی، زیرساخت ها، سیاست های سفر و گردشگری و  توانمندسازی محیط 
اشاره کرد. مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری، ایران را در بین 1۴1 کشور 
جهان، از لحاظ شاخص های رقابت در سفر و گردشگری دارای رتبه ۹۷ معرفی 

کرد و افزود: در حوزه شــاخص های آمادگی ICT در سفر و گردشگری دارای 
رتبه ۹8  هستیم. حیدریان با اشاره به رشد گردشگر بین المللی در بیش از ۲دهه 
گذشته یاد آور شد: در این راستا ســهم منطقه آسیا و اقیانوسیه از گردشگری 
جهانی ۲۵ درصد و خاورمیانه ۴ درصد اســت و اروپا با ۵0 درصد گردشگر در 

رآس این آمار قرار دارد. 
وی به تحقق رویای دهکده جهانی با  فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری  
اشاره کرد و بیان داشــت: ســال ها پیش وقتی عبارت دهکده جهانی مطرح 
می شــد، شــاید این مفهوم قابل تصور نبود؛ اما اکنون می بینیم به واســطه 
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات، این رویا محقق شــده است. مدیرعامل 

سازمان فاوای شهرداری ادامه داد: بر اساس آمار اعالم شده در ۲ سال گذشته، 
۳0درصدگردشگران با هتل ها ارتباط داشته اند، ۴۶درصد گردشگران جاذبه های 
گردشگری را بررسی کرده  و ۷0درصد گردشگران شبکه های اجتماعی خود را 
به روز کرده اند. حیدریان به درآمد مناطق گردشگری دنیا نیز اشاره کرد و افزود: 
اروپا با بیش از ۴0 درصد و آفریقا با حدود ۳ درصد، بیشترین و کمترین درآمد 
گردشگری را دارند که در این میان ســهم منطقه آسیا و اقیانوسیه  ۳0 درصد 
و سهم خاورمیانه ۴ درصد اســت. وی با اشاره به نقش صنعت توریسم در ابعاد 
مختلف جامعه یادآور شد: تاثیر این صنعت بر توسعه فرهنگ و ارتباطات جهانی، 

اقتصاد جهانی و توسعه پایدار جهانی انکار ناپذیر است.

نقش موثر فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگری اصفهان
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امام  صادق عليه  السالم :
 هر كس به شايستگى در حق خانواده اش نيكى كند 

عمرش طوالنى مى شود.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

جلسه انس با قرآن در میدان امام )ره(

آرامش پاییزی در میدان امام )ره(

تئاتر »من مده آ  هستم« 

 دکوراســیون جالــب غرفه ایســتگاه »بــی آر تی«
 با گل و گیاه

مراسم خاکسپاری هنرمند اصفهانی؛  ناهید دایی جواد

بازسازی حمام خسرو آقا

خالف رفتن موتور سیکلت در خیابان ارتش

اصفهان در 
هفته ای که 

گـــذشت
                        مهدی زرگر/ زاینده رود

عبور دانش آموز از الین »بی  آر تی«

نشســت خبری رییس کمیســیون آمــوزش و 
تحقیقات مجلس

مبادا  نماز صبح از تو  فوت شود

مرحوم آیت ا... حاج شیخ حسنعلی اصفهانی معروف 

به نخودکی در وصیت خود به فرزندش می گوید: اگر 

آدمی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد  ولی یک 

بار نماز صبح از او فوت شود، نتیجه آن چهل روز 

عبادت بی ارزش و نابود خواهد شد.
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