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نشست خبری مرکز بین المللی رشد صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان و رییس اتاق بازرگانی و رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

استان اصفهان و جمعی از خبرنگاران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
در این مراسم رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان از ضرورت حمایت دولت برای رفع موانع صادرات و صنعت در استان سخن 
گفت و افزود: امسال نسبت به سال گذشته شیب منفی صادرات در اســتان کنترل شده است. وی افزود: باتوجه به اینکه استان اصفهان 

صنعتی ترین استان کشور است، نباید به این میزان صادرات بسنده کنیم. 
گلشیرازی گفت: 12 برنامه راهبردی تجاری در استان اصفهان در نظر گرفته شده است که اولین و مهم ترین آن شرکت های مدیریت 
صادرات است. وی اضافه کرد: ایجاد مرکز رشد یا انکوباتور بهترین وســیله برای توسعه و رشد صادرات استان محسوب می شود که این 
مرکز به منظور حمایت و رشد صنعتگران و تولیدکنندگان تحصیلکرده تاسیس می شود. گلشیرازی در ادامه سخنانش گفت: کشورهایی 

از جمله دانمارک، چین، ژاپن، آمریکا و آفریقای جنوبی، انگلیس و آلمان از وجود این مراکز 
برای توسعه و رشد صادرات بهره مند هستند و وجود این مراکز توانسته نقش بسیار زیادی 

در توسعه تجارت خارجی در این کشورها ایجاد کند. 
گلشیرازی از طرح رونق دولت سخن گفت و با اشاره  به واژه بازاریابی افزود: بازاریابی، خلق 
ارزشی اســت که برای مصرف کننده خلق ارزش و برای تولیدکننده خلق سود را به همراه 

دارد و وظیفه بازاریابی صادرات و وظیفه مرکز بین المللی رشد صادرات است. 

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

ایجاد مرکز رشد؛ بهترین وسیله برای توسعه صادرات در استان

وقتی به بهانه اعمال قانون، کرامت انسانی را له می کنند؛

قصه دست فروش های شهر...
8

شست و شوی سلیقه ای!
تعرفه های جدید کارواش اعالم شد؛

3

از نفس افتاده

رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان
  ازحال وخیم صنعت چاپ در اصفهان می گوید:

4

استفاده بیش از 5 میلیون خط تلفن همراه در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان خبر داد:

3

آمار جمعیت کیفری زندان های اصفهان کاهش می یابد
رییس کل دادگستري استان اصفهان:

8
 معاون بهداشتی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

8
 اصفهان

 جبهه پایداری دارد؟!

امکان بازگشایی 
قهوه خانه ها در اصفهان 

وجود ندارد
11

 استفاده از افراد بازنشسته
 با شعار شهردارهمخوانی ندارد

11

جوانگرایی دلیل نتایج ضعیف 
سپاهان است
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بازنشستگان فوالد سه ماه است حقوق نگرفته اند؛

دولت کجایی؟ دقیقا کجایی؟!

نماینده کانون های معدنی و فوالد کشــور با اشاره به بدهی ۶۰ 
میلیارد تومانی دولت مربوط به حقوق ســه ماهه بازنشستگان 
صندوق فوالد، گفت: در الیحه بودجه ۹۷ برای صندوق بازنشستگی فوالد 
۲۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که برای پرداخت بدون 
مشکل حقوق بازنشستگان نیازمند ۳۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم...
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 مســتند »رویای خالفت، روایتی از عملیات آزادســازی شــهر موصل« 
روزیکشــنبه در اصفهان اکران شــد.این مســتند با حضور مجتبی خیام 
الحسینی، کارگردان فیلم و حســن شمشادی، خبرنگار جبهه مقاومت در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان روی پرده رفت.مستند »رویای 
خالفت، روایتی از عملیات آزادسازی شهر موصل« درباره آزادسازی شهر 
موصل اســت که از بزرگ ترین و قدیمی ترین شــهرهای عراق محسوب 
می شود. این مســتند ۴۲ دقیقه ای، همراه با رزمندگان عراقی در موصل 

تصویربرداری شد و چگونگی اشغال شــهر موصل و آزادسازی آن را طی نه 
ماه بررسی کرده است.

حسن شمشادی، خبرنگار جبهه مقاومت در حاشیه اکران این مستند با بیان 
اینکه یک اشتباه فاحش در میان برخی از مردم ما وجود دارد که پیام پایان 
داعش توسط سردار ســلیمانی را برای خود تبیین نکرده اند ،گفت: بنده از 
زمانی که سردار قاسم سلیمانی پایان داعش را اعالم کردند تا کنون خود در 
صفحه اینستاگرامم تشییع پیکر حدود 1۴ شهید مدافع حرم را اطالع رسانی 

کردم؛ از نظر کارشناسان، دولت خودخوانده داعش با رشادت ها پایان یافت 
اما این به معنای پایان یافتن تفکر داعشــی و پایان درگیری ها در سوریه 
نیست این بدان معنا نیست که به جز داعش هیچ گروه تروریستی در سوریه 

وجود ندارد.
وی با اشاره به واکنش رسانه های معاند به شهادت مدافعان حرم در زمان فعلی 
تصریح کرد: کانال خبری چی چی نیوز)آمد نیوز( خبر شهادت مدافعان حرم 
را با تمسخر پست می کند و زیرش می نویسد: #دروغ-بزرگ-پایان-داعش. 
نبرد در سوریه همچنان ادامه دارد؛ پایان نبرد نظامی با داعش را نخست وزیر 
عراق در کشورش اعالم کرد، اما آیا گروه های پراکنده تروریستی در عراق و 
سوریه وجود ندارند؟ چرا هنوز این گروه ها در کشورهای منطقه وجود دارند. 
داعشی ها با ا... اکبر سر می بریدند تا چهره اسالم را خشن جلوه دهند.وی 
در رابطه با یارگیری داعش گفت: قاطعانه می گویم که برای بروز بحران در 
کشورهایی همچو عراق و سوریه، دست کم ۲5 ســال به نام اسالم و به کام 
صهیونیست ها کار شده است. تفکر داعش همچنان ادامه دارد، داعشی که 
به نام اسالم و به کام صهیونیست ها شکل گرفت و بویی از مسلمانی نبرد؛ 
کسانی که زیردست داعشی ها بودند و بعد آزاد شدند می گفتند به خدا قسم 
هیچ کدام یک رکعت نماز هم نمی خواندند. برخی وقت ها شده که من می 
روم به یاد شهیدان مدافعان حرم صحبت می کنم و می گویم اینها مسلمانان 
واقعی هستند، اما عده ای در پاسخ به من می گویند نه اینها دارند با مسلمانان 

در عراق و سوریه می جنگند، آخر چرا؟ کدام مسلمان؟
توئیت، پست و ... می گذارند که چه کســی گفته داعش با ما  کار دارد؟ چه 
کسی گفته آمریکا داعش را درست کرده است؟ اما خودشان گفتند که ما این 
کارها را کردیم. همین ها که برخی می گویند داعشی ها با ما کاری ندارند باید 
بدانند؛ همین فرمانده داعشی که موصل را فتح کرد به خبرنگار داعشی می 
گوید این پیروزی را تقدیم به خلیفه مسلمین ابوبکر بغدادی می کنم و ان 

شاءا... به زودی پرچم داعش را در تهران به اهتزاز در می آوریم. 
به گفته وزیر اطالعات طی سه سال 130 تیم داعشی متشکل از دو، پنج و ده 
نفر  در کشور از پای در آمدند، مگر می شود با این آمار بگوییم آنها با ماکاری 
ندارند؟ تروریست به شکل های مختلف در مناطقی از عراق  سوریه تا نیجریه 
جز ویرانی و بد نام کردن اسالم چیزی ندارد، باید این مسائل بصیرت افزایی 

شوند تا افکار ذهن های مختلف نسبت به این تفکرات روشن شود.

اقدام زن انگلیسی برای جلوگیری 
از پیوستن فرزندش به داعش

یک مادر انگلیســی به جرم اقدام خطرناکی که 
برای جلوگیری از پیوســتن فرزندش به داعش 
انجام داد، به ۴ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد.یک 
مادر انگلیسی ساکن لندن در دادگاه اعتراف کرد 
برای اینکه مانع از این شود که همسر افراط گرایش 
پســرش را برای پیوســتن به داعش بــا خود به 
سوریه ببرد، به مدت ۶ هفته او را با انواع داروهای 
آرام بخش، مواد شــوینده و حتی مدفوع، مسموم 
کرد تا در بیمارستان بستری شود؛ چراکه معتقد 
بود بیمارســتان جای امن تری برای اوست.اقدام 
عجیب این مادر انگلیســی زمانی برمال شــد که 
پزشکان دریافتند حال پسرک در طول روز رو به 
بهبودی می رود، اما شب ها که مادرش به مالقات او 
می آید وضعیت جسمی اش دوباره وخیم می شود.

 دیدار رییس پارلمان عراق
 با سفیر عربستان

رییس پارلمان عراق ضمن دیــدار با »عبدالعزیز 
الشــمری« ســفیر ریــاض در بغداد بــا وی در 
خصوص راهکارهــای تقویت روابــط دوجانبه و 
مسائل منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد. دو طرف 
در جریان این دیــدار در خصــوص راهکارهای 
 تقویت روابــط دو جانبــه و مســائل منطقه ای

 تبادل نظر کردند.

 درخواست مردم عراق 
از آیت ا... سیستانی

صدها تظاهرکننده عراقی خواستار صدور فتوایی 
از سوی آیت ا... سیســتانی برای مبارزه با فساد و 

محاکمه مفسدان در این کشور شدند.
صدها عراقی بــا تجمع در مرکز شــهر نجف در 
اعتراض به فساد مالی مسئوالن، تظاهرات کردند و 
با سر دادن شعارهایی از آیت ا... العظمی سیدعلی 
سیســتانی، مرجعیت عالی قدر عراق خواستند 
فتوایی برای مبارزه با مفسدان همانند فتوای جهاد 

کفایی برای مبارزه با داعش صادر کند.

شیطان خاورمیانه در بن بست
ناتوانی امــارات در مقابله با نیروهــای انصارا...و 
شکســت طرح های مد نظر محمد بــن زاید در 
یمن در حالی فزونی یافته کــه ارتش یمن برای 
اولین بار توانست با شــلیک موشک به تاسیسات 
هســته ای امارات، پیامی جدی برای این کشور 
بفرستد.رســانه های اماراتی در اقدامی هماهنگ 
از عنوان »شــبه نظامیان ایرانــی حوثی« برای 
 نام بــردن از نیروهای انصارا... در یمن اســتفاده 

می کنند.
 این رویکرد رســانه ای اماراتی ها در روزهای اخیر 
نشان دهنده عمق خشم و حس شکست خوردگی 

در میان فعاالن سیاسی این کشور است.

جنگنده های سعودی مراسم 
عروسی را به عزا تبدیل کردند

به دنبال حمله جنگنده های سعودی به یک کاروان 
عروسی، 10 زن به شهادت رسیدند.بر اثر حمالت 
جنگنده های متجاوز سعودی-آمریکایی به مراسم 
عروسی در منطقه حریب القرامیش در استان مأرب 
یمن، ده زن از خانواده های »عرفج« و »هیسان« به 

شهادت رسیدند.

خبرنگار جبهه مقاومت با تایید خبر پایان سیطره داعش تاکید کرد:

نبرد با تفکر داعشی ادامه دارد

خبرنگار جبهه مقاومت گفت: از نظر کارشناسان، دولت خودخوانده داعش با رشادت های مردانی همچون قاسم سلیمانی پایان یافت، اما این به معنای 
پایان یافتن تفکر داعشی و پایان درگیری ها در سوریه نیست این بدان معنا نیست که به جز داعش هیچ گروه تروریستی در سوریه وجود ندارد.

عربستان حاج قاسم را گرفت!
عربستان که در جنگ های واقعی خود در منطقه 
طی یک دهه گذشــته هیچ دســتاوردی جز 
شکست نداشته است، با روی آوردن به انیمیشن 
سازی، تالش دارد در فضای مجازی و کارتونی، 
ایران را شکســت دهد.طی روزهای گذشــته 
انیمیشنی از سوی عربســتان منتشر شده که 
در آن جنگ با جمهوری اسالمی ایران از نگاه 
سعودی به تصویر کشیده و در این جنگ تمام 
عیار عربستان همه زیر ساخت های ایران را به 
فرماندهی مســتقیم محمد بن سلمان از بین 
برده و ظرف مدت کوتاهی وارد تهران می شود. 
از نکات جالبی که در این انیمیشن به نمایش در 
آمده دستگیری سردار قاسم سلیمانی است که 
توسط نیروهای نظامی سعودی انجام می گیرد.

جزئیات طرح گشت های 
محلی سپاه

طرح بزرگ »حماســه خدمت و امنیت« نام 
طرحی متعلق به سازمان بسیج مستضعفین 
است که با هدف پیشــگیری از سرقت و ایجاد 
امنیت برای مردم در قالب گشــت های محله 
محور در سطح کشــور در حال اجراست.بنا بر 
آنچه که تاکنون درباره جزئیات این طرح اعالم 
شده، قرار است با کاهش قابل مالحظه برپایی 
تورهای ایست و بازرسی بسیج، گروه هایی 3 
الی 5 نفره متشکل از بسیجیانی که دوره های 
آموزشی خاص را گذرانده اند، به صورت پیاده و 
سواره و بدون در اختیار داشتن اسلحه، از غروب 
تا طلوع آفتاب در سطح شهرهای کشور اقدام 

به گشت زنی کنند.

یارانه بگیران در بودجه سال 
97 مشخص شدند

نماینده مردم رشت در نشســت فراکسیون 
مستقلین والیی با حضور رییس سازمان برنامه  
بودجه، گفــت: طبق اعالم آقــای نوبخت در 
این جلســه، جمعیت فعلی یارانه بگیران 7۶ 
میلیون نفر با ۴۲ هزار میلیــارد تومان اعتبار 
در سال اســت که در الیحه بودجه سال آینده 
پیشنهاد شده تا این جمعیت به ۴۲ میلیون نفر 
با اعتباری حدود ۲3 هزار میلیارد تومان برسد، 
صاحبان درآمد بر اســاس عدالت نباید شامل 
دریافت کنندگان یارانه باشند؛ گروه هایی که 
پیشنهاد شده تا در سال آینده یارانه دریافت 
کنند، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان 
سرپرست خانوار، روستاییان نیازمند، بیماران 
خاص، گروه   های نیازمند، عشایر، بازنشستگان، 
ایثارگران و سایرین هســتند که در این راستا 
تالش می کنیم هیچ قشــر نیازمندی از قلم 
نیفتد، مجلس نیز باید در این راستا کمک کند.

 مخالفت مجلس با طرح
 دو فوریتی سهام عدالت 

نمایندگان در جلسه علنی  روز گذشته مجلس 
در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به بند 
ب ماده 3۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی با 87 
رای موافق، 91 رای مخالف،  13 رای ممتنع از 
مجموع ۲۴8 نماینــده حاضر در صحن علنی 
پارلمان با بررسی دو فوریت این طرح مخالفت 
کردند. بر اســاس این گزارش، در تبصره این 
طرح ذکر شده بود که وزارت امور اقتصاد مکلف 
است ظرف ۴ سال از تاریخ تصویب این قانون 
از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار 
بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه کرده و 

مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.

9 ملوان ایرانی از زندان های 
امارات آزاد شدند

علی اصغر محمدی، مدیرکل امور ایرانیان خارج 
از کشــور وزارت امور خارجه گفت: به دنبال 
تالش های سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران در دوبی، تعداد 1۴ نفر از ایرانیانی که در 
زندان های دوبی و رأس الخیمه در کشور امارات 
متحده محبوس بودند به زودی آزاد و به کشور 

باز خواهند گشت.

سیدرضا اکرمی
عضو جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

رییس دفتر ارتباطــات فرماندهی کل قوا گفت: اگر 
دولت هزینه را تامین کند ما قادریم ناوهایی با طول 
۲00 متر و دو  برابر جماران و یا ناو هواپیمابر بسازیم.

ســردار عباس ســدهی ، رییس دفتــر ارتباطات 
فرماندهی کل قوا طی سخنانی در مراسم رونمایی از 
کتب جدید نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: باید در 
کتب به این موضوع پرداخته شود که دلیل راهبردی 
بودن نیروی دریایی ارتش چیســت؟ سدهی گفت: 
دولت موقت به دنبال گســترش مستشاری نظامی 
آمریکا در ایران با تغییر نام بــود که با مخالفت آقا با 
بازرگان و دستور امام)ره( جلوی آن گرفته شد. پیش 
از آن قرارداد اف1۶ها لغو شــده بود و دولت موقت 

می خواست 80 فروند اف1۴ را هم برگرداند.
وی اضافه کرد: ما توان خودکفایی نظامی را در مقابله 
موشکی با داعش دیدیم که همه موشک ها دقیقا به 
هدف اصابت کرد و اگر دقیــق نمی خورد و مثال به 
منزل مسکونی اصابت می کرد و زن  و بچه ای کشته 

می شدند، در دنیا علیه ما غوغا به پا می شد.

 با هزینه دولت، می توانیم
 ناو هواپیمابر بسازیم

رییس دفتر ارتباطات فرماندهی کل قوا:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

 شهادت معلول فلسطینی
طی درگیری های جمعه خشم

نبرد با تفکر داعشی ادامه دارد

پیشنهاد سردبیر:

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به واکنش 
برخی چهره ها بــرای رای دادن به روحانی 
گفت: اظهار پشــیمانی برخــی چهره های 
شناخته شده از رای به روحانی در انتخابات 

9۶، یک شوخی بود.
سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز 
در واکنش به اعالم پشیمانی برخی چهره های 
شناخته شده و معروف درخصوص رای دادن 
به حسن روحانی در انتخابات 9۶ تصریح کرد: 

اظهارات این افراد شوخی بوده است.
وی افزود: ممکن اســت دو یا سه نفر در این 
زمینه صحبت کرده باشند اما این اظهارات، 
مالک ارزیابی نیست.عضو جامعه روحانیت 
مبارز خاطرنشــان کرد: ایــن گونه اظهارات 

نتیجه سرخاراندن بیکاران است.

پشیمانی برخی ها از رای به 
روحانی، یک شوخی بود

مصطفی کواکبیان
نماینده مردم تهران خطاب به روحانی:

پارلمان

حسین امیرعبداللهیان، مشاور و دستیار ارشد رییس 
مجلس در امور بین الملل با اشاره به ادعاهای نمایشی 
اخیر نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه 
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: زمانی از یک 
مقام سازمان ملل در مذاکره دیپلماتیک شنیدم که 
در سایه جنگ سعودی در یمن، حتی برخی عشایر و 

قبایل در این کشور به موشک  دست یافته اند.
وی با بیان اینکــه نمایش ســاختگی آمریکایی - 
سعودی در مصاحبه خانم نیکی هیلی یک افتضاح 
سیاسی است، گفت: از ابتدای تجاوز غیرقانونی ریاض 
و ابوظبی به یمن و از زمان اوباما، بارها مقامات ارشد 
آمریکا آشکارا اعالم کرده اند که آمریکا در جنگ یمن 
به عربستان ســعودی کمک اطالعاتی و تسلیحاتی 
 می کند. دســتیار ارشــد رییس مجلــس در امور
 بین الملل ادامه داد: متاســفانه کشتار عظیم مردم 
مظلوم یمن طی سه سال گذشته صرفا با سالح های 
جدید آمریکایی و غربی و با کمک گســترده رژیم 

نامشروع اسرائیل انجام شده است.

 نمایش »هیلی«
 یک افتضاح سیاسی بود

دستیار ارشد رییس مجلس در امور بین الملل:

سیاست خارجه

یک نماینده اصالح طلب مجلس بــا انتقاد از 
قوای ســه گانه در کشــور در مــورد جایگاه 
مجلــس، رییس مجلس را هم مــورد خطاب 
قرار داد و گفت: به جای اینکه ایشــان خود را 
 ســخنگوی مجلس بداند، همه کاره مجلس

 شده است.
کواکبیان همچنین با مورد خطاب قرار دادن 
رییس جمهور، اظهار کرد: آقای رییس جمهور 
آیا در فضای مجازی هســتید کــه امروز چه 
ناسزاهایی به ما اصالح طلبان بابت حمایت از 
شما سر داده می شــود. چرا به وعده هایی که 
به مردم داده اید عمل نمی کنید؟ چرا به مردم 
گزارش نمی دهید؟ البته بنــده از اول هم این 
دولت را اصالح طلب نمی دانســتم و خود این 

دولت هم خودش را اصالح طلب نمی دانست.

 چرا به وعده هایتان
 عمل نمی کنید؟

پیشخوان

بین الملل

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت که ایران ادعای 
نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا مبنی بر تحویل تسلیحات ایرانی 

به انصار ا... یمن را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد.
وزیر خارجه در پیامی )ایمیل( به خبرگزاری روســی اسپوتنیک 
نوشت: طرف ایرانی علیه ادعای مطرح شده ازسوی آمریکا در مورد 
تحویل تسلیحات به یمن به ســازمان ملل شکایت می کند.نیکی 
هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل طی روزهای اخیر با نشان دادن 

قطعاتی از موشک های شلیک شده به عربستان سعودی ادعا کرد 
که ایران موشک در اختیار یمنی ها قرار داده است. 

وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به ادعای بی اساس هیلی گفت: 
آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر حضور خود در منطقه و اقداماتی 
که می تواند جنایت جنگی محسوب شــود، اتهامات بی پایه ای را 
 با نشــان دادن یک تکه آهن علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح

 می کند. 

ظریف در حاشــیه همایش تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر 
در قوانین کیفری ایران در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در اینکه 
صحبت های خانم هیلی هیچ مســتنداتی نداشت شکی نیست و 

حتی برای غربی ها هم در این خصوص قانع کننده نبوده است . 
رییس دستگاه دیپلماســی کشــورمان تصریح کرد:اهداف این 
صحبت ها بیشتر برای به فراموشی سپردن حضور آمریکا در جنایاتی 

است که در منطقه ما به خصوص در یمن صورت می گیرد.

خط و نشان ظریف برای آمریکایی ها؛ 
شکایت می کنیم

 مناطق محــروم در 
حاشیه بودجه 97

 جهانگیری در سخنانی 
از رویه رییس جمهور انتقاد 

کرد؛ اختالف علنی

هیــچ  جهانگیــری: 
بازنشسته ای از حقوقش 

راضی نیست

 ظریف: حیات کشور در 
گرو رعایت حقوق بشــر 

است

 مشاور ارشد روحانی: 
بیکاری بیشــتر می شود 

رفاه بهتر نمی شود

 یارانه به شرط اثبات 
فقر

آل ســعود به جای جلوگیری از ورود صهیونیست ها  به 
اماکن مقدس اســالمی، تصویربرداری از این اماکن را 

ممنوع کرد.
به گزارش برنا؛ مســئوالن امنیتی عربســتان سعودی 

تصویربرداری از داخل مسجد الحرام را در مکه مکرمه و مسجد النبی را در مدینه منوره ممنوع کردند.
 منابــع امنیتــی اعــالم کردند کــه دوربین کســانی که ایــن مســئله را رعایــت نکننــد، مصادره 

خواهد شد.
بسیاری از ناظران بر این نظرهستند که عربستان ســعودی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که اخیرا 
یکی از صهیونیست ها  که روی ساک دستی خود عبارت »بن صهیون« نوشته شده بود، با ورود به محوطه 
مقدس مسجدالنبی و مسجدالحرام به تصویربرداری از این محوطه مقدس پرداخت که این اقدام سبب 

انتقادهای گسترده ای از رژیم آل سعود شد.

علی الریجانی در خاطرات روزنوشــت خود از مدیریت خود 
در صدا و سیما می گوید. در بخشی از خاطرات الریجانی که 
مربوط به 15 خرداد سال 1373 است، وی از سفرش به استان 
کهگیلویه و بویراحمد می نویسد:در بین راه  چادرهای عشایر 
دیده می شــد. در یکی از مناطق از هلی کوپتر پیاده شدیم و 

داخل یک از چادرها رفتیم. آن عزیزان، میهمان ناخوانده را که از آسمان یک مرتبه مثل جن فرود آمده بود، پذیرفتند 
و نان و پنیر و ... آوردند و فورا می خواستند گوسفندی بکشند که خواهش کردم به زحمت نیفتند؛ چون ما به قصد 
زیارت آنان و خواندن نماز خدمتشان رسیده بودیم و چند دقیقه دیگر هم مرخص می شدیم.در راه بازگشت، داستانی 
از آقای شیخ محمد هاشمیان، امام جمعه رفسنجان، به خاطرم آمد. وی با یکی از دوستان میهمان خود به بیرون شهر 
رفته بود. آنها گله گوسفندی را در راه می بینند و میهمان وی از بزغاله کوچکی خوشش می آید و می گوید چقدر خوب 
بود این راه همراه می بردم ولی افسوس که نمی توانم آن را در هواپیما همراه خود ببرم. صاحب گله فورا گفته بود: چه 
اشکالی دارد؛ وقتی هواپیما حیوان بزرگی مثل شما را حمل می کند، چطور نمی تواند بزغاله کوچکی را حمل کند؟!

ترفند خنده دار آل سعود برای 
ورود صهیونیست ها  به مکه؛

تصویربرداری ممنوع!

وقتی عشایر به الریجانی بره هدیه 
می دهند؛

به زحمت نیفتید!

حمید وکیلی 
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تعرفه هــای جدید کارواش اعالم شــد. تعرفــه هایی که البتــه به نظر 
می رسد همچون قبل، بیشتر جنبه تشــریفاتی دارد و کافی است سری 
به چندکارواش در شــهر بزنید تا متوجه شوید، این صاحبان کارواش ها 
هستند که نرخ تعیین می کنند! نرخی که اجرت و انعام کارگران کارواش 
به قیمت اصلی و ثابت اضافه می شود و در کارواش های مختلف هم متغیر 
است؛ از 5 هزارتومان بگیرید تا ده هزارتومان! فرقی هم نمی کند کارواش 
دستی باشد یا اتوماتیک. باید انعام کارگران را بدهی. بسته به آپشن هایی 
کــه کارواش دارد، قیمت انعام هم باالتر می رود. اگــر هم نخواهی انعام 

بدهی، با غرولنــد کارگران و صاحب کارواش روبه رو می شــوی. نامش 
»انعام« است؛ یعنی مشتری اگر دوست داشت، می تواند آن را پرداخت 
کند اما در کارواش ها، »اجبار« است که »انعام« بدهی درست مثل پمپ 
بنزین! وقتی مســئول ســکو برایت بنزین می زند، در هرباز بنزین زدن، 
هزار یا 2 هزارتومان پول دریافت می کند. رییس اتحادیه می گوید انعام 
اجباری نیست و اگر موردی مبنی بر دریافت اجباری انعام مشاهده شد، 
اطالع رسانی کنید، اما به نظر می رسد در این زمینه هم نمی توان چندان 
امیدوار بود که این رویه پرداخت های اختیاری اجباری شده، تغییر کند. 
تصورش را بکنید؛ شست و شوی یک پی کی مدل نه چندان باال در یک 

کارواش اتوماتیک در اصفهان، 27 هزارتومان آب خورده است! 

یک پراید و یا پژو را با حداقل20  هزارتومان )که 4 تا 5 هزارتومان آن انعام 
محسوب می شود( می توانید به کارواش دستی ببرید. در این میان نرخ ها 

در کارواش های اتوماتیک فرق می کند. 
البته این روزها در سطح شهر، کارواش هایی را می ببینید که شعارشان 
شست و شوی ماشین با 5 هزارتومان است! در این کارواش ها که از قضا 
معموال شــلوغ و پرمشتری هم هســتند، تنها روشــویی ماشین آن هم 
در ســریع ترین زمان ممکن)!( انجام می شــود و از توشویی و واکس و 

جاروبرقی و ...خبری نیست. 
روز گذشــته رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه 
و پارکینگ تهران ضمــن اعالم تعرفه هــای کارواش، گفت: هیچ یک از 
نرم افزارهایی که برای ارائه خدمات کارواش تهیه شــده یا افرادی که به 

شکل سیار کار می کنند، مورد تایید اتحادیه نیستند.
علیرضا راسی گفته که برای دریافت خدمات در یک کارواش شست وشو، 
صفرشــویی، جاروبرقی و همه بخش ها قیمت خاص خود را دارد که این 

قیمت مشخص است و واحدهای مختلف ملزم به رعایت آن هستند.
بنا به گفته راسی؛ بعضی کارواش ها هســتند که کیفیت برای آنها مهم 
است و به عنوان مثال ممکن است فردی ۱00 میلیارد تومان هزینه کرده 
باشد و یک مجموعه شامل کافی شاپ، پمپ  بنزین و کارواش و بخش های 
دیگر را راه اندازی کرده باشد. آیا واقعا می توان انتظار داشت که این فرد هم 
به اندازه سایر واحدها بابت ارائه خدمات شست وشو هزینه دریافت کند؟

البته از این مدل کارواش ها در اصفهان به ندرت می توانید پیدا کنید، اما به 
تازگی کارواش هایی می بینیم که کافش شاپ و حتی تعمیرگاه تخصصی 
در کنار خود دارند و حوصله مشتریان ســرنمی رود و حتی فرصت پیدا 

می کنند تا به کارهای دیگر خود هم برسند. 
با این حــال کارواش های اصفهــان نیز همانند تهران بیشــتر به همان 
سبک سنتی درحال فعالیت هستند. طبق تعرفه های جدید اعالم شده، 
روشویی اتومبیلی مثل پراید ۱0هزارتومان است درحالی که این نرخ برای 
ماشینی همچون تویوتا لندکروز به ۱7 هزارتومان می رسد. نرخ زیرشویی 
برای همین دو مــدل از اتومبیل هم در کارواش های دســتی به ترتیب 
7هزارتومان و ۱2هزارتومان است. شست و شوی پراید هم به صرفه است 

مثل قیمت قطعاتش. کاش کمی هم کیفیت داشت!

تعرفه های جدید کارواش اعالم شد؛

شست و شوی سلیقه ای!

 تولید ۳۰۱ کیلوگرم طال
 در موته اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

چهره 

خـبر

مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان 
خبر داد:

استفاده بیش از 5 میلیون خط 
تلفن همراه در استان اصفهان

مدیرعامل شــرکت مخابرات استان اصفهان 
از اســتفاده 5 میلیون و 207 هزار و 745 خط 
مشــغول به کار تلفن همراه در استان اصفهان 
خبر داد.مهدی حیدری زاده اظهار کرد: 2 هزار 
و 29 سایت  بی.تی.اس در استان و 839 سایت 

بی.تی.اس در شهر اصفهان وجود دارد.
وی افــزود: تعــداد ســایت های ارائه دهنده 
سرویس نسل سوم موبایل در استان اصفهان 
863 و در شــهر اصفهــان 447 عدد اســت؛ 
همچنین تعداد مراکز ارائه دهنده ســرویس 
نسل چهارم موبایل در اســتان اصفهان 9۱2 

سایت و در شهر اصفهان 485 سایت است.
مدیرعامل شــرکت مخابرات استان اصفهان 
با بیان اینکــه 5 میلیــون و 207 هزار و 745 
خط مشغول به کار تلفن همراه در استان و 3 
میلیون و 743 هزار و 60 خط مشــغول به کار 
تلفن همراه در شهر اصفهان وجود دارد، گفت: 
ضریب نفــوذ تلفن همراه در اســتان اصفهان 
98/5درصد است که این رقم در شهر اصفهان 

به ۱75 درصد می رسد.
وی در پایــان با بیان اینکــه 2 میلیون و 468 
هزار 585 خط تلفن ثابت مشــغول به کار در 
اســتان اصفهان و یک میلیون و 9۱ هزار و 65 
خط تلفن ثابت مشغول به کار در شهر اصفهان 
وجود دارد، خاطرنشــان کرد: تعداد خطوط 

 ADSL مشغول به کار
در استان 586 هزار و 
859 پورت و در شهر 
اصفهــان 256 هزار و 

64 پورت است.

بازار

ساعت ورزشی

سهل آبادی خبرداد:
 تاسیس مرکز بین المللی 
رشد صادرات در اصفهان

نشســت خبری مرکز بین المللی رشد صادرات 
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان با حضور رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان و رییس اتاق بازرگانی و رییس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی استان اصفهان و جمعی از خبرنگاران 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.  عبدالوهاب 
سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
به فعالیت بیش از 9 هزار و یکصد واحد صنعتی در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: استان اصفهان 
بزرگ ترین استان صنعتی کشــور است. وی در 
ادامه گفــت: مهم ترین هدف مــا بحث صادرات 
است که برای دستیابی به این مهم تاسیس مرکز 
بین المللی رشــد صادرات در حال شکل گیری 
است.ســهل آبادی گفت: راه اندازی این مرکز به 
پیشنهاد کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان 
اصفهان بوده است. رییس اتاق بازرگانی در ادامه 
گفت: امیدواریم که این مرکز در سایر استان های 
کشور راه اندازی شود تا زمینه تسهیل صادرات 

کاالهای تولیدی را فراهم آورد. 
وی همچنین گفت: در ارتبــاط با واردات کاالها 
باید فرهنگ سازی صورت گیرد که این کار تنها 
باتبلیغات صحیح و جلوگیری  راه های غیرقانونی 

امکان پذیر است.

 تولید ۳۰۱ کیلوگرم طال
 در موته اصفهان

میزان تولید شمش طال در مجتمع طالی موته در 
هفت ماهه نخست امسال 78 درصد افزایش یافت.
مجتمع طالی موته از ابتــدای فروردین تا پایان 
مهر ماه جاری، 30۱ کیلوگرم شــمش طال تولید 
کرد. این رقم در مدت مشــابه سال گذشته، ۱69 
کیلوگرم بود؛ همچنین میزان تولید این مجتمع 
در برنامه ۱58 کیلوگرم بــود که در این مدت 9۱ 
درصد افزایش داشته است. مجتمع طالی موته در 
تا پایان مهر ماه 70 کیلوگرم شمش تولید کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )26 کیلوگرم( 

۱69 درصد رشد داشته است.

عراق، بزرگ ترین وارد کننده 
آدامس از ایران شد

صادرات آدامس در هشــت ماهه نخســت سال 
جاری از واردات آن پیشی گرفت.

طبق آمار منتشرشده گمرک، بیش از هزار و 423 
تن آدامس به کشور وارد شده و این درحالی است 
که حجم صادرات آدامس ایرانی بیش از دو هزار 
و ۱49 تن بوده اســت؛ همچنین با صادرات این 
حجم آدامس درآمد ۱۱ میلیــون و 497 هزار و 
5۱9 دالر درآمد ارزی نصیب کشور شده است. 
آدامس ایرانی در مدت یادشده، به 26کشور جهان 
صادر شده که در این بین می توان به انگلستان، 
افغانستان، اســترالیا، تایوان و سوئد اشاره کرد و 
عراق درصدر کشــورهای خریدار آدامس ایرانی 

قرار دارد.
 گفتنی اســت که امارات بزرگ ترین فروشنده 

آدامس به ایران بوده است.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
اشاره به آغاز طرح بازرسی و نظارت ویژه اصناف 
در آستانه شب یلدا، گفت: در این طرح 245 نفر 
از بازرسان اصناف استان بر بازار شب یلدا نظارت 

ویژه دارند.
جواد محمدی فشارکی در خصوص بازرسی های 
ویژه اصناف در آستانه شــب یلدا، اظهار داشت: 
با نزدیک شدن به شــب یلدا و همچنین افزایش 
تقاضای برخی از کاالها، ایــن مدیریت با نظارت 
245 نفر از بازرسان اصناف در راستای پیشگیری 
از افزایــش غیرمنطقی قیمت ها، طرح تشــدید 
بازرســی و نظارت را در سراســر اســتان برگزار 
می کند.وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری 
از افزایش بی رویه قیمت هــا و برخورد با تخلفات 
احتمالی، نظارت بر رعایت نرخ های تعیین شــده 
برای این کاالها اعالم کرد و افزود: طرح تشــدید 
نظارت و کنترل بازار با هدف نظارت بر روند عرضه 
اقالم از جمله انواع میوه، آجیل، شیرینی و اقالم 
مخصوص شــب یلدا از 25 آذر تا اول دی ماه به 

صورت همزمان در سراسر استان اجرا می شود.
وی ادامه داد: بازرســان اصناف اســتان در قالب 
تیم های محســوس و نامحســوس با حضور در 
بازار، با پایــش عرضه اقالم ضــروری در بازار، با 
هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی الزم را انجام 
می دهند. وی با اشاره به اینکه گران فروشی و درج 
نکردن قیمت دو تخلف شــایع در بازار کاالهای 
هدف در این طرح اســت، تاکید کرد: بازرســان 
اصناف اســتان در این بازرسی ها با گران فروشی، 
کم فروشــی، درج نکردن قیمت، صــادر نکردن 

فاکتور، برخورد می کنند.

آغاز طرح بازرسی اصناف در آستانه شب یلدا در بازار اصفهان؛

برخورد می کنیم
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه هفته ای 30 تن گوشت گرم 
گوسفندی از استرالیا و آســیانه میانه وارد اصفهان 
می شود، گفت: واردات گوشت گوزن به کشور جنبه 
تجمالتی و تشــریفاتی دارد و نیاز مــردم از طریق 

گوشت گوساله و گوسفند تامین می شود.
علی اکبر نجفی پیرامون خبر واردات گوشت گوزن 
به کشور، اظهار داشت: این موضوع تنها در حد حرف 
است و بیشتر جنبه تجمالتی و تشــریفاتی دارد و 
نیاز مردم ایران از طریق گوشت گوسفند و گوساله 
تامین می شود.وی با اشاره به اینکه هفته ای 30 تن 
گوشت گرم گوسفندی از استرالیا و آسیانه میانه وارد 
اصفهان می شود، بیان داشت: هفته ای سه کانتینر 
۱0 تنی گوشت گوســفند وارد اصفهان و سپس در 
فروشگاه های کوثر و شرکت تعاونی های سطح شهر 
توزیع می شود.وی  افزود: عموما گوشت صادراتی از 
اســترالیا وارد تهران و از فرودگاه امام خمینی)ره( 

وارد اصفهان می شود.
وی با بیان اینکه ســرانه مصرف گوشت در اصفهان 

۱2 کیلوگرم است، تاکید کرد: زمانی که با افزایش 
قیمت گوشت قرمز مواجه می شــویم برای تنظیم 

بازار، مجبور به واردات هستیم.
نجفی با اشــاره به اینکه حدود 840 هزار تن تولید 
گوشت قرمز شامل گوشت گوســفندی و گوساله 
کشور بوده، گفت: در حالی که مصرف گوشت قرمز 
کشور 940 هزار تن است برای تامین بقیه نیاز کشور 

ناچار به واردات ۱00 هزار تن گوشت هستیم.
وی بیان داشــت: گوشــت وارداتی توســط بخش 
خصوصی از کشــورهای اســترالیا، قزاقزســتان، 

گرجستان، ارمنستان و روسیه وارد ایران می شود .

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

ورود گوشت گوزن به کشور جنبه تجمالتی دارد

فرودگاه اصفهان در آبان 96 با اعزام و پذیرش 53 هزار و 276 مسافر، نسبت به زمان مشابه ماه گذشته به رشد 
28 درصدی دست یافت.بر اساس آمار ارائه شده از ســوی گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی اداره 
 کل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، آبان ماه امسال در فرودگاه
 بین المللی شهید بهشتی اصفهان تعداد 43۱ پرواز خارجی صورت گرفت که 53 هزار و 276 مسافر اعزام و 
پذیرش شدند.طبق این آمار فرودگاه اصفهان رشد 28 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد 23 درصدی 

در نشست و برخاست نسبت به ماه قبل داشته و در رتبه سوم در پروازهای خارجی قرار گرفته است.

رشد ۲۸ درصدی 
اعزام مسافر پروازهای 

خارجی

اداره کل فرودگاه های استان 
اصفهان اعالم کرد:

گاه
ود
فر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،361،000
تومان

698،000نیم سکه
تومان

398،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،192
تومان

      قیمت سکه و طال

FR828A سانرود مدل

 223,000
تومان

GPS Mini + HRM سولئوس مدل 

 390,000
تومان

 Fenix 5 گارمين مدل 
010-01688-02

 2,600,000
تومان

 فروش انار در آمریکا دانه ای
 5 دالر! )۲۰ هزار تومان(

عکس روز

امور داماصناف

نماینده کانون های معدنی و فوالد کشــور با اشاره به بدهی 60 
میلیارد تومانی دولت مربوط به حقوق ســه ماهه بازنشســتگان 
صندوق فــوالد، گفــت: در الیحــه بودجه 97 بــرای صندوق 
بازنشســتگی فوالد 2500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده در 
حالی که برای پرداخت بدون مشکل حقوق بازنشستگان نیازمند 

3۱00 میلیارد تومان اعتبار هستیم.
مجتبی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص حقوق 

معوق بازنشســتگان صندوق فوالد، اظهار داشــت: متاســفانه 
بازنشستگان صندوق فوالد طی سه ماهه گذشته حقوق خود را 
دریافت نکرده اند.وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، دولت مکلف 
به پرداخت حقوق بازنشســتگان فوالد است، بیان داشت: دولت 
هنوز این قانون را اجرا نکرده به گونه ای که دوباره پرداخت حقوق 

بازنشستگان با چند ماه تاخیر مواجه شده است.
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان بیان 

داشت: باید دید چرا دولت هنوز اراده ای برای حل مشکل پرداخت 
حقوق بازنشستگان صندوق فوالد ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه وزارت رفاه هیچ گونه امکاناتی برای رفاه 
بازنشستگان صندوق فوالد ندارد، بیان داشت: در سال 92 سهام 
چند شرکت از جمله زغال ســنگ کرمان، دخانیات ایران و ... به 
صندوق فوالد واگذار شد در حالی که تمام این شرکت ها زیان ده 

بودند و بار سنگینی بر دوش این صندوق گذاشتند.

بازنشستگان فوالد سه ماه است حقوق نگرفته اند؛
دولت کجایی؟ دقیقا کجایی؟!

بســیاری از صاحبان خودرو )به خصوص خودروهای 
لوکس( بــر این باورند کــه باید حتما از بنزین ســوپر 
برای خودروهای خود اســتفاده کنند، اما این یک باور 
غلط است.بهترین و مطمئن ترین راه خواندن دفترچه 

راهنمای خودرو است که در آن، نوع بنزین مورد نیاز خودرو ذکر شده است. درست است که بسیاری از 
خودروهای لوکس امروزی از بنزین سوپر استفاده می کنند، اما برخی از آنها باید بنزین معمولی مصرف 
کنند. برای مثال برخی از خودروهای لوکس شرکت جنرال موتورز و فورد مانند لینکن MKS 2009 و 
کادیالک STS لزوما باید از بنزین معمولی استفاده کنند.نکته دیگر اینکه تفاوت بنزین سوپر و معمولی 
در تفاوت عدد اکتان آنهاست. بنزین معمولی دارای عدد اکتان 87 و بنزین سوپر معموال دارای عدد اکتان 
92 هستند.بر خالف باور عمومی، بنزین سوپر نه انرژی بیشتری نسبت به بنزین معمولی تولید می کند و 

نه باعث کارکرد بهتر و تمیز کردن پیشرانه خودرو می شود. 

 بنزین سوپر
 نزنید!

کافه اقتصاد

زینب ذاکر

یک فعال عرصه حمل و نقل در اســتان اصفهان با بیان 
اینکه وصل بــار اصفهان به دنیــا از طریق حمل و نقل 
هوایی تنها به راه اندازی کارگو ترمینال وابســته است، 
گفت: بار تجاری به هیچ وجه از اصفهان به کشــورهای 

دیگر به طور مستقیم صادر نمی شــود و این موضوع به دلیل نبود کارگو ترمینال در فرودگاه اصفهان است.
محمد میرانی اظهار کرد: تمام بارهای صادراتی هوایی استان اصفهان، از تهران صادر می شود که این موضوع 

به فعالیت تولیدکننده و صادرکننده آسیب وارد می کند.
وی افزود: یکی از آسیب ها، افزایش قیمت تمام شده است، ۱0 درصد از قیمت تمام شده کاال برای حمل و نقل 
هزینه می شود و آن هم حمل و نقلی که در اختیار باشــد، اما حمل و نقل به این صورت که چند مسیر را طی 
می کند تا به مقصد برسد، قیمت تمام شده را باالتر می برد. این موضوع باعث می شود، قدرت تجارت بازرگان 

و صادرکننده به دلیل افزایش هزینه های انتقال کاال، کاهش یابد.

فعال عرصه حمل و نقل مطرح کرد:

اتصال بار اصفهان به دنیا 
تنها با کارگو ترمینال
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تدارک تلویزیون برای شب یلدا؛
بازگشت »حسنی«

شبکه سه سیما برای شب یلدا ویژه برنامه ای را 
با اجرای محمد رضا حسینیان و فرزاد حسنی 

تدارک دیده است.
جعفر عبدالملکی، قائم مقام شــبکه سه سیما 
گفت: شبکه ســه سیما برای شــب یلدا ویژه 

برنامه ۱۲۰ دقیقه ای را تدارک دیده است.
وی ادامه داد: سید علی احمدی، تهیه کننده 
ویژه برنامه شب یلداست و برای اجرای برنامه 
از بیشــتر مجریان یک ســال اخیر شبکه سه 
سیما اســتفاده خواهیم کرد؛ البته محمدرضا 
حسینیان عهده دار اصلی برنامه است و فرزاد 

حسنی نیز او را همراهی خواهد کرد.
عبدالملکی تصریح کرد: قرار است در شب یلدا 
میزبان میهمانان متنوعی باشــیم که در طول 
یک سال گذشته در قاب شبکه سه سیما شاهد 
درخشش آنها در بخش های مختلف اجتماعی، 
معــارف و ورزش بودیم. از عوامل ســریال ها 
تهیه کننــده، کارگردان بازیگران بخشــی از 
میهمانان شب یلدا هســتند. قائم مقام شبکه 
سه سیما با اشــاره به چهلمین روز درگذشت 
زلزله زدگان کرمانشاه اظهار داشت: بخشی از 
برنامه به چهلمین روز درگذشت زلزله زدگان 
کرمانشاه اختصاص دارد و قرار است ارتباط با 
سرپل ذهاب در شب 
یلدا برقــرار کنیم.

وی عنــوان کرد: 
مختلفی  آیتم های 
در ویژه برنامه شب 
یلدا ازجملــه تکریم 
بزرگان و پرداختن 
به ســنت شب یلدا 
همچنین صله رحم 

خواهیم داشت.
عبدالملکی، قائم 
مقام شبکه سه 
خاطر  ســیما 
نشــان کــرد: 
برنامه  ویــژه 
شبکه سه سیما 
پنجشــنبه بعد 
از اخبار ســاعت 
۲۲ به مدت ۱۲۰ 
پخــش  دقیقــه 

خواهد شد.

یک انتخاب  نه چندان خوب

پیشنهاد سردبیر:

سام قریبیان در 
»ایراندخت« بازی می کند

ســریال »ایراندخت« این روزها در شــهرک 
غزالی پیگیری می شود و سام قریبیان از جمله 
بازیگرانی اســت که در این مجموعه به ایفای 

نقش می پردازد.
محمدرضا ورزی این روزها در حال کارگردانی 
سریالی درباره شخصیت های دوران مشروطه 
از جمله ستارخان و باقرخان اســت که با نام 

موقت »ایراندخت« شناخته می شود.
این سریال بازیگران زیادی دارد که از جمله آنها 
می توان به حسام نواب صفوی، پندار اکبری، 
ســعید نیک پور، شــکرخدا گودرزی و سام 
قریبیان اشاره کرد.این روزها سعید نیک پور و 
شکرخدا گودرزی جلوی دوربین هستند و این 
مجموعه در شــهرک غزالی پیگیری می شود. 
این سریال لوکیشن های 
متعــددی در شــهرک 
غزالی و کاخ گلســتان 
دارد و مدتــی پیــش 
تصویربرداری آن 
آغاز شده است.

»نیکی کریمی« در جشنواره دوبی 
حضور داشت و نوع ژست و لباسش باعث 

شوخی هایی در فضای مجازی شد.

 سلفی خانوادگی سینا سرلک
 در حال تفریح و تهرانگردی را 

می بینید.

آزاده نامداری در سفر به مشهد در اینستاگرامش نوشت: 
مثل یک عصر جمعه در زندان، مثل سرمای روز یخبندان، مثل 
آشفتگی یک هذیان... بی تو احوال من پریشان است، بی تو 

احوال من پریشان است. یا حضرت عشق. یا ضامن آهو.

دورهمی عزیزان برای عکاسی یلدایی 
با حضور حجت اشرف زاده،

  الهام حمیدی و مرجانه گلچین. 
حمید خان لوالیی هم هستن.

بــه گفته رییــس اتحادیه 
صنــف چاپخانه داران اســتان 
اصفهــان، رشــد 3۰ درصــدی قیمت 
کاغذ، ریشه در دو عامل شــایعه افزایش تعرفه 
واردات کاغذ و رشــد قیمت جهانی مواد اولیه داشته و 
سیاســت های مالیاتی دولت نیز آینده صنعت چاپ را به خطر 

انداخته است.
بحران در بازار کاغذ، اتفاقی اســت کــه در هفته های اخیر موجب 
افزایش قیمت ها و ســردرگمی مصرف کننــدگان عمده کاغذ در 
هر دو بخش عمده و خرده فروشی شــده است. عدم ثبت سفارش 
واردات، شایعه افزایش تعرفه واردات، عدم تخصیص ارز مبادله ای 
و همچنین تکانه های سخت ارز آزاد همه از جمله عواملی است که 
فعاالن این صنعت، در رابطه با رشد اخیر قیمت عنوان می کنند و 
البته امیدوارند که این روند، به تکرار اتفاقات سال 9۱ و چند برابر 

شدن قیمت ها منجر نشود.
کاغذ یکــی از مهم ترین نهاده های تولیدی در کشــور اســت و به 
دلیل ارتباط این محصول با حوزه های حساســی همچون کتاب و 
لوازم التحریر، نوســان قیمت آن موجب بروز عواقب کوتاه مدت و 
بلندمدتی در این حوزه ها و خصوصا تحصیل و آموزش نســل های 
آتی می شود و به همین دلیل است که کارشناسان اعتقاد دارند رفتار 
دولت در این بخش از اقتصاد نباید با دید کامال اقتصادی و انتفاعی 
 صورت پذیرد و نــگاه دولت در این حــوزه نیازمند بازنگری جدی

 است.

زمزمه های تعرفه ای و رشد یک باره قیمت کاغذ
محمدعلی انصاری پور در رابطه با جهش قیمت کاغذ در بازار، اظهار 
کرد: رشد قیمت کاغذ در هفته های اخیر ریشه در دو عامل شایعه 

افزایش تعرفه واردات کاغذ و رشد قیمت جهانی مواد اولیه داشت.
وی با اشاره به زمزمه های افزایش تعرفه واردات کاغذ افزود: افزایش 
تعرفه برای حمایت برخی صنایع بی مزیت، سیاست غلطی است که 
از سوی دولت اتخاذ می شود و در قضیه کاغذ، مستقیما این سیاست 

به فرهنگ جامعه لطمه وارد می کند.
رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: تولید کاغذ داخلی به هیچ وجه کفاف مصرف ما را نمی دهد و 
مهم تر اینکه این تولیدات حتــی از کیفیت حداقلی برای کار چاپ 
نیز برخوردار نیســت و آنها را صرفا می توان در چــاپ روزنامه یا 

کارتن سازی استفاده کرد.

تولید داخلی تنها 20 درصد مصرف را تامین می کند
وی تاکید کرد: اگر همه کارخانه های کاغذسازی کشور با ظرفیت 
کامل به تولید بپردازند؛ نهایتا جوابگــوی ۲۰ درصد مصرف بازار 

خواهند بود و مشخص نیست دولت با چه محاسباتی به فکر افزایش 
تعرفه واردات و به هم ریختن بازار کاغذ افتاده است.

انصاری پور ادامه داد: صنعت کاغذ به دلیل وضعیت طبیعی کشور 
برای ما صرفه ای نداشته و این صنعت متعلق به کشورهایی است که 

دارای جنگل های انبوه هستند.
وی ابراز داشت: در بازارهای بین المللی طی هفته های اخیر، مواد 
اولیه ۱۱ درصد رشد کرده، اما زمزمه وضع تعرفه باعث شده قیمت 

کاغذ 3۰ درصد گران شود.
رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران اســتان اصفهــان در رابطه با 
کمیابی کاغذ در بازار نیز تصریح کرد: کاغذ در بازار نایاب نشده، اما 
انتظار عمومی برای رشد بیشتر قیمت باعث شده تا فروشندگان، 
عرضه را کاهش دهند و از همین رو، خریدها به راحتی قبل انجام 

نمی شود.

مالیات و بیمه، صنعت چاپ را از نفس انداخته است
وی با اشاره به دالیل گرانی کاغذ در بازارهای جهانی، اظهار داشت: 
در ماه پایانی سال میالدی، هر ساله افزایش قیمت را شاهد هستیم 

اما این افزایش قیمت به حد 
3۰ درصد نبوده و ریشــه گرانی 

اخیر قیمت کاغذ، در داخل کشور است.
انصاری پور همچنین اعالم کرد: مشکالت صنعت 

چاپ تنها به رشــد قیمت مــواد اولیه محدود نشــده و 
فشارهای اداره مالیات، تامین اجتماعی و گرانی حامل های انرژی، 

دیگر مشــکالتی اســت که تعطیلی واحدهای چاپ را در استان 
اصفهان به همراه داشته است.

تعطیلی 16 واحد چاپ در اصفهان
وی متذکر شد: در سال اخیر، ۱6 واحد چاپخانه در اصفهان به طور 

کامل تعطیل شده اند.
رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان اصفهان یادآور شد: در 
حوزه چاپ کتاب، اوضاع بسیار وخیم اســت و کافی است به تیراژ 
کتاب ها نگاه کنیم تا متوجه شویم که چه بر سر فرهنگ ما آمده و اثر 
این اقدامات دولت و افزایش قیمت کاغذ را بر فرهنگ خود به نظاره 
بنشینیم.وی همچنین اظهار داشت: قسمت اعظم مشتریان بازار 
کاغذ، فرزندان محصل ما هســتند و وقتی قیمت این گونه افزایش 

پیدا می کنند؛ تحصیل آنها نیز متاثر از این امر خواهد شد.
انصاری پــور با انتقــاد از سیاســت های مالیاتی دولــت در حوزه 
چاپ تاکید کرد: اگر معافیت های قانونــی در رابطه با این صنعت 
اجرایی می شد؛ بسیاری از مشــکالت فعلی گریبان صنعت چاپ 

را نمی گرفت.

 رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان
 ازحال وخیم صنعت چاپ در اصفهان می گوید:

از نفس افتاده

این همه برو و بیا، بحث و جدل، جلسه و برنامه ریزی و البی و ... دست آخر 
هم نماینده ایران در اسکار، حذف شد! 

»فروشنده« و »جدایی نادر از سیمین« باعث شــدند تا »اسکار« برای ما 
جذاب تر از همیشه شود و گاهی آن را از آمریکایی ها هم جدی تر بگیریم! 
دو ساخته اصغرفرهادی که البته به تعبیر مخالفان و منتقدان، بیشتر »سیاه 
نمایی« بود و دقیقا به منظور جایزه گرفتن ســاخته شده بودند، در اسکار 
موفق بودند و دیده شدند تا حاال هرساله همزمان با آمریکا، در ایران نیز جنب 

و جوش و تکاپو برای این مراسم مهم سینمایی برپا شود و عده ای در 
کشورمان دورهم بنشینند تا درباره اینکه کدام فیلم به عنوان 

نماینده ایران به اسکار برود، تصمیم بگیرند. 
39 سال از اولین باری که یک فیلم از ایران در 
رقابت های اسکار شرکت کرد می گذرد)دایره 

مینا( . آخرین فیلمی هم که معرفی شد؛ 
»نفس« ساخته نرگس آبیار است. 

برادرم خســرو ، بیســت و یک روز بعد 
، خانــه  ای در خیابان چهــل و یکم ، رگ 

خواب، الک قرمز ، ماجرای نیمروز ، ماالریا، 
وارونگــی و ویالیی  ها فیلم  هایــی بودند که 
به همــراه نفس جزو ۱۰ انتخــاب اول اعالم 
شــدند، اما درنهایت فیلم نفس بیشترین رای 
را از ســوی هیئت انتخاب به دست آورد. این 

انتخاب شــاید از این جهت که کارگردان 
فیلم یک زن اســت و برای اولین بار یک 
کارگردان زن ایرانی با اثر خود در اسکار 
حضور پیدا خواهدکرد، جالب توجه بود 

اما »نفس« منتقدانی هم داشت که 
اعتقاد داشتند فیلم های به مراتب 
بهتری هم برای معرفی داشــتیم . 

هرچند در لیســت آثار معرفی شده که 
نگاه می کنیم، به جز فیلم خوش ســاخت »ماجرای نیمروز« که مضمونی 
سیاسی دارد و »ویالیی ها« که روایت گر زندگی زنان در پشت جبهه ها در 
سال های دفاع مقدس است، سایر فیلم ها از همان تم سیاه نمایی و اشک 
درآوردن استفاده کرده اند. به هرحال؛ امیر اسفندیاری ،سخنگوی هیئت 

انتخاب فیلم  ها برای اسکار به همراه دیگر اعضای این هیئت تاکید کردند که 
فیلم »نفس« با توجه به تمامی مسائل به درستی انتخاب شده است، آنها تا 

جایی که توانستند از این گزینش دفاع کردند .
سیروس الوند، مجید انتظامی، محمد بزرگ نیا، کمال تبریزی، سید جمال 
ساداتیان، رسول صدرعاملی، جواد طوسی، رضا کیانیان و امیر اسفندیاری 
اعضای هیئت انتخاب نماینده ســینمای ایران به آکادمی اسکار بودند که 
همگی متفق  القول بر این باور بودند که نفس می  تواند نماینده شایسته  ای از 

ایران برای حضور در اسکار باشد.
نماینده شایسته ایران اما حاال حذف شده است. فیلم نفس در میان 9۲ فیلم 
دیگر امسال برای حضور در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز 
سینمایی اسکار به این آکادمی 
معرفی شــدند، اما 9 فیلم 
این اقبال را داشــتند که 
به دور بعــدی رای  گیری 
اسکار بروند، 9 فیلم که 
»نفس« از ایران در میان 

آنها جایی ندارد.
نیســت بدانیــد »یک بد 

شــگفت انگیز«  زن 
از  للیــو  سباســتین 
از  »خالــی  شــیلی، 
عشــق« به کارگردانی 
نــدری زویاگینتســف از  ا
روســیه، »محوشدگی« به 
کارگردانــی فاتح آکین از 
آلمان، »از جسم و روح« به 
کارگردانی ایلدیکو انیادی 
به نمایندگی از مجارستان، 
»خوشــبختی« الن گومه از ســنگال، 
»میدان«ساخته روبن اوستلوند از سوئد، »توهین« زیاد دوئیری از لبنان، 
»فاکس ترات«به کارگردانی ساموئل مائوز از رژیم صهیونیستی و »زخم« 
ســاخته جان ترنگوو به نمایندگی از آفریقای جنوبی 9 فیلمی هستند که 
در رقابت شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی اسکار ۲۰۱۸ باقی ماندند تا ۱3 
اسفندماه مراسم اعطای جوایز را شاهد باشــیم آن هم در حالی که امسال 

نامی از ایران در اسکار نخواهیم شنید.

سمیه پارسادوست

»نفس« از »اسکار« بازماند؛
یک انتخاب

 نه چندان خوب

عضو شورای علمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد:
نگارش کتاب » کاپیتان بابک« و آشتی نوجوانان با ادبیات

انجام این کار توسط ارگانی مانند شهرداری آن هم نگارش کتاب برای نوجوانان به منظور برقراری ارتباط رونمایی از کتاب »کاپیتان بابک« با تقدیر از تالش کمیته فرهنگ شهروندی برای تهیه این کتاب، افزود: الهام فخرایی، عضو شورای علمی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان در آیین 
مسائل جامعه شناسی و امور شهروندی است که این کار بازخورد بسیار خوبی وی بیان کرد: بســتر ادبیات و رمان بهترین مکان برای آشــنایی نوجوانان با غیرمستقیم با آنان قابل ستایش است.

به دنبال خواهد داشت.

نقد و بررسی کتاب و ایجاد محیطی مناسب برای تفکر 
تشکیل جلسات مختلف با حضور کارشناسان، نویسنده و منتقد و ایجاد فضایی فخرایی با اشاره به رونمایی از کتاب »کاپیتان بابک« گفت: ایجاد گفتمان و 

جلسه نقد و بررسی این کتاب فرصت مناسبی است تا نوجوانان بتوانند در مورد مسائل خود وی با اشاره به کتاب »کاپیتان بابک« که ویژه گروه سنی نوجوان نوشته شده است، گفت: برای گفت وگو، عامل مهمی در توسعه فکری است.
را گامی موثر برای آشتی جامعه با ادبیات دانســت و اظهارداشت: جلسات کتابخوانی و نقد کتاب عامل وی حمایت کمیته شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از نگارش این کتاب حرف بزنند، تبادل اطالعات داشته و سطح اطالعات خود را افزایش دهند.

موثری در کاهش فاصله بین نویسنده و جامعه است.

است، نقد نشانه توجه خواننده به کتاب است و عامل مهمی در رشد و شکوفایی محسوب می شود؛ بنابراین فخرایی بهترین راه برای پذیرش کتاب را نقد و بررسی آن دانست و ادامه داد: نقد با انتقاد بسیار متفاوت نقد؛ بهترین روش برای پذیرش کتاب
با نقد کتاب زمینه برای توسعه بیشتر فراهم می شود.

با ساخت فیلم اثر بسیار ملموس تر شده و بیننده ارتباط بهتری با آن برقرار خواهد کرد.این کارشناس با اشاره به پیشنهاد ساخت فیلم از روی این اثر، گفت: پیشنهاد بسیار خوبی است؛ چرا که داشتم این داستان طوالنی تر بود تا در فضای آن داستان به بهترین شکل ممکن روایت شود.دستورالعمل هایی برای خواندن کتاب ذکر شده که خواندن آن را لذت بخش می کند. ضمن اینکه دوست وی داســتان کتاب »کاپیتان بابک« را روان و دوست داشــتنی عنوان کرد و گفت: در ابتدای داستان »کاپیتان بابک« داستانی روان و دوست داشتنی
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شیشه هوشمند خودرو ساخته شد
پیشنهاد سردبیر:

کشــور اتفــاق افتــاده و در سراسر در هفته های اخیــر زمین لرزه های متعددی 
باعث به وجود آمدن شایعاتی ایــن مســئله نگرانی هایی را برای مردم به وجود آورده اســت. 

مرتبط اســت؛ امــا محققان در فضای مجازی شــده و عده ای معتقدند این حوادث با عوامل غیرطبیعی و انســانی 
می گویند بیشتر شهرهای ایران روی خط گســل قرار دارد و چنین زلزله هایی غیرطبیعی نیست. در این مطلب قصد داریم 

علت زمین لرزه های اخیر کشور را بررسی کنیم.
طی یکی دو ماه اخیر، چندین و چند زمین لرزه در مناطق مختلف کشور رخ داده که موجب نگرانی و وحشت مردم شده است. 
زلزله 7/3ریشتری کرمانشاه و پس لرزه های پیاپی آن، زلزله های متعدد در هجدک کرمان و زلزله 4/8ریشتری لنگرود تنها 
مواردی از ناآرامی های زمین در هفته های اخیر بوده و شایعات مربوط به وقوع زلزله شدید در تهران از همیشه جدی تر شده 
است. در همین میان، بسیاری از افراد از جو ایجاد شده و ترسی که به جان مردم افتاده است، سوءاستفاده کرده و شایعاتی را 

در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.
علت زلزله های اخیر چیست؟

محققان زمین شناســی در مورد علت زلزله های اخیر ایران می گویند قرار گرفتن کشــورمان روی کمربند زلزله باعث این 
اتفاقات طبیعی شده است. متاسفانه بیشتر شــهرهای ایران روی این کمربند قرار دارند و به همین دلیل در هفته های اخیر 
زمین لرزه را احساس کرده اند. البته بعضی از شهرها هم در مناطقی قرار دارند که با عنوان مناطق سفید شناخته می شوند و 
نسبت به مناطق دیگر کم خطرتر هســتند. در این نواحی، احتمال وقوع زلزله های باالی 6 ریشتر حتی در بازه زمانی 3 هزار 

سال یک بار هم وجود ندارد.
کویر لوت یا کویر مرکزی ایران جزو مناطق سفید محسوب می شوند، اما ســاکنان زیادی ندارند. نوار سنندج-سیرجان که 
شامل شهرهایی چون اصفهان، سنندج، اراک و همدان می شود نیز از لرزه خیزی بســیار کمی برخوردارند و خطر کمتری 
ساکنان این شهرها را تهدید می کند. همچنین ناحیه جنوب اهواز به سمت آبادان و خرمشهر نیز در منطقه سفید قرار دارد و 

بجز این نواحی، بقیه مناطق ایران جزو مناطق پرلرزه کشور به شمار می روند.
در عکس مقابل نیز مناطق زلزله خیز ایران مشخص شــده اند؛ یعنی مناطقی که به علت قرارگیری روی کمربند زلزله، جزو 
مناطق پرلرزه محسوب می شوند. این نقشه توسط پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده و خطر 

وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف ایران را نشان می دهد. در نقشه مقابل، رنگ تیره تر نشان دهنده خطر زلزله باالتر است.
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منطقه قرارگیری گسلنام گسلردیف

از بین قسمتی از شهر قم عبور می کندگسل کوه خضر1

از کنار شهر مریوان عبور می کندگسل اصلی جوان زاگرس2

3
گسل غربی فروافتادگی 

دریاچه ارومیه
از کنار شهر ارومیه عبور می کند

از جنوب شهر نایین عبور می کندگسل بافران4

از نزدیک شهر زاهدان عبور می کندگسل هیرمند5

گسل مکران6
از نزدیک شهرهای ساحلی 
جاسک و چابهار عبور می کند

از شهر بندرعباس عبور می کندگسل ساحلی بندرعباس7

از وسط شهر اهواز عبور می کندگسل اهواز8

شمال شهر تبریزگسل تبریز9

آیا وقوع زمین لرزه های پیاپی در کشور غیرطبیعی است؟

کامال طبیعی است!
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محققان دانشگاه »دالور« با استفاده از متیل سالیسیالت، یک شیشه هوشمند ساخته اند که قابلیت بازتاب کامل نور خورشید و جلوگیری از گرم شدن شیشه را 
دارد. تصور کنید خودروی شما زیر آفتاب داغ پارک شده است، در این هنگام شیشه جلوی اتومبیل بتواند از حالت شفاف به بازتابنده تغییر وضعیت دهد؛ یا اینکه 

پنل هایی روی سقف وجود داشته باشد که گرمای خورشید را در تابستان منعکس کند، اما در زمستان اجازه دهد که وارد خودرو شود.
این ویژگی ها ممکن است به لطف یک »شیشه هوشمند« با مایع فعال که در دانشگاه دالور )Delaware( توسعه یافته است، به زودی امکان پذیر باشد. این 
شیشه از یک ورق پالستیکی چاپ شده با پرینتر 3بعدی ساخته شده که در باالی آن یک ورق معمولی شیشه شفاف قرار گرفته است. محققان معتقدند شیشه ای 

که آنها به راحتی ساخته اند، تقریبا یک دهم شیشه هایی که 
به صورت الکترونیکی رنگی و شفاف می شوند، هزینه دارند.

عالوه بر این، دودی کردن شیشــه ممکن اســت از ورود 
اشعه خورشید جلوگیری کند، اما نور خورشید را منعکس 
نمی کند. این ویژگی باعث داغ شــدن شیشــه خودروها 

می شود.

محققان کشور موفق به طراحی و ساخت موبایل و عصای 
هوشــمند برای نابینایان شدند. سیده اســری پاکنهاد 
مخترع دســتبند پوشیدنی-بریل هوشــمند نابینایان و 
عصای هوشمند، با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی 285 میلیون نفر در سراسر دنیا مشکل 
بینایی دارند، عنوان کرد: از این تعداد 39 میلیون نفر به 
صورت کامل نابینا هستند. پاکنهاد گفت: از این رو درصدد 
برآمدیم تا دســتبندهایی را طراحی کنیم که با اتصال به 
تلفن همراه اندروید، موبایلی برای اســتفاده نابینایان از 

تکنولوژی طراحی کنیم.
ایــن مختــرع درخصوص طرح خــود گفت: دســتبند 
الکترونیکی به بلوتوث تلفن همراه اندروید متصل می شود 

و نقش تلفن همراه را برای نابینایان ایفا می کند.
وی با بیان اینکه موبایل نابینایان دارای کلیدهایی برای رد 
تماس و پاسخگویی است، خاطرنشان کرد: فرد نابینا می 
تواند با کلیدهای بریلی موجود روی دستبند و ویبره های 
تعریف شده، پیام ارسال کند. به گفته محقق مرکز رشد 
دانشگاه آزاد سنندج، با کلیدهای موجود روی دستبند، 
فرد نابینــا می تواند به ســایر منوها و امکانات گوشــی 

دسترسی پیدا کند.

موبایل نابینایان در کشور طراحی شد

کره جنوبی، سامسونگ نسل بر اساس گزارشی جدید از 
جدید سری گلکسی اس را در اواخر ماه فوریه معرفی خواهد کرد. سامسونگ به زودی 

جانشین گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پالس را معرفی خواهد کرد و همین موضوع باعث شده 
است گمانه زنی های مختلفی در مورد پرچم داران جدید این شرکت وجود داشته باشد. در گزارشی جدید از کره 

جنوبی، اعالم شده است که اعضای جدید سری گلکسی اس )Galaxy S( یعنی گلکسی اس ۹ و گلکسی 
اس ۹ پالس در اواخر ماه فوریه و در نمایشگاه MWC 201۸ بارسلون معرفی خواهند شد.

در این گزارش تاکید شده است که آیفون iPhone X( 10( اپل یکی از دالیلی محسوب می شود 
که باعث شده است سامسونگ به رونمایی زودهنگام از پرچم داران خود، تمایل داشته باشد. 
بااین حال این شرکت ُکره ای از تصمیم خود صرف  نظر کرده است؛ زیرا گلکسی اس ۸ و گلکسی 

اس ۸ پالس به خوبی با گوشی بدون حاشیه اپل رقابت می کنند. اه 
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آیفون 10 از قابلیت ها و ویژگی های منحصربه فرد بســیاری برخوردار اســت؛ اما آنچــه در این موبایل 

 بیشــتر توجهات را به خود جلب کرده، نه نمایشــگر با حداقل حاشــیه یا بریدگی بــاالی آن، بلکه
Face ID  است. در آخرین خبر از حواشــی مربوط به این قابلیت، خانمی با نام مستعار »یان« پس از 
خرید آیفون 10 و تنظیم قابلیت شناسایی چهره، متوجه شده که یکی از همکارانش به سادگی می تواند 
آن را باز کند. یان پس از این ماجرا با مرکز پشــتیبانی اپل تماس می گیرد اما کارکنان حرف او را باور 

مراجعــه نمی کنند؛ به همین دلیل او و همکارش شخصا به نزدیک ترین فروشگاه  اپــل 
TrueDepth می کنند. کارکنان این کمپانی پس از تست موبایل، مشکل در دوربین 
یان اما ترجیح را دلیل این مســئله اعالم کرده و مبلغ پرداختی را به او برمی گردانند.

ن می دهد که موبایل او تعویض شود، با این وجود در آیفون 10 جدید نیز با  هما
مشکل مواجه شده و فروشگاه نیز هزینه دریافتی را برگشت زده است. را 
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 یک شــرکت تجاری موفق به تولید شــارژر جدیدی به نام آپولو شده که 
می تواند باتری یک لپ تاپ را در عرض 20 دقیقه شارژ کند. شارژر یادشده 
که با استفاده از ماده شــیمیایی گرافن ساخته شده، 49 دالر قیمت دارد و 
از فناوری منحصر به فردی برای شارژ ســریع رایانه ها بهره می گیرد. شرکت 
سازنده مدعی است این اولین شــارژری بوده که در آن از فناوری شارژ 
فوق سریع USB C PD استفاده شده است. شارژر یادشده 60 واتی 
است و باتری آن نیز 6000 میلی آمپر ظرفیت دارد. این شارژر از 
پروتکل Power Delivery ۳ پشتیبانی می کند و بنابراین 
اتصال مستقیم آن به رایانه برای شارژ باتری ممکن است و 

به هیچ دستگاه آداپتوری نیاز ندارد.
شارژر مذکور با موفقیت روی لپ تاپ های تولیدی اپل، لنوو، دل، اچ پی و همین طور نینتندو سوئیچ آزمایش شده است. از این ابزار 

برای شارژ آیفون 8 ، آیفون ایکس و حتی مک بوک هم می توان استفاده کرد.

Unit Converter اپلیکیشــنی برای تبدیل واحد در گوشی های 
اندروید است که به کمک آن می توانید انواع پارامترها را به یکدیگر 
تبدیل کنید. تبدیل واحد یکی از مهم ترین مواردی اســت که هر 
نوع کاربری از جمله محصالن و شــاغالن به آن نیاز خواهند داشت 
و گســتردگی آن در زمینه  کمیت ها مانند دما، مســاحت، باینری و ... 
به قدری زیاد است که به خاطر ســپردن آنها کاری بسیار دشوار محسوب 
می شود. این امر برای هر شخصی، بخصوص افراد محصل که در دروس فیزیک 
و... بارها نیازمند تبدیل واحد  می شــوند، یک موضوع ضروری به حساب می آید 
و طبیعتا همراه داشتن اپلیکیشــنی که از تمامی واحد های رایج 
پشتیبانی کند، از ارزش بسیار باالیی برای این افراد 

برخوردار خواهد بود. این اپلیکیشن که 
به صورت رایگان منتشر شده، قادر به تبدیل 
تمام کمیت های مربوط به یکدیگر است و 
با نصب آن می توانید یک مبدل کامل را 
همیشه و همه جا در اختیار داشته 

باشید.

دستیار 
هوشمند الکسا، فمینیست است

سیلندر هوشمند آمازون که هم اکنون سه ساله شده است و از آن با نام »الکسا« 
یاد می کنند، یک دستیار هوشمند است که فرمان های صوتی را دریافت می کند و این امکان 

را برای اعضای خانه فراهم می آورد تا بدون دخالت دست بتوانند موسیقی مورد عالقه خود را پیدا 
کنند، لیستی از موزیک های مورد نظر بسازند، سیستم گرمایش خانه را تنظیم کنند و کارهای اینچنینی 

انجام دهند. اگرچه این استوانه کوچک، قابلیت های فراوانی را شامل می شود، 
ولی کارشناسان می گویند شرکت آمازون آن را به گونه ای ساخته است که 

الکسا را می توان فمینیست خواند و آن را طرفدار حقوق زنان دانست. 
روزنامه گاردین بر اساس سوال های شــفاهی که از الکسا پرسید 
و پاســخ هایی که از او گرفت، متوجه شد این دستگاه کوچک از 
جنگجویان بزرگ فمینیست و عدالت اجتماعی است! از الکسا 
سواالتی در مورد گرایشات سیاسی پرسیده شد. خبرنگار 
روزنامه گاردین از او پرسید که آیا او یک فمینیست است 

یا خیر. این دستگاه در پاسخ گفت: »بله، من مدافع 
حقوق زنان هســتم؛ مانند هر فرد دیگری که به 

نابودی نابرابری میان زنان و مردان در جامعه 
اعتقاد دارد.«
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معاون فرماندار اردستان:
30درصد سهم اشتغال شهرستان ها 

بر اساس تسهیالت است
معاون فرماندار اردستان در  اردستان
جلســه کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری شهرســتان اظهار کرد: وام های 
ویژه مددجویان توسط اداره بهزیستی و کمیته 

امداد در دستور کار قرار گرفته است.
محمدتقی کیانی افزود: کمیته امداد تعداد ۸۲نفر 
را به بانک ها معرفی کرده اســت که تاکنون ۵۸ 
درصد این تعداد موفق به دریافت وام شــده اند؛ 
همچنین بهزیستی بیش از یک میلیارد و ۲۴۰ 
میلیون تومان اعتبار تخصیص داده که در نوبت 
پرداخت است.معاون فرماندار اردستان با تاکید بر 
اینکه تنها 3۰ درصد سهم اشتغال هر شهرستان 
بر اساس تسهیالت لحاظ شده محقق می شود، 
ادامه داد: به منظور تحقق اهداف اشتغال پایدار 
در اردستان الزم است نظارت بر پرداخت و فعالیت 

دستگاه های عامل بیشتر شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری 
شاهین شهر:

 حوزه هنری 
به شاهین شهر می آید

مدیر عامل سازمان فرهنگی  شاهین شهر
ورزشی و تفریحی شهرداری 
شاهین شهراز تفاهم اولیه سازمان برای تاسیس 
حوزه هنری شعبه شاهین شهر خبر داد و افزود: با 
توجه به اهمیت و جایــگاه فرهنگ و هنر در بین 
شهروندان شاهین شــهر، به دنبال ایجاد مراکز 
معتبر برای آموزش های تخصصی و اســتاندار 

فرهنگی و هنری هستیم.
روح ا... شــاه رجبیان، جهاد دانشگاهی و حوزه 
هنری را از جمله مراکز آموزشی معتبر و وابسته 
به نهادهای عمومی دانســت و اضافه کرد: پس 
از تاسیس شــعبه جهاد دانشگاهی شاهین شهر 
با هدف برگــزاری دوره های آموزشــی برخی 
رشته های پزشکی، در تالش هستیم شعبه حوزه 

هنری شاهین شهر نیز راه اندازی شود.

برگزاري همایش»خانواده 
آگاه و دانش مدار« در تیران

همایــش خانــواده آگاه و  تیران و كرون
دانش مدار در پیشگیري از 
آسیب هاي اجتماعي به همت کانون فرهنگي 
و هنري امــام حســن مجتبــي)ع( و کانون 
فرهنگي نسل جوان فردا در شهرستان تیران و 

کرون برگزار مي شود.
 با توجه به موضوع مهم پیشگیري از آسیب هاي 
اجتماعي و لزوم افزایش آگاهي مردم و احساس 
مســئولیت نســبت به این چالش اجتماعي، 
همایش خانواده آگاه و دانش مدار در پیشگیري 
از آسیب هاي اجتماعي به همت کانون فرهنگي 
و هنري امام حسن مجتبي)ع( و کانون فرهنگي 
نسل جوان با حضور و ســخنراني دکتر احمد 
پدرام همراه با برپایي نمایشگاه کتاب با موضوع 
تربیت، روانشناسي و پیشگیري از آسیب هاي 
اجتماعي در شهرســتان تیران و کرون برگزار 

مي شود.
در این همایــش روش هاي تربیــت فرزند و 
نقش خانواده ها و وظایف آنها در پیشگیري از 
آسیب هاي اجتماعي تبیین و راهکارهاي الزم 
براي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي براي 

خانواده ها بیان خواهد شد.

 کمک ۲0میلیارد ریالی
 به ورزش کاشان 

نیکــوکاران کاشــانی در آیین  كاشان
تجلیل از حامیان ورزش کاشان 
یک میلیارد و ۸۵۵میلیــون تومان به ورزش 

شهرستان کمک کردند.
ســاداتی نژاد،نماینده مردم شهرستان کاشان 
و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی که 
بانی برگزاری این آییــن بود گفت: در گلریزان 
این آیین، نیکوکاران ۶۵۵ میلیون تومان کمک 
بالعوض و یک میلیارد ودویست میلیون تومان 

هم از قرض الحسنه اهدا کردند.
وی از آغــاز به کار موسســه حامیــان ورزش 
کاشــان خبر داد و گفت: کمک های خیران در 
این حســاب ذخیره و در برنامه های ورزشی و 
زیر ســاخت های مورد نیاز هزینه می شود.در 
این آیین از ۲۰ خیر کاشــانی که در سال های 
گذشته، فضا های ورزشی ساخته یا تجهیزات 
ورزشی خریده و یا از تیم های ورزشی حمایت 

مالی کرده بودند تجلیل شد.

ســید جواد ابطحی با بیان اینکه زیر ســاخت ها در این راستا در حال 
آماده سازی است، افزود: قطار شهری و مترو از جمله این زیرساخت ها 
هســتند که اصفهان را از طریق راه های ارتباطی به این شهرســتان ها 

متصل می کند.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس تصریح کرد: به شهردار سابق 
اصفهان گفتیم که پل روگذر میدان استقالل را برای خمینی شهر تعبیه 

کنند، با اینکه عنوان می کردند شهرداری خمینی شهر باید هزینه ها را 
پرداخت و در این راستا اقدام کند ولی در نهایت این کار صورت گرفت و 

این یکی از زیر ساخت ها برای خمینی شهر بود.
وی گفت: قرار اســت قطار نجف آباد به درچه و سپس اصفهان توسط 
بخش خصوصی یا  همان ریل باس انجام شود؛ همچنین مطالعات خط 
مترو در این مســیر را انجام دادند که از طرف بلوار اشرفی اصفهانی به 
طرف میدان امام علی )ع( راه اندازی خواهد شد.ابطحی بیان کرد: باید 
شوراهای شهر خمینی شــهر، درچه، اصغرآباد، کوشک و شورای شهر 
اصفهان در این زمینه حمایت کرده و سپس با موافقت استانداری و در 
نهایت وزارت کشور این 3 شهرســتان جزو اصفهان بزرگ شوند. وی با 
بیان اینکه در این زمینه اقدامات الزم انجام نشــده است، ادامه داد: ما 

آماده هستیم که پیگیر این ماجرا باشیم.
وی پیرامون گالیه مردم از نداشــتن فرمانداری ویــژه و عدم انتصاب 
فرماندار پس از گذشــت یک سال در خمینی شــهر اظهار داشت: بعد 
از حضور فرماندار خمینی شــهر به عنوان فرماندار اصفهان، مسئوالن 
 قــول دادند ظرف مــدت 1۰ روز فرمانــدار جدید این شهرســتان را 

معرفی کنند.
ابطحی با بیان اینکه برای تغییر فرماندار با من به عنوان نماینده مردم 
در مجلس هماهنگی های الزم نشــده بود که در این راســتا گالیه مند 
بودیم، افزود: قول های متعدد ما را به اینجا رسانده و اکنون فرمانداری 

خمینی شهر با سرپرست اداره می شود.
وی گفت: با اســتاندار جدید اصفهان صحبت کردیــم و وی قول داد با 
تغییراتی که درون استانداری و مدیران ستادی و معاونان انجام می شود 
نخســتین پیگیری را در راســتای فرمانداری شهرستان خمینی شهر 

انجام دهد.

نماینده مردم خمینی شهر:

 استاندار اصفهان پیگیر تعیین تکلیف فرمانداری خمینی شهر است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، در پاسخ به این سوال که شهرستان خمینی شهر به دلیل نزدیکی به مرکز استان از  خمینی شهر
امکانات موجود محروم می شود و مردم یکی از راهکارها را الحاق این شهرستان به اصفهان می دانند، اظهار داشت: براساس 

چشم انداز آینده اصفهان بزرگ، شاهین شهر، فالورجان و خمینی شهر جزو اصفهان خواهند شد.

اخبار

 استاندار اصفهان پیگیر تعیین تکلیف فرمانداری 
خمینی شهر است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مباركه فرمانــدار مبارکــه در مراســم 
گرامیداشت بیســت و پنجمین 
سالگرد تاسیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اظهار داشت: پژوهش همیشــه از یک سوال آغاز 
می شود و پاسخ جامع و کامل به آن سوال، جامعه 
را به کشفیات می رساند.جواد سلطانی بیان داشت: 
ارائه راه حل های قابل اطمینان بر سر چالش ها و 
فرصت های جامعه راه جدیدی در حوزه پژوهش باز 
خواهد کرد.فرماندار مبارکه اعالم کرد: پژوهشــی 
کارآمد است که منجر به خلق ایده های نو و ثروت 

آفرینی شود.
نماینده اصفهــان در حوزه تحصیــالت تکمیلی 
دانشــگاه علمی کاربــردی اصفهان نیــز در این 
گردهمایی با اشــاره به اقتصاد مقاومتی به عنوان 
شعاری که در چند سال گذشته بسیار بر آن تاکید 
شده است، ادامه داد: این در حالی است که در حوزه 
پژوهش و تحقیــق نیاز به یک اقتصــاد مقاومتی 
داریم.علیرضا اعالیی با اشــاره به اینکه اگر چه ما 
توانســتیم در حوزه علم خوب عمل کنیم، اما در 
عرصه تحقیقات و پژوهش نمره قابل قبولی نداریم، 

اضافه کرد: با توجه به اینکه ســال های متمادی 
با ایجاد دانشــگاه های مختلف اقــدام به تربیت 
دانشــجویانی کردیم که از نظر آکادمیک و علمی 
رشد قابل مالحظه ای داشــتند، اما از بعد مهارتی 
یک خألجدی را شاهد بودیم؛ بنابراین دانشگاه های 
علمی کاربردی پا به عرصه گذاشتند و هدف خود را 

ارتقای مهارتی دانشجویان قرار دادند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با توجه 
به اینکه مایه خوشحالی است که در عرصه صنایع 
مختلف شــاهد راه اندازی دانشــگاه های علمی 
کاربردی و رشــد مهارتی کارگران و کارکنان آن 
صنعت هستیم، ادامه داد: تاسیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی که به ۲۵ سال گذشته بر می گردد 

توانســته به جای تربیت دانشــجویان در مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری و عدم تامین نیاز شغلی 
متناســب با آنها، روی افراد دیپلم یا فوق دیپلمی 
سرمایه گذاری کند و با کارشناس کردن کارگران، 
سبب رشد صنایع شود.وی با اظهار اینکه در حوزه 
پژوهش بسیار ضعیف عمل کردیم و زیرساخت های 
الزم در این عرصه را شاهد نیستیم، اضافه کرد: به 
عنوان مثال با افتتاح تنها دو آزمایشگاه تحقیقی در 
یک گروه صنعتی بالغ بر 1۲ میلیارد تومان هزینه 
شده است.اعالیی بیان داشت: اگر می خواهیم در 
حوزه پژوهــش موفق عمل کنیم بایــد در عرصه 
تامین منابع انسانی با مهارت، مدیریت و هزینه و 

امکانات گام موثر برداشته شود.

 فرماندار مبارکه:
حوزه پژوهش و تحقیق نیازمند اقتصاد مقاومتی است

ابالغ رای
9/694 کالسه پرونده 960141 شماره دادنامه: 9609976795800986-96/9/11 تاریخ 
رسیدگی:96/6/28 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
سعید نیکوان با وکالت الهام آهنجیده به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ فرهنگیان کوی 
شهید منتظری پالک 32،  خوانده: آقای اکبر خلیلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
تقاضای صدور دســتور تخلیه و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 95/7/1 مقوم به ده میلیون 
تومان به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست آقای سعید نیکوان به طرفیت آقای اکبر خلیلی به خواسته صدور دستور تخلیه 
و اجور معوقه از تاریخ 95/7/1 لغایت زمان تخلیه 96/3/18 به انضمام مطلق خسارات با 
مالحظه اصول مستندات و اسناد ابرازی از سوی خواهان و با عنایت به اجاره نامه به شماره 
281036 و عدم حضور خوانده وعدم ارسال الیحه ازسوی خوانده شورا دعوای مطروحه 
را محمول بر صحت تلقی و مستند به ماده 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 198 
و 519 و 515 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 127/500/000 ریال بابت اجور معوقه 95/7/1 لغایت 96/3/18 از قرار ماهیانه یک 
میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/430/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/1 لغایت زمان وصول 
و ایصال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز  پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:29657 شعبه 

28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/695کالسه پرونده 960605 شماره دادنامه: 2515-960-96/8/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر بهادر )اصغر( مهدوی به نشانی شاهین 
شهر خ شــمس تبریزی غربی نســیم فرعی 1 جنوبی نیم فرعی شرقی پ 27 ساختمان 
کارون واحد4،  خوانده: جالل گارماسه دستجردی فعال به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
تقاضای استرداد یک فقره چک به شماره 634272 و یک فقره سفته به شماره 185692 
به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
امیر بهادر )اصغر( مهدوی فرزند کریم به طرفیت آقای جالل گارماسه دستجردی فرزند 
صادق به خواسته استرداد یک فقره الشه چک به شماره 634272 به عهده بانک تجارت 
به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و یک فقره الشه سفته به شماره 185692 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی اعم از تاخیر تادیه و دادرسی و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه مستند خواهان عبارتند 
از یک قرارداد عادی به تاریخ 95/10/7 به شماره 2850 مدعی هستند که یک فقره چک 
به شماره 634272 به عهده بانک تجارت به مبلغ 54/000/000 ریال و یک فقره سفته به 
شماره 185692 به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت حسن انجام کار در اختیار خوانده قرارداد 
که بر اساس اظهار نامه شــماره 53 مورخه 96/1/16 خوانده از استرداد این اسناد به هر 
دلیلی امتناع نموده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده و 
نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تلقی و مستند به مواد 10 و 619 و 620 و 624 قانون مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد یک فقره 
الشه چک به شماره 634273 به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال به عهده بانک تجارت 
و یک فقره سفته به شــماره 185692 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد ضمنا دعوی خواهان در خصوص 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به استرداد دعوی خواهان در این خصوص قرار رد 
دعوی خواهان صادر  و اعالم می گردد.  م الف:29659 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )453 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/697 کالسه پرونده 960484 شماره دادنامه: 9609976794501085 تاریخ دادنامه: 
96/9/12 مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد ملکوتی 
خواه به نشانی اصفهان میدان امام علی بازار انقالب جنب سرای آقا پخش پوشاک گلپوش،  
خوانده: محمد قاسمی زاده کلدهی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی جواد ملکوتی خواه به طرفیت محمد 
قاســمی زاده کلدهی به خواســته مطالبه مبلغ 182/500/000 ریال موضوع یک فقره 
چک به شماره 19/684809-96/1/30 عهده بانک سپه جاری طالیی گلستان رباط  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در 
ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل 
و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 182/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در حق  خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس  ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
م الف:29670 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/699کالسه پرونده اصلی: 960651 شماره دادنامه: 96/9/11-9609976797901911 
تاریخ رسیدگی: 96/8/27 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آ قای جواد ملکوتی خواه فرزند رضا به نشانی اصفهان میدان امام علی بازار انقالب 
جنب سرای آقا پخش پوشاک گلپوش، خوانده: خانم عفت آبادچی فرزند نظرعلی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه چک بانک ملی به 
انضمام کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و همچنین صدور قرار تامین خواسته، رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای جواد ملکوتی خواه فرزند رضا به طرفیت  خانم عفت 
آبادچی فرزند نظرعلی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 9512/183230-07 مورخ 96/4/31 به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر 
قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  522-519-515-198 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/665/000 ریال بابت هزینه های نشر آگهی و هزینه های 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/4/31 ) 50/000/000 ریال( 
لغایت زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شــعبه و پس ازانقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 29619 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
9/700کالسه پرونده: 960912 شماره دادنامه:9609976794103955-96/9/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مرتضی اکوچکیان فرزند 
حسین به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششم پالک 
267، خوانده: خانم آرزو هدایتی فرزند سید عطااله به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای 
مرتضی اکوچکیان به طرفیت خانم آرزو هدایتی به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال  
وجه چک به شماره 207316-95/2/20  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 92/500 
ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/2/20(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:29637 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/698کالسه پرونده: 1164/95 شماره دادنامه:457-96/4/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســعید کدخدائی به نشانی اصفهان خ مسجد 
سید روبروی هتل چهلستون پالک 576،  خواندگان: 1- سید روح اله طباطبائی 2- راضیه 
سادات طباطبائی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به 
شماره های 604940-93/5/16 و 604941-93/7/16 جمعا به مبلغ 168/000/000 
ریال عهده بانک ســپه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای آ قای ســعید کدخدائی به طرفیت 1- سید روح اله طباطبائی 2- راضیه 
ســادات طباطبائی  به خواســته مطالبه مبلغ 168/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 
شماره های 604940 و 604941  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواه های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم قانونی در جلســه حضور نیافته اند و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد 
که مستندا به 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان  به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 168/000/000  بابت اصل 
خواسته و 5/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )93/5/16 و 93/7/16( و 
هزینه نشر آگهی اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همیــن مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن  قابل اعتــراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:29611 
 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهان ) 323 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

9/696کالســه پرونده 960943 شــماره دادنامه: 96/9/20-9609976793703192 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حجت جاللی فرزند امراله 

به نشانی اصفهان خ جی مجتمع مسکونی صبا طبقه 6 واحد 463،  خوانده: محمد زائری 
امیرانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر 
رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند یک دستگاه وانت زامیاد به شماره انتظامی 
965 ق  26 ایران- 23 به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم به 100/000/000 ریال، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حجت جاللی 
فرزند امراله به طرفیــت آقای محمد زائری امیرانی فرزند یداله به خواســته الزام خوانده 
نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی در خصوص انتقال سند یک دستگاه وانت 
زامیاد به شماره انتظامی 965 ق 26 ایران – 23 به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم 
100/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مورخه 96/9/12 و استماع شهادت شهود کپی مصدق مبایعنامه ارائه 
شده توسط خواهان و وصول جوابیه استعالم از معاونت راهور مبنی بر اینکه مالک اصلی 
خودرو فوق الذکر بنام خوانده می باشــد  و عدم حضور خوانده علــی رغم ابالغ قانونی و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه ای به شعبه لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته 
و مســتندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودرو وانت زامیا به شــماره انتظامی 965 ق 26 ایران 23 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
1/430/000 ریال )یکصد و چهل و سه هزار تومان( بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین 
 شــعبه و 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:29669 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)355 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

9/710  آقای رضا جعفریان دارای شناسنامه شــماره 103 به شرح دادخواست به کالسه  
460/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین جعفریان به شناسنامه 2286 در تاریخ 95/12/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر به نام های 1- رضا جعفریان به 
شماره شناسنامه 103، 2- حمید جعفریان به شماره شناسنامه 22، 3- سعید جعفریان به 
شماره شناســنامه 26، 4- رحیم جعفریان به شماره شناسنامه 114، 5- احسان جعفریان 
به شماره شناسنامه 68، 6- محمد جواد جعفریان به شماره شناسنامه 1180097904 و 5 
دختر به نام های 1- نرگس جعفریان به شماره شناسنامه 80، 2- بتول جعفریان به شماره 
شناسنامه 3137، 3 - شمسی جعفریان به شــماره شناسنامه 74 ، 4- شهین جعفریان به 
شماره شناسنامه 71، 5- الهام جعفریان به شماره شناسنامه 1180001877 و یک همسر 
دائمی به نام بتول فدوی اردستانی به شماره شناسنامه 5 و الغیر . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 365 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/744 آقاي محمد کیماســي داراي شناسنامه شماره 18505 به شــرح دادخواست به 
کالسه  776/96 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قمر کیماسي موگوئي به شناسنامه 39 در تاریخ 1371/11/22 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد کیماسي 
فرزند حسن،ش.ش  18505 )فرزند( 2- زیور کیماسي فرزند حسن، ش.ش 335 )فرزند( 
3- منظر کیماســي فرزند حســن، ش.ش 14 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 6068 شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان خمیني شهر )مجتمع شماره یک( )135 کلمه،  2 کادر(
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مفاد آراء
9/286 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 2411 – 96/08/15 هیأت : آقای امیرعباس زمردی دالور فرزند اسداله 
شماره شناسنامه 8600  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105.60 مترمربع شماره پالک 
3068 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  عیسی اربابی 
96 هیــأت : آقــای عبــاس اکبــری  /08 /22  – 2426 2- رأی شــماره 
بیدگلــی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 6190005020 ، ششــدانگ  
یکبابخانــه بــه مســاحت 79 مترمربــع شــماره پــالک 217 فرعــی مجــزا از 
 شــماره 3 فرعــی از پــالک 112 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتی

 آران و بیدگل.ابتیاعی ازسید جالل مطلبی
3- رأی شماره 2378-96/08/08 هیأت : آقای امیرحسین ابصری آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 10045 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114.80 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی وقسمتی از مشــاعات از پالک 1216 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
4- رأی شــماره 2376و2377-96/08/08 هیأت : آقای جعفر جعفرپورآرانی فرزند آقا 
شماره شناسنامه 116 و خانم ایران نایب آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 153 نسبت 
به 4.5و1.5 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع شماره پالک 4 
فرعی مجزا از شماره 1و2 فرعی ومشاعات از پالک 1291 اصلی و9 فرعی از 1290 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
5- رأی شــماره 2379و2380 - 96/08/08 هیأت : آقای علی آقا منصوری فرزند استاد 
محمد علی شــماره شناســنامه 103 و خانم فخری فخر الدینی آرانی فرزند علی محمد 
شماره شناســنامه 96  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 280.25 
مترمربع شماره پالک 31 فرعی مجزا از شــماره 2 فرعی از پالک 2343 اصلی و شماره 
27و28و29و1 فرعی از پــالک 2348 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالک مشاعی
6- رأی شــماره 2420- 96/08/22 هیــأت : آقای حســین مســجدی آرانی فرزند 
محمــد تقــی شــماره شناســنامه 206 ، ششــدانگ  یکبابخانــه به مســاحت 130 
مترمربع شــماره پالک 10 فرعــی مجزا از از شــماره 1 فرعی از پــالک 1238 اصلی 
و شــماره 1و2و5و6و7و8و9 فرعــی از پــالک 2491 اصلی وقســمتی از مشــاعات 
 دوپالک اصلــی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از وراث 

حسن نعمتی
7- رأی شماره 2412 -96/08/15 هیأت : خانم ایران منصوری آرانی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه240 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 244.78 مترمربع شماره پالک 
16 فرعی مجزا ازپالک 2541 اصلی وشماره 5و6و7و8و9 فرعی از 2540 اصلی وقسمتی 
از مشــاعات آن  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث حسن 

وحسین سالمی
8- رأی شماره 2422-96/08/22 هیأت : خانم فاطمه بنائی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 8136 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184.65 مترمربع شماره پالک 9100 

فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث منصور قندی

9- رأی شماره 2417-96/08/15 هیأت : آقای عباس زمینی فرزند رضا شماره شناسنامه 
75 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع شماره پالک 1893 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.خانم جمیله المع اف
10- رأی شــماره 2421-96/08/22 هیأت : آقای حجت اله وزیر پورآرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 240 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.50 مترمربع شماره پالک 
1894 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن اوقانی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/27

م الف: 5/2/96/607  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبیدگل

مفاد آراء
9/466 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، 
 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم

 نمایند.
1- رأی شماره 2381- 96/08/08 هیأت : آقای حسن بســطامی فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 164 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144 مترمربع شماره پالک 905 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد ناظمی
2- رأی شماره 2418-96/08/15 هیأت : خانم بلقیس سید بیدگلی فرزند آقا تقی شماره 
شناسنامه 182 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت167 مترمربع شماره پالک 906 فرعی 
مجزا از شماره باقیمانده 6 اصلی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد ناظمی
3- رأی شماره 2425-96/08/22 هیأت : آقای حسین رحیمی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 3055 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 907 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از نصراله داعی
4- رأی شماره 2423و2424-96/08/22 هیأت : آقای حامد نوریان بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 61900285543 و خانم زهرا ســادات خاتمی بیدگلی فرزند سید جواد 
شماره شناسنامه 6190040330  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121.50 
مترمربع شماره پالک 908 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در 

حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله جوشقانی
5- رأی شماره 2419 – 96/08/22 هیأت : آقای مرتضی سمیعی نژاد فرزند علی شماره 
شناسنامه 187 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 275.50 مترمربع شماره پالک 4 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 250 اصلی و 250 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس مسکینی
6- رأی شــماره 2410- 96/08/15 هیأت : آقای ولی اله محمدی پور فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 173 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 29.50 مترمربع شماره پالک 
104 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 290 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد عمویی فینی
7- رأی شماره 2414و2415و2413-96/08/15 هیأت : آقای عباس  ابصری آرانی فرزند 
آقا علی شماره شناسنامه 7975 و خانم اکرم اکرمیان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
168 و خانم زهره  ابصری آرانی فرزند علی شماره شناســنامه 8764 به ترتیب به نسبت 
1.4 و2.5 و2.1 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 283.94 مترمربع شماره 
پالک 12 فرعی مجزا از شماره 3و6 فرعی از پالک 1216 اصلی و قسمتی از مشاعات واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
8- رأی شــماره 2257و2258 – 96/07/26 هیأت : خانمگلبهــار محبوبی آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 1250142342 و خانم معصومه موالیی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 124 نسبت به 4 و2 دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 97.50 
مترمربع شماره پالک 4 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 2345 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
9- رأی شماره 2247و2248- 96/07/26 هیأت : آقای مهدی آبانی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 140 و خانم زینب شــکری زاده آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
301  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 137 مترمربع شماره پالک 1891 
فرعی مجزا از شماره 710 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
10- رأی شــماره 2416 – 96/08/15 هیــأت : آقــای محمدرضا عظیمــی بیدگلی 
فرزند حســینعلی شــماره شناســنامه 204 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 140 
مترمربع شــماره پالک 6149 فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی 
 واقع درریگســتان دیمکار آران بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حســین

 حاجی بابازاده
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/27

م الف: 5/2/96/606 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک آران 
وبیدگل

ابالغ وقت رسيدگي
9/666 شماره ابالغنامه:9610103734104822 شماره پرونده:9609983734100518 
شماره بایگاني شعبه:960534 ابالغ شــونده حقیقي: طاوس عسگري میالجردي فرزند 
عباسعلي، تاریخ حضور:1396/11/23 دوشنبه ساعت: 9 ،محل حضور: اصفهان شهرستان 
نطنز خیابان دولت ساختمان دادگستري، در خصوص دعوي قربانعلي علي زاده ابیازني  به 
طرفیت زهرا و طاووس عسگري میالجردي در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در این شعبه 
حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایي به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذي در موارد محدود و استثناء انجام مي شود بنابراین 
ضروري است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه هاي آتي از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري) شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکي از دفاتر خدمات الکترونیک قضائي و در صورت عدم دسترسي، به 
نزدیکترین واحد قضائي مراجعه نمایید. مالف:497 شعبه دادگاه عمومي حقوقي دادگستري 

شهرستان نطنز ) 145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/682 شماره ابالغنامه: 9610106836907954 شماره پرونده: 9609986836901128 

شماره بایگانی شعبه: 961236  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فیروز خان اســماعیلی فرزند عبدالرحمن ، خواهان  خانم پروین اســماعیلی دادخواستی 
به طرفیت  خوانده آقای فیروز خان اســماعیلی به خواســته طالق به درخواست زوجه 
مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1 – اتاق 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986836901128 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهید قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/11/01 و ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:29658 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/692  شــماره قرار:9609976805201582-96/9/14  کالسه 396/96- 960265  
مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود کرمانی به نشانی 
خ مولوی کوی 110 بن الله پ 30، خوانده: 1- مهران عشــقی 2- عیسی حسن خلف 
لوفشالق شاهوردی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو پژو به شماره 523/27 د 78 به انضمام مطلق خسارات، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به  شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای خواهان محمود کرمانی به طرفیت خوانده مهران عشقی 
– عیسی حسن خلف لوفشالق شاهوردی باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو 
پژو 405 به شــماره انتظامی 27/ 523 د 78 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به 
محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، 
مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خواندگان علی الرغم ابالغ 
قانونی ماده 73 در جلسه رســیدگی حضور ندارند و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت شخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم عیسی حسن خلف لوفشالق شاهوردی 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو پژو 405 به شماره 523/27 
د 78 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر 
آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی وپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نســبت به خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 
84 قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
میباشد. م الف:29649 شــعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

اصفهان)  329 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610460364600007 درخواســت:  شــماره   9 /687
9609980364600734 شماره بایگانی شــعبه: 960750 بدینوسیله اعالم محمد علی 
قپانچی فرزند علی رضا به اتهام مجهول المکان به این دادیاری به شــماره 960750 د 
27 ثبت گردیده است که ازمشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی  
دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون این دادرسی کیفری این آگهی به منزله 
ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور در این شعبه اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت می گردد. م الف: 29612 شــعبه 27 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان) مجتمع شماره دو(  )112 کلمه، 1 کادر(

مزایده
9/741  اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960166 ج/ 12 له ملوک زارعی فرزند رجبعلی و علیه آقای محمد 
رجبی فرزند حســین مبنی بر مطالبه مبلغ 930/964/966 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/10/25 ساعت 8/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 15/409 حبه مشاع از 
72 حبه شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی آقای محمد رجبی و اکنون در تصرف استیجاری آقای میالد صاجی با اجاره 
ماهیانه یک میلیــون ریال و پیش پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال کــه تاریخ اجاره 
95/6/22 الی 96/6/22 بوده و همچنان در تصرف وی می باشد. طبقه دوم نیز در تصرف 
استیجاری آقای حمیدرضا محسنی با اجاره ماهیانه سه میلیون ریال پیش پرداخت مبلغ 
یکصد و نود میلیون ریال که تاریخ اجاره 95/3/5 الی  96/4/5 بوده و همچنان در تصرف 
وی می باشــد. طبقه اول و چهارم در تصرف مالکانه طرفین می باشد. توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
 فوق مراجعه و از ملــک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صــورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملــی در وجه اجــرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شــرکت 
نمایند پیشــنهاد دهنده باالتریــن قیمت برنده مزایــده خواهد بود تســلیم ملک مورد 
مزایده پــس از پرداخت تمام بهــای آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هــای اجرایی 
بر عهــده محکــوم علیه مــی باشــد. اوصــاف ملک مــورد مزایــده: محــل مورد 
نظر واقــع در اصفهــان خیابــان زینبیه شــمالی کوچــه روح الــه کریمی شــماره 
 68- کوچه گلســتان ســمت راســت پــالک 6 کدپســتی 81977-78133 بازدید

 و اسناد و مدارک ابرازی با محل تطبیق و نتیجه معاینات و بررسی ها به شرح ذیل اعالم 
می گردد: الف: مشخصات عرصه و اعیان: محل مورد بازدید با کروکی پیوست دارای دو 
جلد سند مالکیت با مشخصات زیر می باشد: شــماره ملک 14915/1567 شماره چاپی 
سند 703503     75/ ت شماره ثبت 9018 دفتر 42 صفحه 416 بخش پنج ثبت اصفهان 
نام مالک ملوک زراعی سهم مالکیت سه دانگ، شماره ملک 14915/1567 شماره چاپی 
سند 703502     75/ت شماره ثبت 9018 دفتر 42 صفحه 413 بخش پنج ثبت اصفهان نام 
مالک محمد رجبی نهر خلجی سهم مالکیت سه دانگ، که مجموع شش دانگ پالک به 
شماره ملک 1491533/1567 مطابق اسناد مالکیت دارای عرضه ای به مساحت 204/33 
متر مربع و مساحت اعیان حدود 450 متر مربع که شامل یک ساختمان آپارتمانی مسکونی 
به صورت چهار واحد مجزا ) دو واحد شمالی ســواره و پیاده و دو واحد جنوبی به صورت 
سوئیت )هال، آشپزخانه، سرویس( و زیرزمین و یک مغازه ) آرایشگاه مردانه( که اسکلت 
ساختمان از نوع فلزی ونوه پوشش سقف ها از آهن و طاق ضربی می باشد، کف واحدها 
ســنگ و بدنه گچ همراه با رنگ و کف و بدنه آشپزخانه هم و حمام و سرویس ها کاشی و 
سرامیک و آشپزخانه ها به صورت open و چهارچوب ها فلزی و درب های داخلی چوبی 
و نمای غربی و شرقی ساختمان سنگ و قسمتی از آن بدون نما و پنجره ها پروفیل آهن و 
سرمایش کولر و ساختمان دارای موتورخانه مرکزی و ساختمان  دارای انشعاب و مشترکات 
آب و گاز مشترک و دو کنتور برق می باشد ضمنا با توجه به اظهارات خواهان و ارائه تصویر 
اعالم شرایط ملک صادر شده از طرف شهرداری منطقه 14 مورخه 93/12/24 کاربری 
زمین مسکونی بوده و هیچگونه سابقه تجاری از طرف شهرداری تایید نمی شود. اظهار 
نظر کارشناسی: با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن موقعیت، کاربری و قدمت و مساحت 
عرصه و اعیان ونوع بنا و متعلقات و امتیازات و کلیه عوامل اثرگذار، ســه دانگ پالک به 
شماره 14915/1567 مربوط به سهم محکوم علیه جمعا بالغ بر 2/175/000/000 )  دو 
میلیارد و صد و هفتاد و پنج میلیون ریال( معادل 217/500/000 تومان )دویست و هفده 
میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی و اعالم می گردد ضمنا به پیوست هزینه کارشناسی 
به حضورتان تقدیم گردیده است. م الف:28407  اجرای احکام شعبه 12 دادگستری 

اصفهان  ) 680 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/683 در خصوص پرونده کالسه 960982 ش 7خواهان مرتضی اکوچکیان دادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد کاری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/11/2  ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن روز دوشنبه 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29617 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/684 در خصوص پرونده کالســه 961229 خواهان اصغر مطلبی زفره ئی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد مستأجران تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/11/3 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 29647 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/685 در خصوص پرونده کالســه 961086 خواهان اعظم اسحاقی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال ســند تلفن همراه به طرفیت خانم یاســمین رفیعی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/11/4 ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 29671 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/686 در خصوص پرونده کالســه 960973 خواهان محمدرضا دانشمند دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/11/4 ساعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29642 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/688 در خصوص پرونده کالسه 960511 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی 
با وکالت محمود سنجری دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 53/415/161 به طرفیت سعید 
مردانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/11/7  ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع 
شماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29604 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/690 در خصوص پرونده کالسه 960512 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی 
با وکالت محمود سنجری دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 55/395/276  ریال به طرفیت 
فاطمه خانی – مهراب خانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 
96/11/7  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان 
حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم آن را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29605 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/689 در خصوص پرونده کالسه 960484 خواهان علی موسی زاده دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت داوود قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/11/7 
ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29685 
شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/691 در خصوص پرونده کالسه 961274 خواهان امیر حسین خیری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس امیری کوشکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
96/11/9 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29678 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/693کالســه پرونــده 950744 شــماره دادنامــه: 9609976796302197 تاریخ 
رسیدگی:96/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مهدی عراقی به نشــانی خ ولی عصر کوچه 36 روبه روی کتابخانه ولی عصر با وکالت 
محسن احمدی به نشــانی اصفهان هتل پل خ چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز یک طبقه 
4 واحد 602،  خواندگان: 1- علیرضا موذنی به نشانی مجهول المکان 2- حسین شریف 
با وکالت آقایان حمیدرضا سلطانی و امین سلطانی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر ابتدای 
خیابان آراسته مجتمع تجاری اداری تندیس طبقه 3 دفتر وکالت، خواسته: الزام به پرداخت 
وجه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به عهده بانک ملت به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مهدی عراقی با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت 1- آقای 
علیرضا موذنی و 2- آقای حسین شــریف با وکالت آقای حمیدرضا سلمانی و آقای امین 
سلطانی به خواسته الزام به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 121143/676811/40 
مورخ 94/3/25 به عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی 

و اظهارات احدی از وکالی خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده ردیف اول 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده و نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری که از سوی احدی از خواندگان مورد اعتراض قرار گرفته و قرار ارجاع امر 
به هیات کارشناسان و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری که مصون از اعتراض 
طرفین باقی مانده  لذا شورا با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال( و مبلغ 6/100/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف ) 94/3/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول آقای علیرضا 
موذنی غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و ظرف 
بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد 
و در خصوص خوانده ردیف دوم آقای حسین شریف رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف:29651 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )  460 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/708 شــماره صادره:1396/03/446306- 1396/9/23 نظر بــا اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 4629 واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهستان 
گرمسیر در بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاضل نیازمند 
اردستانی فرزنداسماعیل در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/10/30  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:363 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )146 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکيت
9/742 چون خانم زهرا محمدی جزی فرزند اسداله نســبت به 41 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به 
تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامیت 41 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 15191/6323 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 662574 
که در صفحه 508 دفتر 13 به نام نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجائی 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 م الف: 29969 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )224 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610463624700013 درخواســت:  شــماره   9 /709
9309983624700634 شماره بایگانی شعبه: 930672 در خصوص قسمتی از پرونده 
کالسه 930672 شعبه اول بازپرسی دادسرای اردستان با موضوع اتهام آقای محمود پیام 
فرزند ابراهیم دایر بر تهدید جانی نسبت به مامور پاســگاه ظفرقند قرار منع تعقیب صادر 
شده است. مراتب با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده از طریق نشر آگهی ابالغ می 
 گردد. م الف:364 شعبه اول بازپرس دادســرای عمومی و انقالب اردستان )70 کلمه، 

1 کادر(
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در بازديد فرمانده بسیج وزارت تعاون از مراكز 
آموزش فني و حرفه اي استان مطرح شد: 
 تدوين سند مهارت بر اساس 

آمايش منطقه اي استان

فرمانده بســیج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و فرماندهان بســیج ادارات تابعه این وزارتخانه، 
از مراکز آموزش فني و حرفه اي اســتان اصفهان 
بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، میرابی 
فرمانده بسیج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
اسماعیلی فرمانده بسیج مرکزی سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای کشور و جمعي از فرماندهان بسیج 
ادارات تابعه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي، 
ضمن حضور در استان اصفهان و نشست با ابوطالب 
جاللي مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان، از 
مراکز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در 
بخش هاي دولتي، غیردولتي و مشارکتي بازدید 
کردند. ابوطالب جاللي مدیــر کل آموزش فني و 
حرفه اي استان اصفهان، ضمن تشریح فعالیت ها 
و اقدامات انجام شده در سال هاي اخیر، از تعامل با 
بخش غیردولتي به عنوان راهكار افزایش بهره وري 
آموزش هاي مهارتي و به روز شــدن آنها نام برد و 
بااشاره به اینكه آموزش ها مي بایست بر اساس نیاز 
هر منطقه و بازار کار مرتبط با آن برنامه ریزي شود، 
به تدوین سند مهارت بر اساس آمایش منطقه اي 
استان اشاره کرد. وي با اشاره به اینكه گران ترین 
آموزش ها در دنیا آموزش هاي مهارتي است افزود: 
امروزه به برکت این نظــام، این آموزش ها رایگان 
به مخاطبین ارائه مي شود. جاللي بیان داشت: از 
سال 1391 به بعد این بنگاه آموزشي بسیاري از 
فضاهاي بالاستفاده را به بخش غیردولتي واگذار 
کرده که با ســرمایه گذاري بالغ بــر 10 میلیارد 
تومان توســط بخش خصوصي در رشته هاي نانو 
 ،IT، ICT ،تكنولوژي، بیوتكنولوژي، انرژي ها نو
هنرهاي دیجیتال و... توانســته اســت خدمات 

ارزشمندي را به مهارت جویان ارائه دهد.

اجرايی شدن طرح ۸۰ میلیون 
محیط بان در سراسر کشور

فرمانده یگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط 
زیست، از اجرایی شدن طرح ۸0 میلیون محیط بان 

در سراسر کشور خبرداد.
جمشــید محبــت بــا بیــان اینكــه باتوجه به 
محدودیت هایي که در ســازمان حفاظت محیط 
زیســت به ویژه در تعداد محیط بانان وجود دارد 
و درحال حاضر در سراسر کشور 3 هزار محیط بان 
وظیفه صیانت از منابع زیســتي کشور را برعهده 
دارند و این تعداد جوابگو نیســت، گفت:  تنها یک 
راهكار باقي مي مانــد و آن هم اینكــه بتوانیم با 
نگرشی همچون ۸0 میلیون محیط بان وارد عمل 
شویم؛ یعني همه هموطنان نقش یک محیط بان 
را در کشــور داشته باشــند. وی افزود: قرار است 
این طرح آموزشی در مدارس، مهدهای کودک و 
دانشگاه های سراسر کشور، NGO )سازمان های 

مردم نهاد( و دوستداران محیط زیست آغاز  شود.

انتصابات جديد اداره کل 
حفاظت محیط زيست استان

از ســوی دکتر ســید رحمان دانیالی، مدیر کل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان، محمود 
قهرمانی و مهران شــنتیایي بــه ترتیب به عنوان 
سرپرســتان ادارات حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان هاي اصفهان و مبارکه و همچنین مریم 
کرماني و کیوان نعمتي نیز به عنوان رؤساي ادارات 
ستادي »نظارت و پایش« و »پژوهش و فناوري« 
حفاظت محیط زیست استان منصوب شدند. در 
متن ابالغ های دکترسیدرحمان دانیالی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست، خطاب به محمود قهرمانی 
و مهران شــنتیایي چنین آمده اســت: راهبری 
و تدوین برنامه هــای عملیاتی جهــت مقابله با 
تخریب ها و آلودگی های زیست محیطي ، برخورد 
قاطعانه با متخلفین، نظارت بر استقرار انواع صنایع 
و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنین 
فرهنگ سازي و اطالع رســاني، اموري است که 
انتظارمي رود با برنامه ریزي و بهره گیري از توان 

کارشناسان آن اداره، به تحقق آن اهتمام ورزید.

اینكه می بینیم ماموران شهربان و ســدمعبر که باید آیینه تمام نمای 
تعامل و صبر مدیریت شــهری باشند، به جان دســت فروش بیچاره 
افتاده اند و به بدترین شكل ممكن کرامت انسانی یک انسان را لگدمال 
کرده و زیرپا می گذارند و بعد فالن مسئول شهرداری روی آنتن زنده 
برنامه صبحگاهی می آید و می گوید که »حفظ کرامت انســانی، شعار 

شهرداری است!« 
باور کنیــم یا نكنیــم، بخشــی از اقتصاد غیر رســمی کشــور از راه 

دست فروشی است که معیشــت تعداد زیادی از افراد را تامین می کند. 
آنهایی که تنها راه اعمال قانون را در کتک زدن دست فروش می بینند، 
شاید بهتر است به این سوال پاسخ بدهند که چرا در مملكتی که روی 
نفت خوابیده اســت، باید در گوشه گوشــه خیابان های شهر، شاهد 
دست فروشان باشیم؟ فرقی هم نمی کند؛ در هرم سنی دست فروش ها، 
از کودک گرفته تا نوجوان و جوان و سالخورده، به چشم می خورد؛ زن 
و مرد هم ندارد. تالش می کنیم فراموش کنیم ســال گذشته خبردار 

شدیم ماموران شهرداری در یكی از اســتان های کشورمان، با پیرزن 
دست فروشی که از قضا مادرشهید بوده، برخورد بدی کرده اند و البته 
پس از رسانه ای شدن موضوع، کل اعضا و ارکان شهرداری و مسئوالن 

شهری جهت دلجویی)!( به خانه مادرشهید رفتند. 
از این خبرها زیاد می شــنویم؛ از مامورانی که گویا می خواهند به اسم 
قانون دق دلی و دلخــوری های خود از روزگار را بر ســر مردم بیچاره 
خالی کنند. کافی است به آخرین فیلمی که در همین باره در روزهای 
گذشته منتشر شد، نگاهی بیندازید. محل وقوع ماجرا، »تهران« است؛ 
شهری که به دســت اصالح طلبان افتاده اما باز هم فرقی نكرده است. 
اصولگرا شهردار باشــد یا اصالح طلب، چیزی عوض نمی شود. تفاوت 
»تهراِن قالیباف« با »تهراِن نجفی« چیســت؛ وقتی همیشه مامورانی 
هســتند که به خود اجازه می دهند دســت روی هم وطــن خود بلند 
کنند، او را مقابل چشــمان ده ها نفر هل بدهند، با لگد زیر بســاطش 
بزنند که البــد همه زندگی اش اســت و گاهی حتــی کار را به جایی 
برســانند که منجر به مرگ دست فروش شــود و درنهایت همه چیز با 
 عزل مامور خاطی خاتمه یابد؛ تا ماجرای بعدی و فیلم بعدی که منتشر

می شود...
حاال هم که عذر بدتر از گناه آورده اند. حكایت همان ضرب المثل معروف 
که می گوید می خواســت ابرو را درست کند، چشمش را هم کور کرد. 
گفته اند دست فروش، افغانســتانی و فاقد مجوز حضور در ایران بوده و 
البد به همین جرم)!( مستحق توهین و تحقیر و ضرب و شتم بوده است! 
بدتر اینكه شــهرداری تهران در بیانیه خود، از رسانه ها خواسته است 
اخالق حرفه ای را رعایت کنند! کاش شــهرداری از این دست بیانیه ها 
برای ماموران خودش هم منتشر می کرد و به آنها درس رعایت اخالق 
می داد. برخورد همراه با توهین و ضرب و شتم ماموران سد معبر، بحث 
جدیدی نیست که همكاران شهرداری از رسانه ها، خواستار رعایت اصول 
حرفه ای و اخالق رسانه ای شده اند. بازهم به جای حل مسئله، به پاک 
کردن صورت مسئله رو آورده اند. در اصفهان خودمان هم از این دست 
برخوردها با دست فروش ها به چشم می بینیم؛ فقط شاید ماموران این 

شهر خوش شانس هستند که فیلمشان منتشر نمی شود!

وقتی به بهانه اعمال قانون، كرامت انسانی را له می كنند؛

قصه دست فروش های شهر...

آزاردهنده شده است؛ اينکه هرچندوقت يکبار، فیلمی از برخورد بد و زننده ماموران شهرداری با دست فروش ها در فضای مجازی منتشر می شود 
و خاطر مردم را مکدر می كند.

چهره ها

خبر

قصه دست فروش های شهر...

پیشنهاد سردبیر:

فنی و حرفه ای

محیط زیست

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم 
پزشــكی اصفهان در گفت وگویی 
مشــروح با خبرگزاری فارس به همه ســواالت و 
حواشــی مربوط به انتصاب خود پاسخ داده است. 
حیدری ارتباط خود با جبهــه پایداری را رد کرد، 
تعطیلی چای خانه ها را افتخاری در مســیر حفظ 
سالمت مردم دانست و گریزی هم به حضورش در 
انتخابات مجلس 94 زد. در ادامه، گزیده ای از این 

مصاحبه را می خوانید:

 اگر کسانی در فضای مجازی یا جای دیگری به 
من تهمتی زده اند، مهم نیست؛ آنها را می بخشم و 

امیدوارم خداوند همه ما را ببخشد.
آن موقعــی ناراحت هســتم که احســاس کنم 
موقعیتی را بی جهت اشغال کرده ام یا خدای ناکرده 
نتوانسته ام حقی که بر دوشــم بوده را به خوبی ادا 
کنم؛ هر زمانی مسئوالن دانشگاه احساس کردند 
که این مسئولیت را بی جهت اشغال کرده ام هرچه 
سریع تر اعالم کنند، در این صورت تكلیف من هم 

روشن خواهد شد و مسئولیت را تحویل می دهم، 
اصال برایم مهم نیست.

 )در واکنش به شایعه انتصاب حیدری به جبهه 
پایــداری در اصفهان(  تاکنون نمی دانســتم این 
جریان در اصفهان هم فعالیت داشته است، حتی 
نمی دانم چه کســانی در جبهه پایداری اصفهان 
فعالیت دارند]با خنده[ و این سوال را باید از همان 
کسانی بپرسید که من را جزو این جریان می دانند.

 موفقیــت در تعطیلــی مراکز عرضــه قلیان در 
اصفهان باعث افتخار ماست.

 به کلیه چای خانه داران شــهر اصفهان خارج از 

ضوابط صنفی اجازه داده شد تا بتوانند مراکزی اعم 
از هایپرمارکت، سوپرمارکت، رستوران، آشپزخانه، 
باشــگاه بدنسازی، فروشــگاه نوشــت افزار و... را 
راه اندازی کنند تا به موقعیت شغلی آنان لطمه ای 

وارد نشود.
 خشــكی زاینده رود بر ســالمت روحی و روانی 
شــهروندان اصفهانی بسیار موثر اســت؛ تبعات 
خشكی زاینده رود عمیق تر از این صحبت ها برای 
شهر و اســتان اصفهان اســت؛ همچنین خشكی 
زاینده رود منجر به افزایش ریزگردها، ایجاد گرد و 

غبار و آلودگی هوا شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان، جبهه پايداری دارد؟!

رییــس کل دادگســتري اســتان اصفهــان، از 
عزم جدی مدیریت دســتگاه قضائی اســتان در 
ساماندهی و کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها 
خبر داد. احمد خسروی وفا در گردهمایی رؤسا و 
دادستان های حوزه های قضائی دادگستری استان، 
از عزم جدی مدیریت دســتگاه قضائی در اجرای 
دستورالعمل قوه قضائیه درخصوص ساماندهی و 

کاهش آمار جمعیت کیفری زندان خبر داد.
وی افزود: عدم تناســب امكانات و فضای مناسب 
زندان ها با حجم فزاینده ورودی زندانیان و آثار و 
تبعات مخرب آن برای مددجویان و خانواده های 
ایشان و به تبع آن آســیب های جبران ناپذیر آن 
برای اجتماع، لزوم توجه هر چه بیشتر مسئوالن و 
قضات را در اقدام سریع و چاره اندیشی و هم فكری 

سازنده در این خصوص می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح ورودی های 
زندان بــا تكیه بر محــور قانون و نظــارت عالیه 

دادســتان ها بر صدور قرارهای صادره از ســوی 
قضات دادســرا، احصا و تعییــن تكلیف دقیق و 
مشــخص رد مال ها در پرونده هــای محكومیت 
و اســتفاده از مجازات های جایگزیــن حبس، از 
مهم تریــن راهكارها در این خصوص اســت. وی 
افزود: استفاده از ظرفیت بســیار خوب و اثرگذار 
قانونی مجازات های جایگزین حبس، کمتر مورد 

عنایت و توجه قرار گرفته است.

ريیس كل دادگستري استان اصفهان:

آمار جمعیت کیفری زندان های اصفهان کاهش می يابد
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 مســئوالن اطالع می دهند. 
محمدرضا قنبری با اشــاره به تاســیس بزرگ ترین 
تشكل مردمی در قالب شبكه اجتماعی قوه قضائیه 
گفت: در جهت اجرای بند یكم اصل 3، بند پنجم اصل 
1۵۶ و بند اول اصل 1۵۸ قانون اساسی و درراستای 
حفاظت جامعه از هرگونه آلودگــی، جرم، جنایت، 
تشــكیل اجتماعات مضر، کاهش و رفع مفاســد در 
جامعه، نهادی تحت عنوان »ســتاد پیشــگیری و 
حفاظت اجتماعی« در دادگستری شروع به فعالیت 
کرد. قنبری افزود: این ســتاد به صورت تشكیالتی 
منسجم با اصول و روش هایی متفاوت از گذشته، به 
عنوان ستاد پیشگیری از جرم بازتاسیس شده است. 
وی تاسیس ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم در 

دادگستری کل استان ها را به معنای لزوم به کارگیری 
آحاد جامعه به عنوان دیده بانان پیشــگیری از وقوع 
جرم در دستگاه قضائی خواند و اذعان کرد: استفاده از 
دانش فناوری اطالعات و ارتباطات، از مسائل مهم در 
حوزه پیشگیری از وقوع جرم است؛ همچنین استفاده 
صحیح از این دانش، ســبب شــفافیت، پاسخگویی 
 و کارآمــدی اقدامــات حــوزه پیشــگیری از جرم 

خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان:

مردم، ديده بانان پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هستند

يك روز عادی در 
متروی شــهر مسکو؛ 
 جالبــه كــه بدونید 
اينترنت در متروهای 

روسیه رايگان است!

يــك  ابتــکار 
خانواده كرمانی برای 
ســريع آگاه شدن از 

لرزش زلزله

برخــی  هلنــد 
زندان های خود را به علت 
كمبــود زندانی تعطیل 
كرد. يــك نمونه زندان 

هلندی را می بینید!

اشتغال زايی دولت بد نبوده!

علی ربیعی،وزير كار و رفاه اجتماعی:
سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار 
نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال 139۶ به 
۲3 میلیون و ۸۷3 هزار نفر رسید. این درحالی 
بود که جمعیت بیكار ما در ســال 139۵ سه 
میلیون و ۲00 هزار نفر بودند که امسال به سه 
میلیون و 100 هزار نفر رسیده و نشان می دهد 
تغییــر چندانی در این خصوص ایجاد نشــده 
اســت؛ چون نیرویی که وارد بازار کار می شود 
قابل توجه اســت و نسبت شــغل در کشور بد 

نبوده است.

بودجه 3۰۰ میلیاردی برای 
آسیب های اجتماعی

رحمانی فضلی، وزير كشور:
دولت ردیف مســتقلی در بودجــه 9۷ برای 
آسیب های اجتماعی در نظر گرفته که ارزش 
آن 300 میلیارد تومان اســت و این می تواند 
گام موثرتری نسبت به ســال قبل باشد. البته 
این رقم، از بودجه عمرانی ۲00 میلیارد تومانی 
برای حاشیه نشــینی جداست. اختصاص این 
مبالغ کافی نیست و دســتگاه ها باید از منابع 
داخلی خودشان استفاده کنند؛ زیرا این وظیفه 
ذاتی آنهاســت و این مبالغ برای این است که 
اگر اولویت هایی را تشــخیص دادیم، بتوانیم 

کمک کنیم.

تهران زلزله بیايد، بايد از 
جهان کمک بگیريم

اسماعیل نجار، ريیس سازمان مديريت 
بحران كشور:

 امكانــات ۲0 اســتان کشــور بــا امكانــات 
تهران جمع می شــود اما این طبیعی است که 
اگر در تهران حادثــه بزرگی درحد یک بحران 
ملی رخ دهد، باید امكانــات جهان را برای آن 
به کار بگیریم و جامعه بین المللی و کشورهای 
دیگر نیز بــرای کمک به ما وارد عمل شــوند؛ 
چون تهران درحد خودش امكانات محدودی 
 دارد اما به همراه ۲0 استان دیگر وضعیت بهتر 

است. 
از ســوی دیگر امكانات نیروهای مسلح نیز کم 
نیست، بنابراین همه اینها را باید برای حادثه به 

خدمت بگیریم.

راه اندازی ۸۰۰ ايستگاه سیار 
ثبت نام کارت ملی هوشمند

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال، با اشاره به 
آخرین وضعیت ایستگاه های ســیار ثبت نام 
کارت ملی هوشمند در کشور، گفت: قصد داریم 
این ایستگاه ها را تا یک ماه آینده در کل کشور 

راه اندازی کنیم.
ســیف ا... ابوترابی با بیان اینكه ایســتگاه های 
ســیار، به منظور ثبت نام و ارائــه کارت ملی 
هوشمند برای مناطق روستایی،صعب العبور، 
ســالخوردگان و کســانی که دارای معلولیت 
حرکتی هســتند در نظر گرفته شــده است، 
گفت: قصد داریم ۸00 ایســتگاه سیار کارت 
ملی هوشمند را تا یک ماه آینده در کل کشور 

راه اندازی کنیم.
 وی ادامــه داد: در حــال حاضر 4۶ ایســتگاه 
 ســیار در کل کشــور و بــه عبــارت دیگــر 
 در هــر اســتان حــدود یــک ایســتگاه
  ســیار بــه صــورت آزمایشــی راه انــدازی 
 شــده اســت و برخی اســتان های دیگر نیز 
 در حال تهیــه ســخت افزارهای مــورد نیاز 

هستند.

دادگستری

پسر جوانی که بر اثر ســقوط از کوه جان خود را از دست 
داده بود، قبل از انتقال به سردخانه پزشكی قانونی توسط 

اورژانسی ها زنده شد.
به گزارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــكی 

اصفهان، جمعه ۲4 آذر طی تماسی با مرکز سازمان اورژانس 11۵ اصفهان، گزارش سقوط از کوه جوان 1۸ساله 
در محدوده پایگاه ۲143 گزارش شد.

به گزارش گروه حوادث رکنا، مرکز فرماندهی سازمان اورژانس 11۵ بالفاصله تكنسین های پایگاه صفه را که 
در ورودی کوه مستقر بودند، به محل حادثه اعزام کرد که در کمترین زمان ممكن در محل حادثه حاضر شدند.

پس از معاینات اولیه متوجه شدند که بیمار فاقد عالئم حیاتی است. بالفاصله اقدامات پزشكی اولیه صورت 
گرفت و پس ازحدود 40 دقیقه CPR موفق به بازگرداندن زندگی جوان 1۸ ســاله شدند و سپس بیمار را به 

بیمارستان الزهرا )س( اصفهان منتقل کردند.

مرده ای که در 
اصفهان زنده شد!

چند روزی اســت رســانه ها از قطع عضو قهرمان 13 
ساله کرمانشاهی سخن می گویند؛ اما روز گذشته پدر 
»هانیه« در گفت و گویی خبر قطع نخاع شدن دخترش 
را رد کرد و گفت: خوشــبختانه هانیه قطع نخاع نشده؛ 

بلكه در اثر ضربه، نخاع او کمی له شده و ضربه خورده است. در حال حاضر هانیه پاهایش را آرام آرام تكان 
می دهد و از کمر به باال هیچ مشكلی ندارد.

او درباره عمل جراحی دخترش نیز این گونه توضیح داد: هانیه به علت جابه جا شدن مهره های کمرش از 
روز ۲۲ آبان در بیمارستان طالقانی بستری است. در این مدت و سه روز بعد از زلزله دکتر مهره های کمرش 
را جراحی کرده و در آن پالتین گذاشته است. هر چند خودش می گوید روزهای اول قادر نبود پاهایش را 
تكان دهد اما دکترش به ما گفته هیچ آسیب خاصی به نخاع او وارد نشده؛ فقط کمی در اثر ضربه له شده 

بود ولی االن همه چیز خوب است.

 هانیه قطع نخاع 
نشده است

قاب 
جامعه

سمیه يوسفیان
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 پیکر برهان الدین حسینی در اصفهان 
خاکسپاری شد

پیشنهاد سردبیر:

 ایجاد ردیف بودجه مستقل
 برای حمایت از حوزه ادبیات در سال ۱۳۹۷

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، از ایجاد ردیف بودجه 
مستقل برای حمایت از حوزه ادبیات در سال آینده خبر داد. به گزارش ایبنا، همایون امیرزاده 
گفت: برای نخســتین بار و با پیگیری های وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، در حوزه ادبیات یک 
ردیف بودجه مستقل در سال آینده به مجلس شــورای اسامی تقدیم شده است. با این اقدام 
ساماندهی و حمایت از انجمن های ادبی کشــور، از قالب یک راهبرد به دستورالعمل اجرایی 

تبدیل شده است.

نگاهی بر مجموعه شعر»چشم 
که بچرخانی، غازهای وحشی 

خوشبخت می شوند« 
فخرالدین سعیدی؛
 بازخوانی صداهایی 

در بطن کلمه
زبان ستیهنده فخرالدین سعیدی، مرا به 
یاد این سخن مایاکوفسکی می اندازد: »این 
دنیا، پیر و فرتوت است و به درد موزه ها برای 
تقدس می خــورد، او طغیان گرای جهان 

پیر است.« 
انگار درد شاعر در مواجهه با سکوت هایی  
که در حوضی محصور شده است، طنین 
می افکند و البته راه به جهان شــنوا پیدا 
می کند. از مجموعه شعرهای فخرالدین 
ســعیدی، مجموعه»چشم که بچرخانی، 
غازها، خوشبخت می شــوند« برای من، 
دارنده هیجان آن عصیانگر کلمه است که 
می خواهد فقط صداهای خفه در هزار توی 

ذهن تاریخی اش را بتکاند:
هوا سرداست/ من با پالتوی مارک/  و 
شوری که به سر/ و تمنایی که به دل 
دارم/ آمده ام تا اجتماعی، راه بروم/  
شیک بخندم/ و مرگ را در امامزاده 

طاهر زندگی کنم...
عصبیت رفتاری کلمات بــه لحن خوانی 
شــاعر بــرای تهییــج صداهــای درونه 
تاریخی خود بازخــورد دارد و آن ذهنیت 
ساختگرایانه را بروز می دهد که مخاطب را 
از شعور متعارف تخطی داده و به این ترتیب 
امنیت ایدئولوژیک کسانی که قصد تملک 
جهان را دارند، به مخاطــره بیندازد. یا در 

شعر دوم که می گوید:
من ســرم درد می کند/  سرم درد 
می کند/  برای افتادن روی شانه های 
تو/  برای رفتن به کوچه علی چپ ها/ 
برای ایســتاده حرف زدن/  ایستاده 
شکستن / خرد شدن/  همه از افتادن 
می ترسند/ من از بار دیگر بلند شدن...

درک یک شــعر، به معنای جهت یافتگی 
مواضع شخص است که گاه می تواند توالی 
چندصدایی در شعر باشــد. در این شعر، 
مواضع شخص، ســویه ای متکثر دارد که 
از من شــعر به صداهای جهــان پیرامون 
تسری می یابد و ســردردها، عصیان های 
خاموش زبانی اســت که خاصیت فوران 
دارنــد؛ و این گونه ســتیهندگی وقارمند 
در شــعر فخرالدین، وجهه ای بــارز دارد. 
گاهی در شــناخت حس های درونی شعر 
فخرالدین، رگه های ناقص اما شیرینی از 
عاشقانه نویسی را درمی یابم که برایم جالب 
اســت؛ اما هرگز به غایتمندی نمی رسد. 
میان صداهای آرام و دلنشین عاشقانه، من 
عصیانگر  بر می خیزد و می گوید: من آمدم! 
شعر فخرالدین سعیدی در عصبیتی درونی 
به سمت بیرون  در حال نشت کردن است. 
او نمی تواند شاعری رمانتیک یا اروتیک سرا 
باشــد که جهانش منقلب است؛ از همین 
منظــر، پرسشــی که یــک اثــر مطرح 
می کند، دقیقا ره یافتــی تاریخی دارد که 
پدیدارشناســان با آن هم سو هستند و به 
قول »گادامر«، هر درکی زایاست. درکی 
دیگرگونه نیز هســت که به بازشناســی 
ظرفیتی جدیــد در متــن می انجامد و با 
درک پیشین و در واقع پیشامتنی در زمانه 
خود، تفاوت های ریشه ای دارد. اگر چه این 
نوشــتار، وضعیتی خوانشی و تفسیرگونه 
دارد، اما زیاده نویســی هــای ناصواب در 
شعرهای فخرالدین را به حساب لحن تند 
او در شیب تیز کلمات صدادار می گذارم. 
سعیدی، گاه به صمیمیت سیالی می رسد 
که حاصــل توقف فوران هــای درونی در 
مواجهه با آفتاب برازنــده و جهان مهربان 
است و من این قسم آواز های او را نوشیده ام؛ 

هر چند در آنها ناآرامی موج می زند:
گاه تکیه می دهی به درخت/  گاهی 
به سنگ / گاهی فقط تکیه می دهی/ 

یعنی که زندگی این است
از کارهای خوب ســعیدی که رفتارهای 
آشنایی زدا دارد، شــعر10 این مجموعه 
است یا شعر 19 که بســامد نام های غیر 
انسانی در آن مشهود است و در واقع شیوه 

تشخص بخشی او را می بینیم. 
شیوه تفکر او را شــاید در هیدگر )و نه در 
آرای اشایر ماخر و دیگران( بیابیم که بر 
سازه هستی شناسانه استوار است و به آینده 
به عنوان وجهــه ای آموزنده و قائل به قیام 
ظهوری برای گشایندگی وضعیت موجود 
این زمانی به ســمت وضعیت ایده الیسم 

می نگرد. 
من شــعر و اندیشــه فخرالدین سعیدی 
را، به عنوان جریانــی هدفمند و غایتمند 
برای جهانی آسوده و محترم، می ستایم و 

معتقدم این شاعر، قله نشین  است.
*  وسعت ا... کاظمیان دهکردی
شاعر و منتقد

ادداشت
ی

مجموعه شعر »آشویتس 
خصوصی من« 

 مجموعه شعر حسن همایون، با عنوان »آشویتس 
 خصوصی من« از ســوی نشــر چشــمه منتشر 
شد.به گفته سراینده شعرهای این مجموعه، کتاب 
اخیر یک مجموعه شــعر به هم پیوسته است و در 
عین حال که هر شعر مستقا روایت خودش را دارد، 
در چینش آنها و نوع روایت ها نیز سعی شده است 
هر یک از روایت ها، کلیت یکدیگر را کامل کنند و 
تکه هایی دیگر از داستاِن »آشویتس خصوصی« را 
پیش روی مخاطب قرار دهند. در  شــعرهای این 
مجموعه زاویه  دیدهای متعددی به کار گرفته شده 

تازه های کتاب

و روایت مندی و از ســویی تخیل سورئال از عمده 
ویژگی های شعرهای این کتاب است. این کتاب در 
سه فصل »شکنجه شده ها«، »عاشقانه هایی ناتمام 
برای آنا« و »خرده روایت هایــی از هراس و انزوا« 
تدوین شــده است. کتاب »آشــویتس خصوصی 
من« در 1۷۲ صفحه و با قیمــت 1۴ هزار تومان 

منتشر شده است. 

فاضل نظری: 

 تالش کنیم اعتماد خانواده ها را به کانون 
افزایش دهیم

مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بر لزوم توجه بیشــتر 

به نقش تولی گری این مجموعه در حوزه های فرهنگی ، هنری و ادبی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا ، ابوالفضل )فاضل( نظری، در آیین تکریم از علیرضا حاجیان زاده 

مدیرعامل ســابق کانون و معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید، با تاکید بر این 

موضوع گفت: به اعتقاد من حوزه های تصدی گری فرهنگی کودکان و نوجوانان باید 

به بخش های خصوصی، جوانان مستعد و سازمان های مردم نهاد واگذار شود و کانون 

به عنوان متولی اصلی این حوزه نقش خود را پررنگ تر ایفا کند. مدیرعامل جدید 

کانون، همچنین بر توجه بیشتر به محتوا محور بودن فعالیت ها و توسعه کیفی در 

کنار کمیت ها تاکید کرد و افزود: باید تاش کنیم اعتماد خانواده ها را نیز به کانون 

افزایش دهیم. نظری با اشــاره به اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

یکی از مهم ترین مراکز فرهنگــی و اثرگذارترین 

بخش های جامعه اســت، خاطرنشــان کرد: نه 

می توان از نقش این مجموعه  فرهنگی صرف نظر 

کرد و نه می توان به جایگاهــی که اکنون در آن 

قرار دارد، رضایت داد. وی با اشاره به اینکه گام های 

بسیار خوبی در زمینه فعالیت های فرهنگی 

برای کودکان و نوجوانان برداشته شده که 

شایسته قدردانی است، گفت: معتقدم اگر 

فعاالن حوزه فرهنگ با قلب و جان خود 

گام برمی دارند، برای کار در کانون 

باید یک چاشنی عشق نیز به آن 

اضافه کرد؛ چرا که بــرای ایجاد 

افق های تــازه در ایــن بخش، بدون 
عشق زیان خواهیم کرد.

ساهی ی دامنش را 
ماه، بلعیده 

صخره اه 
از سینه اش 

گریخته اند 
ردپایی 

رب صحرای گیسوانش می دود 
گاهی رب شعله اهی آتش  ن

می دود 
نشسته است و 

می دود 
او  کولی وحشی ای است 

با شیره ی گرگی 
رد رگ اهیش ... 

»صفورا هاشمی چالشتری«

رب بسترم شقایق وحشی جواهن زد؛
داغی نهاد حسرت او رب روان من

بیچاره من هک ساده گذشتم ز عشق او

بیچاره او هک ساده گذشت از فغان من
من با غمی هک ربده نشاط جوانی ام

او  با  دلی تبر زده رب استخوان من
من این میان نشسته هب امید یک وداع

او بی خبر ز کشمکش جسم و جان من
ای کاش این عبور رپ از وقفه بگذرد

من خسته از جوانی و غم، از نهان من...
»صبا زمانی«

مخاطب

نشســت داســتان خوانی و جشــن 
امضای کتاب »روی خط چشــم«، 
روز پنجشنبه ۲3 آذر در خانه صفوی با حضور پیمان 
هوشمندزاده، نویسنده کتاب و جمعی از عاقه مندان 
برگزار شد. در آغاز نشست، پیمان هوشمندزاده بخش 
هایی از داستان »حلول نت در تن مبارک تو« را خواند 
که به گفته خود او تلفیقی از شــعر و داستان بود. در 
ادامه، حاضران به طرح پرســش هایی درباره شــیوه 
داستان نویسی و سبک آثار او پرداختند. این نویسنده 
و عکاس در پاسخ به پرسشــی درباره تاثیر عکاسی بر 
آثارش گفت: با اینکه همه چنیــن اعتقادی دارند که 
من از عکاســی تاثیر گرفته ام، اما خودم چنین نظری 
ندارم. عکس بیانی متفاوت از داستان دارد. در عکاسی 
ما از ابتدا تمام داســتان را متوجه می شــویم و همه 
اطاعات را به مخاطب انتقال می دهیم؛ اما این روند در 
داستان به زمان نیاز دارد و مرحله به مرحله مجبوریم با 
نویسنده پیش برویم تا بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 
هوشــمندزاده خود را ابتدا نویسنده دانست و سپس 
عکاس و در پاسخ به سوالی در این باره تاکید کرد: من 
کارم را با نویسندگی شــروع کرده و از حدود سال 66 
نوشته ام؛ بعد از آن در ســال ۷۲ با عکاسی آشنا شدم. 
او چگونگی انتخاب فضای داســتان هایش را اتفاقی 
دانست و افزود: نوع فضایی که وجود دارد را من انتخاب 
نمی کنم و وقتی شروع به نوشتن می کنم نمی دانم می 
خواهم مقاله بنویسم یا داستان یا... فقط می دانم می 
خواهم بنویسم. من آن چیزی را که در حال حاضر در 
کاس های داستان نویسی باب شده و می گویند 

باید بر اساس یک سری اصول داستان نوشت،اصا نمی 
پسندم. به اعتقاد این نویسنده تعریف مشخصی برای 
داستان وجود ندارد و کســی نمی تواند در این زمینه 
چنین ادعایی داشته باشد. اگر برای هنر بتوان تعریفی 
متصور شد، برای داســتان هم می تواند وجود داشته 
باشد. هوشمندزاده وضعیت داســتان نویسی امروز 
ایران را بخصوص در دهه اخیر بسیار نامطلوب ارزیابی 
کرد و دلیل این موضوع را نبود قصه و روایت درســت 
و نثر بد داستان ها دانست و دروغ گویی را ویژگی بارز 
آنها عنوان کرد و گفت: اولین اتفاقی که یک نویسنده 
باید در داســتان ایجاد کند، حس باورپذیری روایت 
برای مخاطب است اما در داســتان های امروز چنین 
چیزی وجود ندارد. او افزود: در گذشته اگر کسی می 
گفت من داستان ایرانی نمی خوانم خیلی ناراحت می 
شدم؛ اما حاال می بینم حق داشته اند. گرچه در ایران 
نویســندگان خوبی نیز وجود دارد، ولی ما مجبوریم 
بهترین کتاب های دنیا را بخوانیم؛ چون فرصت زیادی 
برای خواندن همه کتاب هــا نداریم؛ هرچند این نظر 
کمی بی رحمی اســت. در پایان این نشســت پس از 
خوانش »ش«، داستان پایانی مجموعه روی خط چشم 
، کتاب های خریداری شده توســط عاقه مندان به 
امضای نویسنده رسید. گفتنی است مجموعه داستان 
»روی خط چشم« نوشته پیمان هوشمندزاده،  چندی 
پیش از سوی نشر چشمه منتشر شد. از این نویسنده 
پیش از این، مجموعه داستان به هم پیوسته »شاخ« 
و کتاب »لذتی که حرفش بود« که شــش تک نگاری 
درباره دیدن و زیستن اســت و مجموعه داستان »ها 

کردن« منتشر شده است.

برگزاری تورهای آموزش زبان فارسی 
ویژه گردشگران خارجی در اصفهان

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در 
دیدار با فعاالن گردشگری و آموزشی استان، از برنامه ریزی جهت 
برگزاری دوره های آموزشی زبان فارسی ویژه گردشگران خارجی 

در اصفهان خبر داد.
 به گزارش ایمنا، نشســت کارشناسان گردشــگری اصفهان، با 
حضور محسن یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان در دفتر مدیر کل میراث فرهنگی استان 
برگزار شد. یارمحمدیان در این نشســت تاکید کرد: با توجه به 
ضرورت ایجاد تنوع در گونه های گردشــگری استان اصفهان، 
جهت جذب گردشگران جدید از کشورهای خارجی، هم اینک 
برنامه ریزی جهت ایجاد تنوع در خدمات رسانی به گردشگران 
خارجی در اصفهان در دســتور کار اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان قرار گرفته اســت. او همچنین تاکید کرد: در این راستا 
برنامه ریزی آموزشــی و اجرایی در دو طرح آموزشی در دستور 
کار قرار گرفته است، به گونه ای که فعاالن گردشگری استان در 
اولین طرح، برنامه ریزی جهت جذب گردشگران خارجی جهت 
حضور یک ماهه در اصفهان و آموزش فشــرده زبان فارسی ویژه 

گردشگران را در دستور کار قرار داده اند. 

 پیکر برهان الدین حسینی در اصفهان خاکسپاری شد
پیکر برهان الدین حسینی از نویسندگان ادبی کشور و از اعضای فعال »ُجنگ ادبی 
اصفهان«، روز گذشته در آرامستان باغ رضوان این شهر در قطعه هنرمندان به خاک 
سپرده شد. به گزارش ایرنا، مراسم بزرگداشت این فعال ادبی فرهنگی نیز امروز از 
ساعت 9تا11 در مسجد المهدی واقع در خیابان مرداویج اصفهان برگزار می شود. 
برهان  الدین حسینی، نویسنده و منتقد ادبی، روز پنجشنبه گذشته یک روز قبل از 
فرارسیدن سالروز تولدش در منزل شخصی خود در اصفهان بر اثر عارضه قلبی چشم 
از جهان فروبست. از این نویسنده مطرح، دو ُرمان و چهار مجموعه داستان در تدارک 

چاپ بود که در زمان حیاتش میسر نشد.

پیمان هوشمندزاده، در نشست داستان خوانی »روی خط چشم«:

داستان امروز برای خواننده باورپذیر نیست

بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه سه کشوری با معرفی برگزیدگان، 
هفته گذشته به کار خود پایان داد. بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان، استان هایی بودند که قصه گویان آنها در این جشنواره 
حاضر شــدند.  از اصفهان هدی احمدی، مربی مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان توانست با داستان »ســبدی از رنگ ها« برگزیده این رقابت ها 
شود. به همین بهانه گفت و گویی را با او ترتیب دادیم و درباره اثرش و فضای جشنواره 
امسال از او سواالتی پرسیدیم که در ادامه می خوانید. احمدی در ابتدای صحبت هایش 
درباره جشنواره امسال و چگونگی برگزیده شدنش گفت: امسال بخش منطقه ای به 
جشنواره اضافه شد و حدود ۴0 قصه به جشنواره راه یافت که شش قصه برگزیده در 
بخش کشوری در بهمن ماه شرکت می کنند.  این جشنواره در سه بخش رضوی، آزاد و 
مربیان کانون برگزار شد و من برگزیده این رقابت ها شدم. این نویسنده که داستان خود 
را بر اساس کتاب »معدن زغال سنگ کجاست؟« نوشته محمد محمدی  انتخاب کرده 
است، در این باره توضیح داد: موضوع قصه من اقتباسی است از این داستان که در سال 
1365 چاپ شده و چون این کتاب برای بچه های آن دهه نوشته شده بود و کشش و 
جذابیتی برای بچه های امروز نداشت، من اصل داستان را از آن کتاب گرفتم و داستان 

را به طورکل بازنویسی و بازآفرینی کردم.
هدف از انتخاب داستان، آشنایی کودکان با مشکالت در قالبی شاد بود

احمدی در رابطه با هدف انتخاب این داســتان گفت: با توجه بــه اینکه تعدادی از 
معدنچیان سال گذشته در شمال کشور دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند، 
تصمیم گرفتم این داستان را بنویسم. ماجرای داستان بسیار دردناک و غم انگیز است، 
اما آن را با چاشنی های دیگری مثل لهجه شمالی و انتخاب لباس در زمان اجرا همراه 
کردم تا برای بچه ها جذاب باشد و از میزان غم داستان کم شود. غم و غصه در زندگی 
بچه ها وجود دارد، اما باید این مسائل با بیانی شاد گفته شود تا آنها بتوانند با مشکات 

زندگی نیز آشنا شوند و برای این منظور من آغاز داستان را با رنگ شادی نوشتم.
هدف ما خوب قصه گفتن است، نه جشنواره

به گفته این مربی، داستان های قوی به جشنواره راه یافته بودند و همه کسانی که آمده 
بودند از میان حدود 150قصه گو انتخاب شدند. او برگزاری جشنواره امسال به صورت 
منطقه ای را بسیار مطلوب دانست و در این باره گفت: چون داوران از نزدیک کارها را می 
دیدند و قضاوت می کردند، بنابراین بهترین کارها انتخاب شد. احمدی افزود: ما مربی 
کانون هستیم و هدفمان خوب قصه گفتن در کانون است، نه راهیابی به جشنواره.  من 

از قصه ای که نوشته ام ۴6 نسخه دارم تا بتوانم کار بهتری به بچه ها ارائه دهم.
کتاب های کودک، سفارشی نوشته می شود 

این قصه گو و نویسنده، وضعیت فعلی کتاب های حوزه کودک و نوجوان را مناسب 
ندانســت و تصریح کرد: کتاب هایی که ارائه می شــود در حال حاضر بیشتر حالت 
سفارشــی دارد و موضوعات تکراری دارند؛ مثا گاهی از یک نویسنده مطرح تعداد 
زیادی کتاب شعر و قصه می آید؛  اما چون شناخته شده است و یک یا چند کتاب قبلی 
وی فروش خوبی داشته، باز هم با استقبال روبه رو می شود و مهم نیست که اثر چه 

کیفیتی دارد.
نویسنده باید از کمک مشاوره ها بهره ببرد  

به گفته این مربی کانون، متاســفانه مشــکات روز برای بچه ها گفته نمی شود و 
نویسندگان کارهای کودک کسانی هستند که گاهی هیچ ارتباطی با کودکان و دنیای 
آنها ندارند. او راهکار حل این مسئله را ارتباط نویسنده و کودک دانست و در این باره 
گفت: اگر یک نویسنده بتواند از مشــاوره افرادی )مثل مربیان کانون ها و دبستان و 
پیش دبستانی ها( که مستقیما با بچه ها در ارتباط هستند، کمک بگیرد و درخصوص 
مسائلی که امروزه بچه ها با آن درگیر هســتند تحقیق کند و بفهمد چه مشکاتی 
برای آنها وجود دارد و اینها را در داستان ها انعکاس دهد، بهتر با بچه ها ارتباط برقرار 
خواهد کرد.  باید  مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی را به بچه ها آموزش داد. 

مشکات بچه ها را شناخت و به حل احمدی افزود:  با قصه گویی می توان 
دارد در آینده، جامعه برای حل آنها کمک کرد. مسائلی که امکان 
هزینه کمتر در کودکی قابل آنها هزینه زیــادی را بپردازد، با 

با داستان ها، کودکان را برای پیشگیری است و می توان 
ساختن آینده ای بهتر آماده 

کرد.

برگزیده بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه سه کشوری:

کتاب های کودک، سفارشی نوشته می شوند
سمیه حفیظی
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یکاستقاللیدیگردرذوبآهن؛
 مدافع گسترش فوالد

 شاگرد ژنرال شد
میالد فخرالدینی، مدافع راست تیم گسترش 
فــوالد تبریــز بــا عقد 
قراردادی رســما به 
جمع سبزپوشــان 
پیوست  اصفهانی 
تا یک اســتقاللی 
ســابق دیگر شاگرد 
امیر قلعه نویی شــود.

بازیکن 27 ســاله کرمانی که سابقه حضور در 
تیم های استقالل تهران، تراکتورسازی تبریز، 
مس کرمان و نفت تهــران را دارد، با حضور در 
دفتر باشگاه ذوب آهن رسما به جمع بازیکنان 

این تیم پیوست.

فدراسیون 
دوچرخــه 
ســواری در 
ی  ل ها ســا
اخیر همواره با معضل 
دوپینگ ورزشکاران این 
رشــته روبه رو بوده به طوری 
که شیوع دوپینگ رکاب زنان ایرانی 
سبب شد تا فدراسیون جهانی به فدراسیون 
دوچرخه ســواری ایران به خاطر تعدد تســت های 

مثبت رکاب زنان هشدار دهد.
 به دنبال محرومیت های پیایی ورزشکاران ایرانی، فدراسیون دوچرخه 
سواری در تصمیمی عجیب اعالم کرد که هردوچرخه سواری که بخواهد در 
مسابقات رسمی داخلی و یا خارجی شرکت کند باید ضمانت 50 میلیونی در 
اختیار فدراسیون قرار دهد تا در صورت مثبت شدن تست دوپینگش برای 

جرایمی که در نظر  گرفته می شود از این طریق اقدام شود.
این اقدام فدراسیون دوچرخه ســواری با واکنش های مختلفی همراه شد، 
مهدی ســهرابی، رکاب زن باسابقه ایرانی مدعی شــد در حالی فدراسیون 
دوچرخه ســواری از قــرار دادن ضمانــت 50 میلیونی برای شــرکت در 
مسابقات ســخن می گوید که خود از دوپینگ ورزشــکاران خبر دارد ولی 
برای برطرف کردن این مســئله اقدامی انجام نمی دهد. علیرضا حقی یکی 
دیگر از رکاب زنان ایرانی بود که نسبت به این مســئله واکنش نشان داده 

 و گفته بود اتفاقا فدراســیون بدش نمی آید که ورزشکاری دوپینگ کند و 
عنوان بگیرد.

رکاب زنان باســابقه ایرانی مدعی شدند که فدراســیون دوچرخه سواری 
درحالی از مبارزه با دوپینگ می گویدکه سیاست دوگانه ای را در این موضوع 
پیش گرفته است و تست سالمت دراین فدراسیون جدی گرفته نمی شود و 
میان ورزشکاران مختلف تبعیض قائل می شود و حتی اگر آزمایشی هم گرفته 

شود و جواب آن مثبت باشد این موضوع اعالم نمی شود.
 قادر میزبانی یکی دیگر از رکاب زنان ایرانی بود که در گفت و گو با ایسنا در 
این باره اعالم کرد: پنهان کاری فدراســیون در اعالم نتایج مثبت دوپینگی 
به رشــد دوپینگ در این رشــته کمک می کند که این مســئله با واکنش 
 رییس فدراسیون دوچرخه ســواری ایران همراه شــد و خسرو قمری در

 گفت وگویی با سایت فدراسیون اعالم کرد: » برای اعالم اسامی دوپینگی ها 
هیچ رودربایستی با کسی نداریم و مطمئن باشــید منافع رشته دوچرخه 

سواری و کشورمان را به هر چیزی ترجیح می دهیم.«
 با وجود اینکه رییس فدراســیون دوچرخه سواری از عدم تبعیض در اعالم 
دوپینگ رکاب زنان ایرانی ســخن می گفت ولی پس از نزدیک به دوســال 
دوپینگ حسین عسکری رسانه ای شد و سیاســت یک بام و دو هوای این 
فدراسیون دربرخورد با ورزشکاران بیش از بیش روشن شد. رسانه ای شدن 
دوپینگ حسین عسکری درحالی بعد از دو سال صورت می گیرد که دلیل 
جدایی او از سرمربی گری تیم ملی عدم توافق بر مسائل مالی عنوان شده بود.

اینکه دوپینگ دردوچرخه ســواری ایران رخنه کــرده و نیازمند برخورد 
راهکارهای مناسب با این معضل است تا دوپینگ در این رشته مهارشود بر 
هیچ کس پوشیده نیست ولی برخوردهای دوگانه فدراسیون دوچرخه سواری 
خود در این زمینه مشخص نیســت که با چه هدفی صورت می گیرد و باید 
 وزارت ورزش در این موضــوع ورود پیداکند در غیر ایــن صورت می توان

 پیش بینی کرد که در آینده اتفاقات بدتری هم رخ بدهد.

وقتیفدراسیوندوچرخهسواری
بهشیوعدوپینگکمکمیکند؛

 سیاست یک بام و دو هوا

جوانگرایی دلیل نتایج ضعیف سپاهان است

پیشنهاد سردبیر:

مربی ســابق تیم ســپاهان با بیان اینکه تغییرات 
گسترده ابتدای فصل و جوانگرایی در سپاهان یکی 
از دالیل نتایج ضعیف سپاهان است، اظهار داشت: 
سپاهان یارگیری خوبی در ابتدای فصل نداشته در 

حالی که اگر شــما می خواهید مدعی باشید، باید 
تیم قدرتمندی را ببندید. 

مقایسه ترکیب فصل قبل و امسال سپاهان نشان 
می دهد از چهار مدافع فصل گذشته تیم، شاید یک 

نفر به صورت گذرا بازی کند.
عباس ســروری افزود: وقتی یک تیــم 70 تا 80 
درصد تغییرات در ترکیب خود داشــته و دست به 
جوانگرایی هم می زند، طبیعی اســت که طی یک 

نیم فصل، نتیجه خوبی نگیرد.
مربی سابق سپاهان با اشاره عدم گلزنی بازیکنان 
سپاهان خاطرنشــان کرد: ســپاهان برای گلزنی 

برنامه خاصی نداشــته و بیشــتر بر اثــر حرکات 
انفرادی و خالقیت فردی بازیکن به گل رســیده، 
همه برنامه این تیم بین محوطــه جریمه خود تا 
محوطه جریمه حریف بــوده و برنامه خاصی برای 
محوطه جریمــه ندارد و ما کمتر شــاهد حرکات 
 تیمی و پاســکاری های منظم برای خلق موقعیت

 بوده ایم.

مربیسابقسپاهان:
جوانگرایی دلیل نتایج ضعیف سپاهان است

اتفاق روز

محرومیت مادام العمر دو 
مسئول در پرونده  جادوگری

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات 
دیــدار  در  داده  رخ 
تیم هــای گل گهر 
سیرجان و خونه به 
خونه بابل، احکام 
نهایی خود را درباره 
این بازی پرحاشیه و 
جنجالی صادر کرد.به 
موجب حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال، 
حسن بدافشان، رییس هیئت فوتبال شهرستان 
ســیرجان که به صورت غیرقانونی با داشتن 
همزمان پست در هیئت مدیره باشگاه گل گهر 
به عنــوان رییس،  از منافع مشــترکی در این 
دو پســت برخوردار بوده و بر اساس تحقیقات 
تایید شده کمیته اخالق در موضوع نظارت بر 
عوامل زیر مجموعه و برگزاری مسابقه، اقدامات 
مناسب را انجام نداده، به محرومیت مادام العمر 
از فعالیت در فوتبال محکوم شد.همچنین علی 
لری گویینی، مســئول ورزشگاه امام علی )ع( 
شــهر ســیرجان که عامل اصلی ریختن مایع 
مشکوک به ادرار در زمین بازی دیدار تیم های 
گل گهر و خونه به خونه تشــخیص داده شــد 
نیز به محرومیت دائمــی از فعالیت در فوتبال 

محکوم شد. 

خبر روز

نتیجهجلسهشفروجباری؛
خبری از بازگشت نیست

از روزی که جلسه شفر و جباری در هتل المپیک 
برگزار شد، شــایعات فراوانی پیرامون بازگشت 
این بازیکن به استقالل در نیم فصل مطرح شده، 
اما واقعیت این است که در این نشست اصال در 
مورد بازگشت این بازیکن بحثی مطرح نشد. در 
این نشســت جباری از اتفاقاتی که در نیم فصل 
اول رخ داد، صحبت کرد و از خصوصیات اخالقی 
و عمل های مداومی که طی ســالیان اخیر روی 
پایش انجام داده با شــفر صحبت کرد.سرمربی 
آلمانی در واقع از شخصیت جباری به نیکی یاد 
کرد، اما وی تصمیم ندارد از شماره 8 استقالل در 
نیم فصل استفاده کند. شفر اعتقاد دارد استقالل 
در خط هافبک نفرات خوبــی دارد و البته قصد 
دارد بدون اینکه شــخصیت جباری زیر ســوال 

برود نام او را در لیست مازاد استقالل قرار بدهد.

در حاشیه

رییسهیئتبوکساستاناصفهان:
 مسابقات بوکس غیرمجاز

در استان برگزار نمی شود
رییس هیئت بوکس استان اصفهان از لزوم ورود 

باشگاه ها به ورزش بوکس خبر داد.
مجید رمضان پور اظهار کرد: مسابقات قهرمانی 
باشــگاه های اســتان اصفهان را در دستور کار 
داریم که با حضور 8 تیم از سراســر اســتان در 
حال برگزاری اســت و چند هفته آن باقی مانده 
اســت که تا پایان ســال به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: مسابقات به صورت دوره ای در سطح 
شهرستان های استان برگزار شد و شهرستان هایی 
مثل خمینی شــهر، نجف آبــاد و... میزبان این 
مســابقات بودند.رییس هیئت بوکس اســتان 
اصفهان در مورد وضعیت این رشــته در استان 
نســبت به کل کشــور گفت: وضعیت بوکس در 
نوجوانان و رده های پایه خوب بوده است و چند 
مدال کســب  کرده ایم، اما در سطح بزرگساالن 
شــرایط خوب نیســت و فقط یــک ملی پوش 
داشته ایم.رمضان پور تصریح کرد: در رده های پایه 
مسابقات ما برگزار می شــود که این اتفاق خیلی 
خوب است و تقریبا هر 25 روز یک بار مسابقات 
دوره ای برگزار می شود که این به رشد و پیشرفت 
بوکس کمــک می کند.وی در مورد مشــکالت 
پیش روی پیشرفت بوکس استان اصفهان مطرح 
کــرد: از آنجایی که هیئت های ورزشــی بودجه  
خوبی در اختیار ندارند، شرایط دشوار است و در 
شهرستان هایی ما بوکس داریم، اما رییس هیئت 
در آن شهرســتان نداریم.رییس هیئت بوکس 
استان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه در سطح 
استان مسابقات بوکس غیرمجاز برگزار نمی شود، 
مطرح کرد: اگر باشگاه های ورزشی به این رشته 

ورود پیدا کنند، شرایط خیلی بهتر می شود.

پیشخوان

اینستاگردی

آرزوی موفقیت بازیکن جدا شده سپاهان برای این تیم
بازیکن سپاهان که پس از نیم فصل حضور در این تیم از جمع طالیی پوشان جدا شد، با انتشار پستی در 
فضای مجازی برای سپاهان آرزوی موفقیت کرد.شاهین ثاقبی از زالتکو کرانچار تشکر کرده و او را یک 
مربی بزرگ خطاب کرده است و از مجموعه فوالد مبارکه و مردم اصفهان به علت حمایت هایشان تقدیر 
کرده است؛ وی در پایان ابراز امیدواری کرده که سپاهان در پایان فصل به جایگاه واقعی خود بازگردد.

حسن بیت سعید سال گذشته با ۱0 گل زده و ۱۳ پاس گل آمار خوبی 
از خود به جای گذاشت، اما در استقالل به یک نیمکت نشین تبدیل 
شد و حتی یک گل هم به ثمر نرساند.این در حالی است که بیت سعید 
با مبلغ نزدیک به یک میلیارد تومان به اســتقالل آمده بود. مهاجم 
اســتقالل پس از نیمکت نشــینی چیزی نزدیک به 500 میلیون از 
استقالل گرفت و با بخشیدن مابقی طلبش، قرارداد خود را فسخ کرد. 

500 میلیون برای هیچ!
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نفت تهران روزهای بحرانی را پشت سر می گذراند. بعد 
از حذف از آسیا و مشــکالت متعدد مالی، حاال بیشتر 
بازیکنان نفت، خواهان دریافت رضایت نامه هستند تا 
نیم فصل دوم را در تیم دیگری سپری کنند.عیسی آل 

کثیر، مهم ترین بازیکن نفت در نیم فصل اول و بهترین گلزن این تیم با پیشنهاد مناسبی از سوی یک تیم 
صنعتی شهرستانی مواجه شده است. آل کثیر تا آخر هفته به مسئولین نفت فرصت داده که تکلیف او را 

مشخص کنند تا بتواند به پیشنهادش پاسخ مثبت بدهد. 
دیگر بازیکنی که برای دریافت رضایت نامه اقدام کرده، احمد آل نعمه است. هاشم بیگ زاده هم از باشگاه 
نفت درخواست رضایت نامه کرده و امیر حسین فشنگچی، امین منوچهری و علی زینالی هم به باشگاه 

نفت فشار آورده اند تا اجازه خروجشان را صادر کنند.

 موج رضایت نامه خواهی 
در نفت تهران! )) فراخوان مشاركت((

مالف:118417اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

نوبتدوم

ادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستاناصفهانبه استناد ماده ) 27 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 
مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به بخش غیردولتی و مصوبه کارگروه واگذاری استان درنظر 
دارد نسبت به واگذاری پروژه هاي نیمه تمام مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل ومرکز سنجش مهارت کارآموزي و مراکز قابل بهره برداري نیسیان 
)اردستان( فرخي )خوروبیابانک( ونک)سمیرم( امام خمیني سمیرم )سمیرم( جوشقان قالي)کاشان(، تودشک)اصفهان( وکارگاه شیشه گري مرکز شهید 

بهشتي اصفهان به شرح ذیل اقدام و از کلیه سرمایه گذاران )حقیقی وحقوقی ( دعوت به همکاری می نماید.                                                  
۱- پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل به آدرس آران وبیدگل – خیابان امیرکبیر – خیابان بهزیستی – جنب اداره بهزیستی ، دارای 
عرصه ۳500 مترمربع و اعیانی 2200 مترمربع با کاربری آموزشی می باشــد روش واگذاري BOT ومبلغ سرمایه گذاري ۳5/8۳4/000/000 ریال ودوره 

بازگشت سرمایه ۱2 سال است.
2- پروژه نیمه تمام ســنجش مهارت کارآموزي با زیربناي۱۳50 مترمربع وعرصــه 2500 متر مربع با کاربري آموزشــي و روش واگذاري BOT ومبلغ 
سرمایه گذاري ۳7/000/000/000ریال ودوره بازگشت ۱7 سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي اداره کل آموزش فني وحرفه اي 

استان اصفهان است.
۳- کارگاه شیشــه گري اصفهان با کاربري آموزشــي) صرفا" شیشــه گري( و زیربناي ۱70 مترمربــع و روش واگذاري ROT ومبلغ ســرمایه گذاري 

600/000/000ریال ودوره بازگشت 7سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب ابتداي خیابان کارگر مرکز آموزش فني وحرفه اي شهید بهشتي است.
4- مراکز قابل بهره برداري نیسیان ، فرخي، ونک ، امام خمیني سمیرم ،جوشقان قالي وتودشک به شرح جدول ذیل:

5- به منظور دریافت اطالعات بیشتر وپرسش وپاسخ و هماهنگی جهت بازدید با شماره تلفن ۳669۳۱57  -0۳۱ واحد دفتر فني تماس حاصل نمائید. 
6- کلیه متقاضیان وسرمایه گذاران بایستي درخواست کتبي خودرا به اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان ارسال ونسبت به دریافت آگهي و 

اسناد ارزیابی و کاربرگ ها جهت ارزیابي صالحیت و  توان مالي  اقدام نمایند.
7- به منظور دریافت آگهي مشارکت و اسناد ارزیابی و کاربرگ ها تا پایان وقت اداری  روز پنج شنبه ۱۳96/۱0/07 به آدرس اصفهان میدان آزادي خیابان 

هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان واحد دفترفنی مراجعه نمایید .
8- زمان ارسال پیشنهادات در قالب پاکتهاي الف وب وج تا پایان وقت اداري یکشنبه ۱۳96/۱0/۱4 مي باشد.

9- تضمین شرکت در فراخوان مشارکت ردیفهاي ۱ و 2 مبلغ 2/000/000/000ریال و ردیفهاي ۳ و 4 مبلغ 50/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکي معتبر در وجه اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان با اعتبار سه ماه

۱0- زمان بازگشایي روز یکشنبه ۱۳96/۱0/۱7 مي باشد.
۱۱- کلیه پیشنهادها بایستي به آدرس اصفهان میدان آزادي خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 

واحد دبیرخانه تحویل ورسید دریافت نمائید.

آدرس
مبلغاجارهبهای

پیشبینيشدهدرسال
مدتبهرهبرداري
توسطسرمایهگذار

مبلغسرمایهگذاري
پیشبینيشده

ناممرکز ردیف

شهرستان اردستان شهر نیسیان ۱5۱/200/000 ریال 7 سال ۱/000/000/000 ریال نیسیان ۱

 شهرستان خوروبیابانک شهر فرخي
بلوار امام علي میدان مهارت

۱58/400/000 ریال 7 سال 500/000/000 ریال فرخي 2

شهرستان سمیرم شهر ونک جنب شهرداري ۱22/400/000 ریال 6 سال 800/000/000 ریال ونک ۳

شهر سمیرم جاده ابشار ۱۳6/800/000 ریال 5سال 900/000/000 سمیرم 4

شهرستان کاشان شهر جوشقان بعد از بانک 800/000/ ۱00 ریال 5سال 700/000/000
 جوشقان

قالي
5

شهرستان اصفهان شهر تودشک 7 سال ۱56/000/000ریال 800/000/000 ریال تودشک 6

سمیهمصور

درحالیکهرکابزنانباسابقهایرانیخبر

ازوجودمسائلپشتپردهایدرفدراسیون

ادند،سناریوسازیفدراسیون
دوچرخهسواریمید

درموضوعپنهانکردندوپینگ
دوچرخهسواری

عســکریاینفدراسیونرا
ومحرومیتحسین

واردچالشهایجدیدیترکرد.

منهای فوتبال

سکوتهاشــمینسبدر
گفتوگوباخبرورزشیشکست
مادرمهمنمیداندقرمزم

یاآبی

پروندهشــغلهایجانبی
فوتبالیســتهابهبهانهافتتاح

مرکزدندانپزشکیسیدجالل
آقایدکترکاپیتان

صدایهواداراندرآمد

نوراللهیراآزادکنید 

بــرای مصونیــت 
ورزشکار
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۶۰درصدهزینهاتوبوسراشهرداریپرداختمیکند
فتــح ا...معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ۵۰ درصــد یارانــه حمل 
و نقل شهری ازســوی شــهرداری ها پرداخت می شــود، گفت:  در 
گذشــته، ســهم شــهرداری، دولت و مردم، هر کدام یک ســوم این 
هزینه ها بوده اســت که با حذف بودجــه دولتی بــرای حمل و نقل 
عمومــی، اکنــون ۶۰ درصد هزینه اتوبــوس را شــهرداری پرداخت 
 می کنــد تا نــرخ بلیــت اتوبــوس در حــد معمولــی نگه داشــته

 شود.

زمانادارهشهربامدیریتهایمحافظهکارانهنیست
سخنگوی شورای شــهر گفت: رویکرد و گفتمان زمانی، منشأ اثربخشی و 
خدمت به مردم می شــود تا مدیرانی که رویکردها را قبول دارند بر مسند 
مدیریت قرار بگیرند و ما را از این فضــای رکود اقتصادی و مدیریتی خارج 
کنند. مهدی مقدری ادامه داد: اگر امروز از درآمدهای پایدار به عنوان یکی 
از موارد اصلی و بنیادی مخصوصا در کالنشهرها استفاده می کنیم، نیاز به 
نگاه خالق وجود دارد و هم اکنون زمان آن نیست که شهر را با مدیریت های 
محافظه کارانه و عصر ماقبل جهانی شــدن اداره کرد. وی با اشاره به اینکه 

انتخاب شهردار اصفهان، به دلیل برنامه جسورانه و قابل سنجش وی بود، 
گفت: شهردار در برنامه های خود از اصفهان به عنوان شهر سنجش پذیر یاد 
کرد.سخنگوی شورای شهر گفت: اگر امروز بخواهیم عملکرد شهردار را مورد 
سنجش قرار دهیم، باید از وی بپرسیم نسبت به برنامه پیشنهادی خود در 
کجای کار است؟ مقدری گفت: شهردار طی مدتی که در مقام مدیریت شهری 
اصفهان هستند، از تعداد کمی از مدیران جوان استفاده کرده اند، در حالی که 
در کشورهای پیشرفته دنیا از این مدیران در پست های حساس و کلیدی 
استفاد ه می کنند؛ نه به این دلیل که افراد در میانسالی ناکارآمد می شوند، 
بلکه مقتضیات و دانش عصر جدید چنین ایجاب می کند که از جوانانی که 
به دلیل مسائل حاکمیتی در ایران مایوس و ناامید شده اند، حداقل در مسیر 
مدیریت شهری غافل نشوند.وی گفت: استفاده از افراد بازنشسته که هیچ 
خالقیتی در برنامه های خود ندارند، با شعار شهردار )استفاده از مدیران جوان( 

که به واسطه آن از شورا رای گرفت، همخوانی ندارد.
شهرداریبهتعهداتخوددرقبالبازسازیسینماساحلعملکند

عضو کمیسیون فرهنگی، حقوقی شورای شهر، به شهردار و به ویژه معاونت 
مالی شهرداری، تذکر داد که در اسرع وقت نسبت به انجام تعهدات شهرداری 
در قبال پروژه بازسازی سینما ساحل در چارچوب موارد مندرج در قرارداد 
فی مابین اقدام کنند. مهدی مزروعی افزود: در تذکرات پیشین خود تا به حال 
دو بار از شهرداری اصفهان خواسته ام تا با همکاری مراجع ذی ربط، نسبت به 
دادن مجوز برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی از لحاظ تاثیر 
صوت بر این آثار اقدام کرده و گزارش الزم را ارائه دهند. وی گفت: در صورت 

عدم دریافت پاسخ، مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی اعالم می کنم.
شهروندانازشهرطالقعاطفیگرفتهاند

فریده روشن، عضو شورای شهر گفت: امروز اصفهان میراث دار مدیریت های 
طوالنی غیرکارشناسی است. عملکرد مدیران پیشین، این شهر  را از تعادل دور 
کرده است. وی با اشاره به اینکه ساختار نادرست مدیریت موجب بی اعتمادی 
مردم به شهرداری شده است، گفت: مردم از مبارزه و جنگیدن برای داشتن 
شهری بهتر ناامید شده و از شــهر طالق عاطفی گرفته اند و پیامد این امر 

مهاجرت گسترده نخبگان است.

درشانزدهمینجلسهشورایشهرمطرحشد:

استفاده از افراد بازنشسته، با شعار شهردارهمخوانی ندارد

درشانزدهمینجلسهشورایشهر،فتحا...معین،رییسشورا،تاثیرشهرالکترونیکرادرکاهشسفرهایدرونشهریموثردانستوگفت:
آمارحملونقلشهرداریاصفهاننشانازاینموضوعداردکهدوسفربهازایهرنفردرروزانجاممیشودکه۴میلیونسفرازساعاتابتدایی

روزتاآخرینساعاتشبانجاممیشود.

استفاده از افراد بازنشسته، با شعار 
شهردارهمخوانی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری نمایشگاه آداب و 
رسوم شب یلدا

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان از 
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی آداب و رسوم 

شب یلدا در اصفهان خبرداد.
جعفر جعفرصالحی اظهار کرد: این نمایشگاه با 
حضور 13 هنرمند جوان در رشته های قلم زنی، 
مینای نقاشی، سراجی سنتی، زیورآالت سنتی، 
نگارگری، پارچه قلمکار، معــرق چرم، منبت 
چوب، قالب بافی، بافته های سنتی، ملیله کاری، 
خوشنویسی و سرمه دوزی در گالری نقش خانه 

هنرهای سنتی برگزار می شود.
وی افزود: از آنجا که شــب یلــدا جزو میراث 
ناملموس کشور مطرح می شود و آداب و رسوم 
خاصــی در آن صورت می گیــرد و در حافظه 
معنوی و تاریخی ملت ما ثبت و ضبط اســت، 
می توان نقش صنایع دستی را در این مراسمات 
پررنگ تر کرد، اگر تولیدکنندگان به این سمت 
بروند که بتوانند خود را در سبد خرید آن دست 
خانواده هایی وارد کنند که تمایل دارند میراثی 
چون شــب یلدا را پاس بدارنــد و محصوالت 
خاصی مثــل رومیزی ها و روی کرســی ها را 
برای این ایام تولید کنند، صنایع دســتی رونق 
بیشــتری خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: 
نمایشگاه صنایع دســتی و میراث ناملموس با 
موضوع آداب و رسوم شــب یلدا تا یکم دی ماه 
از ســاعت 1۰ صبح تا 8 شــب در نقش خانه 
هنرهای سنتی جنب مسجد شــیخ لطف ا...، 
پذیرای عالقه مندان به هنر صنایع دستی است.

مدیربهداشتمحیطمرکزبهداشت
اصفهان:

امکان بازگشایی قهوه خانه ها 
در اصفهان وجود ندارد

 مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان اظهار داشــت: پلمب قهوه خانه های 
غیرمجاز در اصفهان بر اساس یک خرد جمعی 
و با هماهنگی دستگاه های مختلف در اصفهان 
صورت گرفت.مهدی رفیعی با اشــاره به اینکه 
پلمب قهوه خانه های غیرمجاز بر اساس قانون 
جامع مبارزه با دخانیات از ســال 8۵ و اصالح 
ماده 13 قانــون مواد خوردنی، آشــامیدنی و 
بهداشــتی صورت گرفــت، افزود: اگــر امروز 
قهوه خانه غیر مجاز بسته شده، برپایه سالیق 
شخصی نیست و بر اساس قانون صورت گرفته 

است.
مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشاره به اینکه قرار نیست قهوه خانه 
غیرمجاز بازگشایی شــود، تصریح کرد: پلمب 
قهوه خانه ها طــی برگزاری جلســات متعدد 
کارگروه های سالمت، شــورای مبارزه با مواد 
مخدر، نیروی انتظامی و در پی یک هماهنگی 
کامل با تمام اعضای این کارگروه صورت گرفت.

وی گفــت: جمــع آوری قلیــان هــا در یک 
اقدام جمعــی و بــا فرهنگ ســازی در بین 
چای خانه داران و حتی اخطار به فروشــندگان 
قلیان صورت گرفت که خوشبختانه توانستیم 
با همت جمعی، در این راســتا اقدامی اساسی 

صورت دهیم.

آماده سازی شش کانکس 
برای اسکان زلزله زدگان

مسئول بسیج سازندگی شرق اصفهان از ارسال 
شــش کانکس و کمک های غیر نقدی مردم 

شرق اصفهان به مناطق زلزله زده خبر داد.
محمدرضا سیســتانی اظهار کــرد: به منظور 
همدردی بــا هموطنــان زلزله زده اســتان 
کرمانشــاه، برحســب وظیفــه با تــالش و 
پیگیری های قرارگاه بسیج ســازندگی آماده 
پیشتیبانی و حوزه های ناحیه مقاومت بسیج 
امام علی)ع( کمک های نقدی جمع آوری شد.

مسئول بسیج ســازندگی ناحیه مقاومت سپاه 
امام علــی)ع(  افزود: این کمک هــا در حالی 
صورت می گیرد که از ابتدای ساعات وقوع زلزله 
بسیج و سپاه  وارد عمل شد و نماینده خود را به 
استان کرمانشــاه، اعزام و به جذب کمک های 

مردمی اقدام کردند.

رییسپلیسامنیتاستاناصفهانخبرداد:
پلمب 14 واحد صنفی لوازم 
آرایشی و بهداشتی در اصفهان

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهي انتظامی 
استان اصفهان با اشاره به نظارت پلیس در اماکن 
عمومی اظهــار کرد: در راســتای ارتقای امنیت 
اجتماعی، طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی 
لوازم آرایشی و بهداشتی در شهر اصفهان توسط 
مامــوران اداره نظارت بر اماکــن عمومی پلیس 
امنیت عمومی اســتان اجرا شــد.اکبر عاصمی 
افزود: در همین راســتا مامــوران از 23۰ واحد 
صنفی بازدید به عمل آوردند که در پایان تعداد 
14 واحد صنفی به علت عــدم رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه شناسایی و پملب شدند.رییس 
پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان از صدور 
اخطار پلمب برای 2۰ واحــد صنفی دیگر خبر 
داد و گفت: همچنین از متصدی 42 واحد صنفی 
دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم 
رعایت مقررات مربوطه در موعد مقرر با برخورد 

قانونی مواجه خواهند شد.
وی با اعالم تداوم و تشــدید ایــن گونه برنامه ها 
و اقدامات کنترلــی و نظارتی پلیــس، از عموم 
شهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیســی 

11۰ اطالع دهند.

معاونصنایعدستیاصفهاندرگفتوگو
باتسنیم:

هنرمندان صنایع دستی و فرش 
اصفهان به زودی بیمه می شوند

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: بیمه هنرمندان 
در مجلس تصویب شــد و بــه زودی هنرمندان 
صنایع دستی و فرش اصفهان بیمه می شوند. جعفر 
جعفرصالحی با اشاره به وضعیت بیمه هنرمندان 
صنایع دســتی و قالی بافان اظهار داشــت: بیمه 
هنرمنــدان در مجلس تصویب و قانونی شــده و 
به زودی هنرمندان صنایع دستی و فرش اصفهان 
بیمه می شوند. وی افزود: به نظر می رسد تا 2 ماه 
آینده بیمه هنرمندان پس از تصویب ابالغ شود، 
تفاوت این قانون با آیین نامه ها در دوره های قبل 
)که چندســال برقرار بود و قطع شد( این بود که 
هیئت وزیران درخصوص آن تصمیم گرفتند .معاون 
صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر بیمه هنرمندان صنایع دستی به عنوان 
یک قانون در مجلس شورای اسالمی تصویب شده 
است، گفت: بحث بیمه برای هنرمندان یک دغدغه 
بود که  در حال حاضر این مســئله  برطرف شده 
است. وی بیان کرد: شــرایط پرداخت مانند قبل 
است؛ یک بخش مربوط به سهم دولت بوده که پس 

از ابالغ هنرمندان می توانند اقدام کنند.

معاونادارهکلبهزیستیاستاناصفهان:
بهزیستی اصفهان از 25هزار 

سالمند حمایت می کند
معــاون اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان با 
اشاره به رشد جمعیت ســالمند در ایران اظهار 
داشــت: بر اســاس آمار اعالم شــده 1۰ درصد 
جمعیت ایران را ســالمندان تشکیل می دهند و 
استان اصفهان با داشــتن 1۰/3 درصد سالمند، 
از نرخ رشد سالمندان کشــور باالتر است. سید 
اصغر فیــاض افزود: با توجه به مشــکالت مالی، 
درمانی و محدودیت امکانــات رفاهی اجتماعی 
سالمندان، الزم است تمام مجموعه ها به فکر این 
قشر از جامعه باشند. معاون توان بخشی بهزیستی 
استان اصفهان با اشاره به دالیل مختلف پذیرش 
سالمندان توسط بهزیســتی بیان کرد: دالیلی 
چون مشــکالت مالی، نداشــتن بیمه، سرپناه، 
نداشتن فرزند یا دور بودن از فرزندان، سبب شده 
2۵ هزار سالمند اصفهانی زیر پوشش بهزیستی 

استان اصفهان قرار گیرند.

امــام جمعــه اصفهــان در جلســه فرماندهان 
نواحی و اســتادیاران حلقه های صالحین ســپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
حلقه های صالحیــن باید ماننــد حلقه های امام 
صادق)ع( و در جهت رفع شبهه از جامعه اسالمی 

باشد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: نباید به 
گونه ای عمل کنیم که مردم جرأت پرسیدن سوال 
نداشته باشند، امام صادق)ع( شاگردان خود را در 
زمینه های مختلف تربیت می کردنــد و آنها را به 
حلقه های دشمنان می فرستادند تا سواالت آنها را 

بشنوند و پاسخ دهند.
امام جمعــه اصفهان با بیان ایــن مطلب که افراد 
اصول عقاید را باید با اســتدالل بپذیرند، تصریح 
کرد: زیباترین کاری که می توان برای ایجاد بستری 
آزاد برای مطرح شدن سواالت انجام داد، برگزاری 

کرسی های آزاد اندیشی است، مبادا در برخورد با 
سواالت مردم و جوانان روشــی اتخاذ کنیم که از 

مسجد و اسالم فراری شوند.
وی به روش امام حسن عسکری)ع( در پاسخگویی 
به یک معاند اشــاره کرد و گفت: به امام)ع( خبر 
دادند که شخصی در بغداد کرسی درس گذاشته و 
به قرآن اشکال می گیرد، حضرت یکی از شاگردان 
خود را به جلســه درس او فرستادند و هنگامی که 
استاد معاند ایجاد شــبهه می کرد، این شخص نیز 
تایید کرده و چند شــبهه دیگر را مطرح می کرد. 
این ارتباط تــا جایی پیش رفت که اســتاد معاند 
 از وی خواســت در نوشــتن کتابش بــه او کمک 

کند.
طباطبایی نژاد ادامه داد: این شــاگرد امام حسن 
عســکری)ع( هنگام نوشــتن کتاب به روشــی 
غیرمستقیم پاسخ شبهات را می گفت، استاد معاند 

در پایان به همراه شاگرد امام)ع( کنار شط رفته و 
کتاب را در آب انداختند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از روش های تبلیغ دین، 
تبلیغ عملی اســت؛ بنابراین بکوشــید به آنچه به 
اعضای حلقه های خــود می آموزید، در ابتدای امر 
عامل باشید.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
بر امر استفاده از ظرفیت بازنشستگان سپاه تاکید 
کرد و گفت: کســانی که وارد ســپاه و بسیج می 
شوند، مانند دیگر کارمندان نیســتند که پس از 
گذشت 3۰ سال خدمت کارشان تمام شود، چون 
هدف آنها الهی است و در این 3۰ سال تجربه های 
بســیاری به دســت آورده اند. وی افزود: کار برای 
خدا بازنشستگی و تمامی ندارد، این افراد کسانی 
هســتند که قبل از انقالب و زمان جنگ را تجربه 
کرده اند و این تجربیات ارزشمندی است که جز از 

طریق این افراد منتقل نخواهد شد.

طباطبایی نژاد، یکی از نشانه های بارز یک بسیجی 
را حضور در مسجد و نماز جماعت دانست و گفت: 
حتی اگر از نظر کســی امــام جماعت صالحیت 
الزم را نداشــته باشــد، باید بــرای حفظ وحدت 
 در نماز شــرکت کند و بعد نمازش را بار دیگر ادا 
کند. وی حرکت اربعین را یکی از نشانه های صدور 
انقالب دانست و گفت: زمانی ما و عراق در برابر هم 
قرار داشتیم؛ اما االن در کنار هم و حتی با حضور 
مسلمانان سوری و افغان در مقابل دشمن مشترک 

می ایستیم.

امامجمعهاصفهان:
نباید به گونه ای عمل کنیم که مردم جرأت پرسیدن سوال نداشته باشند

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان 
با اشاره به اینکه دو ایســتگاه میدان امام 
حسین )ع( و انقالب در مرحله نازک کاری 
قرار دارد، اظهار کــرد: در آینده نزدیک با 
بهره برداری از این دو ایستگاه، درمجموع 
1۶ ایستگاه در مدار بهره برداری خط یک 

مترو قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکنون هر 
1۵دقیقه یک بار رام های قطار شهری از ایستگاه ها عبور می کنند، از شهروندان می خواهیم با استفاده از 

قطار شهری، سفرهای درون شهری ایمن و کم هزینه را تجربه کنند.  
فاتحی در ادامه با اشاره به تکمیل و قابل استفاده بودن آسانسورها و پله های برقی ایستگاه های متروی 

شمال شهر گفت: به زودی آسانسورهای سه ایستگاه سی و سه پل، شریعتی و آزادی نیز نصب می شود.

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی 
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: بازار تخصصی گیاهان دارویی 
نخســتین بازاری اســت که در شــهر با 
هدف تامین نیازهای شــهروندان و ارائه 
محصوالتی با کیفیت و ســالم راه اندازی 

شده است.اصغرکشاورزراد افزود: اقالم موجود در این بازار با بهترین کیفیت و 1۰  تا 3۰ درصد ارزان تر از بازارهای 
شهر به شهروندان عرضه می شود. وی با اشاره به اینکه محصوالت این بازار به دو صورت عمده و جزئی به شهروندان 
ارائه می شود، عنوان کرد: اقالم این بازار شامل گیاهان دارویی خشک، انواع عرقیجات، عسل، ادویه، روغن های 
گیاهی، دمنوش های گیاهی، بذرهای گیاهان دارویی، محصوالت طبیعی و ... است.کشاورزراد خاطرنشان کرد: 
صبح جمعه هر هفته با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و پزشکان، کالس های رایگانی برای آشنایی شهروندان 

با گیاهان و خواص طبیعی آن، تغذیه سالم و گیاهان دارویی در بازار گیاهان دارویی برگزار می شود.

مدیرعاملشرکتمترویمنطقهاصفهان:

شهروندان سفرهای ایمن را با 
مترو تجربه کنند

مدیرعاملسازمانمیادینشهرداریاصفهان:

 عرضه اقالم بازار گیاهان 
دارویی با تخفیف ۳۰ درصدی

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در گردهمایی مدیران 
کل راه و شهرسازی و رؤســای عمران و بهسازی شهری استان ها 
اظهار کرد: امســال 29 میلیارد تومان اعتبار از محل اسناد خزانه 
برای تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه ســاختمان در بافت های 
فرسوده استان اصفهان در نظر گرفته شده که این اداره کل، این 
موضوع را به تمام شهرداری های استان، اعالم و با همه آنها  قرارداد 
امضا کرده است.حجت ا... غالمی به پروژه ریسباف اشاره کرد و با 

تاکید بر اینکه الزم اســت از تبدیل فضاهای تاریخی به فضاهای 
مســکونی و تجاری جلوگیری شــود تا معماری های ارزشمند 
تاریخی محفوظ بماند، گفــت: برای جلوگیــری از تخریب این 
کارخانه با ۶9 هزار مترمربع وسعت و تبدیل آن به کاربری شهری، 
وزارت راه و شهرسازی آن را با مبلغ 2۰7 میلیارد تومان تملک کرد 
که تاکنون بیش از 1۶2 میلیارد تومان آن پرداخت شده و حدود 
4۵ میلیارد تومان دیگر در حال پرداخت شدن است. وی با بیان 

اینکه بعضا گفته می شود کارخانه ریسباف به موزه بزرگ اصفهان 
تبدیل می شود، افزود: اعتقاد ما بر این است که این مکان باید به 
موزه تبدیل شود، ولی چنین مکانی با ۶9 هزار متر مربع وسعت و 
33 هزار متر مربع زیربنا اگر بخواهد فقط موزه شود به طور قطع 
در آینده به فضایی متروکه تبدیل خواهد شد، بنابراین در کارخانه 
ریســباف به عنوان یک مجموعه بزرگ شــهری، عالوه بر موزه، 

کاربری های مورد نیاز شهر را ایجاد خواهیم کرد.

مدیرکلراهوشهرسازیاستان:
کاربری های شهری در ریسباف ایجاد می شود

 در روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر تخریب کتابخانه امیرقلی به عنوان 
قدیمی ترین کتابخانه اصفهان، واکنش های مختلفی را درپی داشــته است؛ 
ازسویی مسئوالن بر ضرورت تخریب و ســاخت دوباره این کتابخانه به دلیل 
ناایمن بودن آن پافشــاری می کنند و ازســویی برخی مخاطبان قدیمی این 
کتابخانه از این امر ناراضی و دلگیر هســتند. در این ارتباط لیلی زواره ای یکی 
از اعضای کتابخانه عمومی امیر قلی امینی که حدود 12 سال در این کتابخانه 
عضویت داشته است، از فضای نامناســب این کتابخانه سخن به میان می آورد 
که تاییدی بر لزوم بازسازی این کتابخانه است و به مهر می گوید: فضای سالن 

مطالعه این کتابخانه نامناسب بوده و ایمنی الزم را نداشته است.

او که معتقد است از زمانی که در این کتابخانه رفت و آمد دارد سه بار این کتابخانه 
را ترمیم کرده اند، ادامه می دهد: امروز بیش از دو تا سه ماه است که این کتابخانه 
را برای انجام امور تعمیــرات تعطیل کرده اند و این در حالی اســت که مکانی 

جایگزین برای اعضای کتابخانه تعیین نکرده اند.
این عضو کتابخانه امیر قلی امینی، با اشاره به اینکه ســه نفر از کتابداران این 
کتابخانه را به دیگر کتابخانه های شهر اصفهان منتقل کرده اند، تصریح می کند: 
این در حالی است که یکی از کتابداران این کتابخانه از صبح تا عصر در کتابخانه 
)که به قول مسئوالن نا امن است( حضور یافته و هیچ فرد دیگری امکان ورود به 

این کتابخانه را ندارد.

در این ارتباط امیر هالکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
در گفت وگو با مهر با بیان اینکه کتابخانه امیرقلی امینی با قدمت  ۵۰ ســال، 
قدیمی ترین کتابخانه استان اصفهان به شمار می رود، می گوید: این کتابخانه 
به دلیل مشکالت ایمنی حدود سه ماه است که تعطیل شده.وی با بیان اینکه 
پس از حادثه پالســکو، ایمنی کتابخانه های کشور با تشــکیل کارگروه ویژه 
ساماندهی کتابخانه های فرســوده مورد ارزیابی قرار گرفت، اضافه می کند: بر 
اساس بررسی های صورت گرفته توسط این کارگروه که متشکل از نماینده ستاد 
مدیریت بحران، شهرداری و کارشناسان عمرانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
بود، مقرر شد کتابخانه امیر قلی امینی به عنوان تنها کتابخانه تخریبی استان 

اصفهان تعطیل و تخریب شود.سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه از زمان تعطیلی کتابخانه عضوگیری نداشته ایم، تصریح می کند: 
همکاران فعال ما در این کتابخانه نیز از این مکان منتقل شده اند و هم اکنون هیچ 
کتابداری در این کتابخانه فعالیت ندارد، کتاب های کتابخانه نیز به طور موقت به 

دیگر کتابخانه های اصفهان منتقل شده است.
به نظر می رسد نکته مهمی که در این میان مورد غفلت قرار گرفته، گسترش و 
نوسازی فضای کتابخانه ها مطابق پیشرفت های دنیای معاصر است؛ موضوعی 
که در سال های گذشته در صحبت های مدیرکل کتابخانه های اصفهان نمود پیدا 

کرد اما تاکنون عملی نشده است.

بررسیبایدونبایدهایتخریبکتابخانهامیرقلی؛
پای پالسکو در میان است

اعظمحاجیرضازاده
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امام صادق عليه  السالم :
هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانى 

درو مى كند، هر كس هر چه بكارد، همان را برداشت مى كند.
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6- اگر در زندگی به چیزی دســت می یابی به 
این دلیل نیست که لیاقت آن را داشته ای، بلکه 

با آن متناسب هستی
من به او گفتــم: »ترس تو از اینکــه نتوانی به 
اندازه  کافی پول دربیاوری بســیار قوی است. 
این تفکر به قدری پیشرفت کرده که توانسته ، 
ذهنیت فقــر را در تو ایجاد کنــد. این باوری 
مستحکم در وجودت اســت که تو نمی توانی 
به رفاه مالی برسی. بچگی  تو باعث شده است 
که این ذهنیت در تو قوت بگیرد و مانند نواری 
مدام در ذهنت تکرار می شود. این تنها چیزی 
است که جهان از تو می شنود، پس جلوی آن را 
بگیر.« من از او پرسیدم: »آیا آماده هستی که 
این نوار را متوقف کنی و یک داســتان جدید 

بنویسی؟«
هر زمان کــه آماده بودی جنگ بــا خودت را 
متوقف کنی، زندگی جدیدت آغاز خواهد شد.

»مسئله این نیســت که پول دربیاوری یا نه، 
اینکه درباره خودت و زندگــی ات چگونه فکر 
می کنی، تجربه  بعدی ات را مشــخص خواهد 
کرد.« روی سالمتی و دانش تان تمرکز کنید؛ 
چراکه شما را برای کســب همه چیزهایی که 
می خواهید آمــاده می کنــد و موجب جذب 
ثروت می شود. ثروت به این دلیل که شما کار 
خاصی انجام داده اید جذب تان نمی شود، بلکه 
به این دلیل جذب می شود که به خودتان اجازه 
داده اید، احساس ثروتمندبودن کنید. در اینجا 
روش هایی را معرفی می کنیم که به کســب 

موفقیت و جذب ثروت کمک می کنند.
روی چیزهایی که نداریــد یا هرگز نمی توانید 
آنها را داشته باشید تمرکز نکنید. جهان چیزی 
را به سمت تان می فرســتد که روی آن تمرکز 
می کنید. دیگر بر شکست خوردن تمرکز نکنید. 
زمانی که پولدار شــدید، هیجان زده شوید و 
روی کارهایــی که می خواهیــد انجام دهید، 
تمرکز کنید. توجه خــود را از روی چیزهایی 
که شما را ناراحت می کنند بردارید و آنها را با 
اندیشه های خوشایند تر جایگزین کنید. اگرچه 
تمرکز روی اندیشــه های منفی آسان تر است، 
اما نمی توانند چیزی را که به دنبال آن هستید، 
برای شما به ارمغان بیاورند. اگر اندیشه ای شما 
را ناراحــت می کند، آن را با اندیشــه  دیگری 
که باعث می شــود حس بهتری داشته باشید 

جایگزین کنید. 

مهارت زندگی

جذب ثروت با ۶ قانون طالیی!)3(

 شــناخت  حق و باطل را مراتبی است که اشــخاص در قبول و رد آن 
متفاوت هستند. 

کناره گیری معاویه دوم از خالفت  
معاویه دوم، بعد از پدرش یزید، به خالفت رســید. شــب هنگام به 
خواب می رفت دو کنیز مراقب او بودند. شبی این دو بی خیال اینکه 
خلیفه به خواب رفته است باهم صحبت می کردند، یکی ازکنیزها 
گفت:معاویه و یزید، جد و پدر معاویه غاصب خالفت بودند و این مقام 

سزاوار خاندان نبوت است.
 معاویه که خود را به خواب زده بود این مطلب را شنید و در فکر فرو 
رفت و تصمیم گرفت فردا خود را از خالفت باطل  خلع و خالفت حق 
را به مردم معرفی کند. فردا اعالم کرد مردم به مسجد بیایند ، چون 
مسجد پر از جمعیت شد باالی منبر رفت و پس از حمد الهی گفت: 
مردم خالفت، حق امام سجاد)ع( اســت، من و پدر و جدم غاصب 
بودیم. سپس از منبر به طرف خانه رهسپار شد و درب خانه را روی 
مردم بست . مادرش وقتی از این جریان مطلع شد نزد معاویه آمد و 
دو دستش را بر سر خود زد و گفت: کاش تو را به دنیا نمی آوردم و این 
عمل را از تو نمی دیدم. او گفت: به خدا سوگند دوست داشتم چنین 
بودم و هرگز مرا نمی زاییدی. معاویه چهل روز از خانه بیرون نیامد 

و سیاست وقت » مروان حکم« را خلیفه قرارداد.
پذیرش حق  

 درشبی از شب ها سعید بن مســیب وارد مسجد پیامبر)ص( شد و 
شنید که شخصی مشغول خواندن نماز است و با صدایی بسیار زیبا 

و بلند نماز می خواند.
به غالم خود گفت: نزد ایــن نماز گزار برو و به او بگو آهســته نماز 
بخواند. غالم گفت: مســجد متعلق به ما نیســت و این شخص هم 
سهمی از آن دارد! سعید خودش با صدای بلند گفت: ای نماز گزار! 
اگر در نمازت  خدا را قصد کرده ای صدایت را آهسته کن و اگر برای 
مردم نماز می خوانی آنها نفعی بــرای تو ندارند، نماز گزار که حرف 
حق را در نماز شنید بقیه نماز را آهسته به جای آورد و سالم داد . بعد 
کفش هایش را برداشت و از مســجد خار ج شد ، دیدند این شخص 

امیر مدینه عمر بن عبدالعزیزاست.

باغ 
کاغذی

»تا ساحل آرامش ؛ گام موفقیت در زندگی مشترک« اثرمحسن               
عباسی ولدی، کتابی اســت که مطالعه آن به شما توصیه می 
شود. خانواده در سیر تكاملي هر فرد، از اهمیت و جايگاه ويژه اي 
برخوردار است؛ به گونه اي که غفلت از آن، جامعه انساني را دچار 
انحراف کرده و موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیت هايي که 
خداوند به انسان عطا کرده مي شود؛ از همین رو مكتب انسان ساز 
اسالم به اين مهم توجه ويژه داشته و معارف زيادي را در مسیر 
استحكام بنیان خانواده  آموزش می دهد . اثر حاضر سومین جلد 

از يک مجموعه  پنج جلدی است  که درباره مهارت های زناشويی 
و رسیدن به موفقیت در زندگی مشترک بحث می کند . تمام امور 
اين عالم بر اساس نظم و قاعده آفريده و اداره می شود که زندگی 
مشترک نیز از اين قاعده  مستثنی نیست  و قواعد و قوانینی دارد 

تا بتواند به سر منزل مقصود برسد.
 اين کتاب، در حقیقت به قواعدی که در زندگی مشــترک بايد 
اجرا شود می پردازد؛ چرا که اکثر نابهنجاری هايی که در زمینه 
خانواده اتفاق می افتد  به خاطر رعايت نكردن همین قواعد است.

تا ساحل آرامش
حق و باطل 

هاکی روی چرخ در آلمان 
شـما بـا دیـدن تعـداد زیـادی افـراد کانادایـی بی دنـدان 
که در دسـت خـود چـوب هاکی حمـل می کننـد، معتقد 
می شـوید کـه ورزش هاکـی روی یـخ ورزش سـختی 
اسـت، اما با یـک بار بـازی هاکـی روی چـرخ البتـه اگر از 
عهـده اش بربیایید، نظرتـان عوض می شـود. این بـازی با 
همان قوانیـن قدیمـی هاکی روی یـخ انجام می شـود، اما 
به جای کفش مخصـوص هاکی روی یخ و زمیـن بازی یخ 
زده، بایـد از تـک چرخه هایـی اسـتفاده کنید کـه در یک 
سـالن معمولی رانده می شـوند. لیـگ این بـازی در آلمان 
برقرار اسـت و بازیکنـان مشـتاقی را می توانید پیـدا کنید 
که صبح سـحر تا غـروب خورشـید را روی چرخ های خود 

بـه تمرین ایـن بازی مشـغول هسـتند.
ورزش »سپک تاکرا« در مالزی

ایـن ورزش در مالزی بسـیار محبـوب اسـت. روش اجرای 

آن شـاید زیـاد عجیـب و غریـب نباشـد، امـا آنچـه مایـه 
حیرت شـما می شـود، مهـارت و چابکـی بازیکنان اسـت 
کـه حتـی ممکـن اسـت مایـکل جـردن را هم شـرمنده 
کنـد. بـا تلفیـق فوتبـال و والیبـال و ژیمناسـتیک، ایـن 
ورزش زیبـا و حیرت آور بـه وجود آمده اسـت. تـوپ بازی 
سـپک تاکرا با سـایز ۴۰ سـانتی متر تـوپ نرمی اسـت که 
از خمیر خیزران تهیه می شـود. هـر تیم سـه بازیکن دارد 
و بازیکنـان کـه در دو طرف یک تـور قـرار گرفته انـد، با پا 
تـوپ را بـه حرکـت درمی آورنـد. آنهـا فقـط می تواننـد از 
پا، شـانه یا سـر برای ضربـه زدن به تـوپ اسـتفاده کنند، 
امـا اجـازه ندارند دسـت های خـود را بـرای ضربـه زدن به 

کار ببرنـد. 
به طور معمـول بازیکنـان را در حالت پشـتک زدن به جلو 
یا عقـب می بینیـد و در حالت هایی که ممکن اسـت حتی 

تصورش هم در ذهن شـما خطـور نکند.

عجیب ترین ورزش های دنیا!)4(

دانستنی ها

حرف حساب

شعور یعنی تشخیص کار خوب از بد
 یادتان باشد ســواد، هیچ وقت شعور نمی آورد.

شعور یعنی تشــخیص کار خوب از بد. سواد، یاد 
گرفتن فرمــول و اطالعات در علــم و یا مبحث 
خاصی است!این شــعور اســت که راه استفاده 
درســت و یا غلط از علم را به ما می گوید!شعور را 
نمی شود به کسی آموزش داد،یک انسان باید در 
درون خود، طلب شعور کند تا به آن دست یابد!چه 
بسا اساتید برجسته علمی و دانشگاهی داریم که 

سواد دارند ولی شعور ندارند.
»بیشعوری«
 خاویر کرمنت

اولین بیمارستان جهان برای شترها در دوبی
دوبی قصــد دارد نام خود را به عنوان اولین کشــور جهــان ثبت کند 
که بیمارستانی پیشرفته برای شــترها راه اندازی کرده است.»محمد 
البولوشی«، مدیر این بیمارستان گفت: به نظر می رسد که برای اسب ها 
بیمارستان های متعددی وجود داشته باشد زیرا این حیوانات قرن های 
متمادی همراه انســان ها بوده اند، اما برای شترها چنین درمانگاه هایی 
وجود نداشته است. ما با عالقه به حفظ میراثمان دریافتیم که باید به شتر 
نیز چنین توجهی را نشان داد و نه تنها امکان پرورش، بلکه توانایی درمان 

پزشکی آنها را نیز داشته باشیم«.
یک اتاق عمل جراحی، اتــاق تصویربرداری ایکــس-ری )x-ray( یا 
 CAT و تجهیزات موسوم به )MRI( رادیوگرافی با امکان آزمایش ام آرای
scan قرار است سال آینده در این بیمارستان مخصوص شترها به کار 

گرفته شود.
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افقی 
1- برادر عرب - نوشیدن - شیفته و عاشق

2- متجدد - عبادتی که به تنهایی به جا آورده 
شود - تصرف در مالی

3- دنیا و آخرت - یاشماق - کاله روستایی
۴- رفوگر - گوناگونی - لبخند زدن

5- از نام های قرآن مجید - شیرینی
6- قاطع و نافذ - بزدل - بزرگ و مهتر

7- نجات یافته - فیلســوف انگلیســی قرن 
بیستم - واحد پول رومانی

8- حرف فاصله - تغییــر دامنه فرکانس یک 
موج بر حسب موج دیگر - وسط

9- گنجشک - تازه و جدید - عنوان اشرافی 
برای زنان اروپایی

1۰- محل نشســتن - صلح و سازش - خوار 
و ذلیل

11- میوه تلخ و شیرین - ثقیل
12- کثرت - صدای خنده بلند - از پهلوانان 

شاهنامه
13- هر که شد ... دل در حرم یار بماند - نیرو 

دهنده - تهیه کردن
1۴- زنده - ایالتی در آمریکا - هم پیمان شدن
15- ســردار نامی معتصم عباسی - پاگن - 

چای خارجی!
عمودی

1- نویسنده فرانسوی رمان »کوه رحم« - محو 
کردن

2- شهری در استان خراسان رضوی - هدایت 
الکتریکی - الغر

3- مجموعه باورهای ناشی از نادانی و ترس از 
امور ناشناخته - از دزدان

۴- توپ چوگان - صمغ - کبر و غرور
5- ارسال توپ به بازیکن خودی در فوتبال - 

رنگین کمان - از درختان
6- ســودای ناله - ذره ای بدون بار الکتریکی 

- اشاره
7- متین - افسار - عالم غیرمادی

8- ایســتادگی در برابر دشمن - شعر گفتن 
- داد و فریاد

9- پرســتار خارجی - چند حس - ســرایت 
کردن

1۰- شکمو - اشیای ساخته شــده از نقره - 
ضمیر سوم

11- امتداد و کشش - نوعی شیرینی - تمایل
12- صورت خیالی - لطافت - از انجیل های 

معتبر
13- خودمختار - پیر و سالخورده

1۴- اندک - از نام های پسرانه - ابزار و وسایل
15- همنشــین - سیاســتی در کشورداری 
مبتنی بر ندادن امتیاز بــه هیچکدام از دول 
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گل کردن پنالتی با تهدید اسلحه کالشینکف!
ویدئویی در ســایت های اجتماعی پخش شده که نشان می دهد یک 
بازیکن برزیلی در حالی که تماشــاگران از جمله هــواداران تیمش 
کالشینکف به دست، تنها چند سانتی متر از او فاصله دارند و اسلحه 

خود را به سوی گل نشانه رفته اند، ضربه پنالتی را می زند.
به نقل از سایت روســیا الیوم؛ بازیکنی که پشــت توپ قرار داشت، 
توانست ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند و جان سالم به در ببرد. بعد 
از به ثمر رساندن گل، فرد سالح به دست به نشــانه شادی چند تیر 

هوایی شلیک کرد.
برخی کاربران با قرار دادن کامنت هایی درباره دروازه بان این مسابقه 
نظر دادند و گفته اند که با چه جرأتی می توان در چنین شرایطی که دو 
کالشینکف به دست روبه رو و پشت سرش قرار داشتند، به توپ ضربه 

بزند و آن را تبدیل به گل کند؟!

  قاب روز

پارک ملی آمازون

سیره بزرگان
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