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هیچ وقت جایی برای جریان های مخالف نیست؛

اصالحات در شهرداری اصفهان!
11

میوه های نارس!
وقتی نه »کره جنوبی« شدیم و نه »ترکیه«؛

3

افزایش ۵ درصدی قیمت آجیل در بازار اصفهان
عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان خبر داد:

3

طرح سه شنبه های بدون خودرو کم رنگ تر نشده است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

11

11

اکران فیلم جنجالی درمیشیان باز هم به 
تعویق افتاد؛

4 عصبانی هستند!

 بهزیستی اصفهان
 ۱۱ هزار زن سرپرست 

خانوار دارد
8

 حقوق بازنشستگان فوالد
 واریز می شود

3

توقف  احداث کارخانه بازیافت 
جنوب استان تا جانمایی جدید

6

معاون اجتماعی بهزیستی استان :

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

96-4-263
اصالح شبکه فاضالب در 

محدوده منطقه 5 اصفهان 
)با ارزیابی کیفی(

6/140/875/085308/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاریخ 96/10/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/10/10

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

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

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/09/29

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ 1396/09/29 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1396/10/06 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/30 روز یکشنبه تاریخ 1396/10/17 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8/30 روز دوشنبه تاریخ 1396/10/18 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، 
مجموعه اداری امیرکبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131 
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768-021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5-03132645870 )داخلی 3299( 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: احداث ساختمان ایستگاه تقلیل گاز شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان فاز توسعه ) شماره 200961281000023 در سامانه 

ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 2/517/816/623 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمرانی(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 125/900/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته ابنیه

مدت اجرا: 10 ماه
موضوع مناقصه: خرید مصالح و تکمیل شــبکه آب شــهرکهای صنعتی علویجه، تودشــک، مورچه خورت، ســگزی و چادگان )شــماره 

200961281000024 در سامانه ستاد( )تجدید(
مبلغ برآورد اولیه: 2/766/344/090 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 139/000/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب

مدت اجرا: 6 ماه
موضوع مناقصه: اجرای مرحله اول دفع آبهای سطحی شهرک صنعتی رنگسازان )شماره 200961281000025 در سامانه ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: 11/922/520/374 ریال و براساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 596/200/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 8 ماه 

موضوع مناقصه: اجرای حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان ) شماره 200961281000026 در سامانه 
ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: 2/448/079/720 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمرانی( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 122/500/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته ارتباطات
مدت اجرا: 3 ماه 

موضوع مناقصه: احداث مخزن هوایی بتنی و تکمیل تاسیسات آبرسانی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان )شماره 200961281000027 
در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه: 10/141/080/010 ریال و بر اساس فهارس بهای سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیرعمرانی( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 507/100/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: حداقل رتبه 5 و به باال در رشته آب
مدت اجرا: 10 ماه 

نوبت اول

اجاره نشین ها !

احتمال کاهش روند 
اجاره نشینی در اصفهان 

نزدیک به صفر است؛

استاندار اصفهان:

ارتش در کنار توطئه های نظامی، به مقابله با 
توطئه های دیگر بپردازد

3

استاندار اصفهان در دیدار با ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال و بختیــاری و جمعی از فرماندهــان یگان های ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در اصفهان اظهار داشت: قدرت و ...
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در ادامه گزیده ای از سخنان روحانی در این مراسم را می خوانید:
 برخی در رســانه ها گفتند رونمایی از منشور حقوق شهروندی، تبلیغات 
انتخاباتی است و منشور هم مانند خیلی از چیزها فراموش می شود ولی من 

همان روز اعالم کردم و گفتم که یکی از اهداف بلند ما، اجرای منشور است.
 شما نمی دانید در این روزهای اخیر چقدر خوشحالم. شاید باور نکنید، اگر 
بگویم چقدر خوشحالم، وقتی بودجه ما به مجلس رفت و در فضای مجازی، 
غوغایی به پا شد؛ چقدر قشنگ. همه مردم به صحنه آمده اند، اظهارنظر و 

نقد می کنند. 

 یک فهرســت بلندباالیی بود از 17 دســتگاه مختلف که فقط پول از ما 
می گرفتند، اول ســال به آنها پول می دادیم، یک روز هم اگر دیر می شــد، 
اعتراض می کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده اســت. بعد 
می گوییم این پول را کجا صرف کردید، می گفتند به شما ربطی ندارد. پولی 

دادید به ما،  خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهیم صرف می کنیم.
 نمی خواهم گله کنم که بگویم بعضــی از آن پول ها صرف تخریب دولت 
می شــد، آن را نمی خواهم بگویم؛ چرا که به نظرم مهم نیست، اما این پول 
کجا خرج شد و رفت. االن پشــت همین تریبون، به وزیر اقتصاد و به خزانه 

 دستور می دهم، از ســال 97، هر بودجه ای که به هر دستگاهی تخصیص
 می یابد، باید بالفاصله در سایت اعالم کنند تا همه مردم بدانند.

 وا... باهلل اگر صدها دســتگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده ها دادگاه 
با فساد مبارزه کنند، نمی توانیم فساد را ریشه کن کنیم، مگر آنکه مردم به 
صورت شــفاف ببینند ما چه می کنیم، باید در اتاق شیشــه ای برویم، باید 

نورافکن روی ما باشد و  باید همه، ما را مشاهده کنند.
 ما فضای اینترنت امن و سالم و راحت و ارزان می خواهیم، اما در عین حال 
ما یک فضای امنیتی نمی خواهیم. نمی خواهیم برویم ببینیم در زندگی و 
امور خانوادگی مردم چه خبر است؟ دو تا دوست چه می کنند؟ کی به چه 
کسی و فالن فرد سیاسی یا حزب سیاسی، چه پیامکی زد و چه گفت؟ رها 
کنیم، دست برداریم و مردم را آزاد بگذاریم. نمی شود! آن دوره گذشت، وا... 

گذشت، ول کنید.
 اگر کسی می آید از ما کنتور آب می خواهد و از آب می خواهد استفاده کند، 
از دین و مذهبش می پرسیم! می گوییم اول بیا این را پر کن که دین و مذهبت 
چیست؟ برای کدام گروه سیاسی هستی؟ نماز شب می خوانی یا نه؟! روزه 
و ماه رمضان و مستحبات را انجام می دهی؟ چه کار به کار مردم داری، آب 
می خواهد، خوب به او بدهید. مردم برق می خواهند، تو بگو برق می خواهی 
کتاب بخوانی و بعد یک نامه ای بنویسی خالف مصالح با این برق!؟ شما چکار 

به این کارها داری؟ برق را بده ، پولت را بگیر.
 طرف می خواهد در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل کند، چه کار 
داری به زندگی اش؟ حراست می رود از همسایه می پرسد که این جوان، جوان 
خوبی است؟ اینکه در خانه اش زندگی می کند، همسرش است؟ به شما چه 

ربطی دارد؟ این غلط ها دیگر چیست؟
 ببینیم پیغمبر با مردم چگونه رفتار می کــرد؟ وا...پیغمبر با علم الهی و با 
استعداد بلند ذاتی اش، همه منافق ها و کفار را می شناخت و می دانست اما 
آیا به آنها متعرض می شد؟ به آنها می گفت شما در خانه چه کردی؟ به آنها 
می گفت دیشب چه اقدامی انجام می دادی؟ نمی گفت اگر هم می خواست 

محاکمه کند، باز هم از علمش استفاده نمی کرد.
 دو سال از برجام گذشته و در این مدت  چندین بار آمریکایی ها خواستندتا 
برجام را از بین ببرند، تا امروز نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و به اعتقاد من 

تا آخر هم نخواهند توانست.

حماس:
 قدس، پایتخت ابدی کشور 

فلسطین است
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( طی 
بیانیه ای در واکنش به وتوی آمریکا به پیش نویس 
مصر درخصوص قدس در جلسه شورای امنیت 
اعالم کرد: قدس پایتخت ابدی کشور فلسطین 

است.
در این بیانیه آمده اســت: قدس پایتخت ابدی 
کشور فلســطین اســت و تصمیم آمریکایی یا 
اســرائیلی نمی تواند این واقعیت ثابت را تغییر 

دهد.
جنبش مقاومت اسالمی فلســطین اضافه کرده 
است: ما با تمام ابرازهایی که در اختیار داریم علیه 
این تصمیمات و اقدامات مقاومــت می کنیم و 

هرگز اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.

آمریکا خواستار ارسال 
کمک های بشردوستانه به یمن شد

وزارت خارجه آمریکا خواســتار ارسال محموله 
کمک های »برنامه جهانی غذا« به یمن شد.

این وزارتخانه در بیانیــه ای اعالم کرد که »جان 
 ســالیوان« معاون وزیــر امور خارجــه آمریکا 
با رؤسای سازمان های بین المللی در مورد یمن 

گفت وگو کرد. 
بنا بر این بیانیه، سالیوان گفت که آمریکا خواستار 
»تحویل محموله های برنامه جهانی غذاست که 
از ماه نوامبر به بندر الحدیده نرسیده است.« وی 
همچنین گفته که الزم است جرثقیل های تازه ای 

در این بندر مستقر شود.

التهاب در اقلیم کردستان
تظاهرات اعتراضی به وضعیت معیشــت سراسر 

اقلیم کردستان عراق را فرا گرفت.
در حالی که »نیچروان بارزانی« به آلمان ســفر 
کرده است تا با مسئوالن ارشد این کشور درباره 
مذاکرات آینده با دولت بغــداد گفت وگو کند، 
مناطق مختلفی از اقلیم از جمله اربیل وسلیمانیه 
صحنه تظاهرات اعتراضی کسانی بود که در نبود 
خدمات رســانی، تاخیر در پرداخت حقوق ها و 
 نظام حقوقی نیروهای پیشــمرگه به خیابان  ها 

آمدند.

تایمز اسرائیل: 
واشنگتن و تل آویو در برابر 

جهانیان، تنها ماندند
وبگاه تایمز اســرائیل نوشــت: با وجود شکست 
خوردن قطعنامه شــورای امنیت درباره قدس، 
 امــا آمریــکا و اســرائیل در برابر جهــان، تنها

 ماندند.
وبگاه »تایمز اســرائیل« در مطلبی به بررســی 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روزدوشنبه 
پرداختــه و نوشــت بــا اینکــه قطعنامه ضد 
تصمیم واشــنگتن درباره قدس، وتو شــد؛ اما 
 آمریکا و اســرائیل در برابر جهانیــان تک و تنها 

ماندند.
در ابتدای این یادداشــت با بیان اینکه وتو شدن 
قطعنامه توســط آمریکا برای کســی تعجب آور 
نبود، آمده است که شاید قطعنامه شکست خورده 
باشد، اما به این معنا نیست که نمی تواند مزاحم 

اسرائیل یا آمریکا شود.

روحانی:

در زندگی مردم دخالت نکنیم

رییس جمهور روز گذشته میهمان ویژه اولین اجالس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی بود و گفت که 
در دولت یازدهم طرح تحول سالمت، موضوع سیاست خارجی و برجام، فضای مجازی و نیز حقوق شهروندی برای ما بسیار اهمیت داشت.

گرانی  به نفع مردم؟
حدود دو هفته پیش بود  حمید وکیلی
که پــس از تقدیم الیحه 
بودجه 97 توســط رییس جمهور در مجلس، 
اخباری مبنی بر گران شــدن قیمت بنزین و 
افزایش آن از لیتــری 1000 تومان به 1500 

تومان در کشور منتشر شد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت دوازدهم 
درباره افزایش قیمت بنزین گفت:»در بودجه 
ســال 96، دولت اجــازه دارد تا ســقف 48 
هزار میلیارد تومان نســبت بــه اصالح قیمت 
حامل های انرژی اقدام و درآمد کســب کند، 
در حــال حاضر بر اســاس قیمت های موجود 
چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کســب 
کرده ایم. 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف 
تعیین شده وجود دارد و با قیمت کنونی بنزین 
نمی توانیم به سقف برســیم، بنابراین قیمت 
بنزین حتی می تواند به عــددی باالتر از عدد 

مطرح شده افزایش پیدا کند.«
پس از گذشت چند روز از ارائه بودجه 97، روز 
گذشــته دولت  اعالم کرد که بر اساس بودجه 
97 قیمت بنزین لیتری 1500 و گازوئیل 400 
تومان می شود؛ اما در عین حال حسن روحانی، 
روز گذشته  درســخنانی اظهارکرد:»چیزی 
گران نمی شود مگر اینکه مردم موافق باشند.«

تعدادی از نمایندگان هم در مجلس شــورای 
اســالمی  با تصویب این طرح مخالفت خود را 
اعالم کردند.محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده 
کرمان در این رابطه اظهار کرد: اساسا مجلس 
شورای اســالمی با هرگونه افزایش حامل های 
انرژی که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت 

خرید مردم شود، مخالف است.
 اگر تصمیــم دولت بر افزایش نــرخ بنزین به 
میزان 50 درصد است؛ باید دستمزد و حقوق 
کارمندان  و کرایه تاکسی ها را به همان میزان 

افزایش دهد.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که خود 
دولت صحبت از افزایش دستمزد مطابق نرخ 

تورم حدود 10 درصد می کند. 
موضوع افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی 
آن موجــب نگرانی مردم بــرای تامین هزینه 
هــای زندگی شــده و این موضوع مــی تواند 
اثرات ســوئی داشته باشــد. بر اساس تجارب 
ســال های گذشــته و گفته های کارشناسان 
اقتصادی؛ گرانی بنزین مــی تواند در افزایش 
قیمت بســیاری از اقالم،کاالهــا و محصوالت 
دیگر نیز تاثیر داشــته باشــد؛ بنابراین چنین 
طرح هایی معموال چالش هــای اقتصادی را 
عمیق تر می کنند. از نظر دولت شکاف زیادی 
بین قیمت ســوخت در کشــور با کشورهای 
دیگر وجــود دارد به همین دلیل بــا افزایش 
 قیمت ســوخت می توان درآمدزایی بهتری را 
رقم زد.  درنهایت باید منتظــر ماند و دید که 
مصوبات خبرســاز بودجه 97 چه سرانجامی 
پیدا مــی کنند و آیا بهارســتان نشــینان  با 
تصویب بودجه با روحانــی همراهی خواهند 
 کرد یــا  چالــش هــای جدیــدی در انتظار 

پاستور-بهارستان خواهد بود. 

وزیر آموزش و پرورش:
 دروس حقوق شهروندی 

به مدارس می آید
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقداماتی که در 
راستای تحقق منشور حقوق شهروندی تاکنون 
صورت گرفته اســت، از تهیه دروس مرتبط با 
حقوق شــهروندی در پایه های متوسطه اول 
و دوم خبر داد و گفــت: در این زمینه اقدامات 
موثری در جهت آموزش نیز صورت گرفته است.  
سید محمد بطحایی  گفت: جذب هشت هزار 
مدرس خانواده در سطح کشور، آموزش معلمان 
منتخب در کارگاه های آموزشــی، اســتفاده 
صحیح از فضای مجازی و آشــنایی با منشور 
حقوق شهروندی، ارتقا و گسترش فعالیت های 
آموزشی در کانون های اصالح و تربیت زندان ها 

از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور: 

کابینه

علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل با بیان اینکه داعش و تکفیری ها درصدد 
از ریشه کندن رهروان اهل بیت علیهم السالم و بدنام 
کردم اسالم بودند، خاطرنشــان کرد: داعش تا 20 
کیلومتری مرز ایران آمده بود که با تالش نیروهای 
نظامی، 50 کیلومتر به عقب برده شــدند. اگر ایران 

نبود، امروز ابوبکر بغدادی در بغداد حاکم بود. 
رییس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: اگر 
مردم ما و شما رزمندگان نباشید و اگر این جرأت و 
جسارت و از خود گذشتگی امثال شهید حججی ها 
و مدافعان حرم و فرماندهان شــجاع نباشــد، مگر 
می گذارند ایرانی ها و مسلمان ها خواب راحت داشته 
باشند؟ باید افکار عمومی را روشن کنیم که دفاع از 

سوریه، عراق و لبنان، دفاع از ایران است.
وی اظهار کرد: فرانســه به ما می گوید شما نباید در 
منطقه حضور داشته باشید. ما می گوییم به شما چه 
ارتباطی دارد؟ هر کسی که می گوید ایران در منطقه 
نباشد و ایران موشک نداشته باشــد، این آرزو را به 

گور می برد.

اگر ایران نبود، »بغدادی« 
حاکم بغداد می شد

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل:

سیاست خارجه

یادداشت

عکس  روز 

خبر

 درگیری مبارزان فلسطینی 
با نیروهای اسرائیلی

گرانی  به نفع مردم؟

پیشنهاد سردبیر:

جهانگیری با بیان اینکه کشور از برخی مسائل 
رنج می برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی 
مدیریت اقتصادی دانست و افزود: باید کاری 
کنیم که مدیران بنگاه های اقتصادی کشور 
مدیرانی حرفه ای باشند و تا زمانی که مدیران 
بنگاه ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، 
نمی توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی داشت.معاون اول رییس 
جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوایل 
انقالب اسالمی از موضوعاتی بود که همواره از 
اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای 
اســالمی برخوردار بود و بیــکاری امروز نیز 
یکی از مســائل مهم کشور اســت که شکل 
پیچیده تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در 

افراد تحصیل کرده دو برابر شده است.

کشور از ناکارآمدی مدیریت 
اقتصادی رنج می برد

آیت ا...محسن غرویان
استاد حوزه و دانشگاه:

روحانیت

فائزه هاشمی  با طرح این سوال که آیا حجاب اجباری، 
زنان ما را با حجاب تر کرده است، اظهار کرد: در پاسخ 
به این ســوال می توان گفت که جامعــه امروز ما با 
بی حجابی و بدحجابی درگیر است، حجاب تقویت 

نشده و به تبع آن دین نیز تقویت نشده است. 
درصدر اسالم نیز مسائل اسالمی را با اجبار به مردم 
تحمیل نمی کردند؛ چرا که این مســائل اثر منفی 
می گذارد و ضد تبلیغ می شود. همان طور که بعد از 
کشف حجاب رضاشاه، تمایل به حجاب بیشتر شد، 
بنابراین همیشه فشار نتیجه عکس می دهد. ما باید 
در سیاست هایمان عقالنیت را وارد کنیم؛ البته اگر 

دغدغه دین را داشته باشیم.
هاشمی  با اشاره به اینکه قوانین موجود ما یک سری 
نابرابری ها را در میان زن و مرد برجای گذاشته است، 
گفت: حال سوال این است که آیا این نابرابری ها پایه 
دینی دارد؟ به عنوان مثال، در مســئله دیه که دیه 
زن نصف دیه مرد اســت، این موضوع پایه و اساس 

دینی ندارد.

 حجاب اجباری جامعه را
 با حجاب تر نکرده است

عضو حزب کارگزاران سازندگی:

دیدگاه

آیت ا... غرویان اظهار کرد: مردم حق دارند که 
در مورد مسائل مختلف از جمله بودجه دولت 

و محل مصرف آن انتقاد کنند.
امروز دیگر نمی توان چیزی را از مردم پنهان 
کرد و ملت از همه مسائل مطلع هستند. وی 
با اشاره به انتقادات اخیر در مورد بودجه دولت 
برای برخی موسســات در قم اظهار داشت: 
بعضی از انتقادات را وارد می دانم ولی بعضی 
دیگر را، نه. برخی انتقادات متوجه این موضوع 
اســت که نباید از بودجه دولتی در حوزه ها 
استفاده شــود، من این را صحیح نمی دانم، 

البته این نظر من است.
 حوزه ها و روحانیت االن جزئی از نظام و مردم 
هستند و خدماتی را در بعد علمی و پژوهشی 

ارائه می دهند.

نمی توان چیزی را از مردم 
پنهان کرد

پیشخوان

بین الملل

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: برداشــت 200 میلیون 
 دالری از صندوق توســعه ملی در نشست ســران قوا مطرح شد و 

رهبر معظم انقالب اذن انجام آن را دادند.
علی الریجانــی، رییس مجلس صبــح دیروز در جریان بررســی 
برداشــت از صندوق توســعه ملی بــرای کمک بــه زلزله زدگان 
در پاســخ بــه تذکــر یکــی از نماینــدگان، اظهار داشــت: این 
دغدغه شــما دغدغه درســتی اســت؛ یعنــی صندوق توســعه 

ملــی بــرای تولید کشــور اســت و منابــع آن هم بــرای بخش 
 خصوصــی و غیردولتی بــرای مواردی که الزم اســت، اســتفاده
 می شود. وی ادامه داد: به هر حال حادثه ای رخ داده و ما می توانیم 
 از این صندوق توسعه ملی برای چنین حوادثی استفاده کنیم ؛ لذا با 
مقام معظم رهبری پس از نشست ســران قوا طرح موضوع شد که 
چنین مسئله ای وجود دارد و اگر ما بخواهیم کمک بیشتری کنیم 
باید از این صندوق برداشت شــود؛ چرا که رهبر معظم انقالب هم 

اصرار داشتند در این طرح خانه ها ساخته شود؛ لذا راهش فقط همین 
بود. الریجانی خاطرنشان کرد: مجلس نمی توانست به تنهایی در این 
زمینه تصمیم بگیرد چون موانعی در صندوق وجود داشت؛ بنابراین 
گفتیم اگر شما اذن دهید ما 200 میلیون دالر را در این قانون بیاوریم 
تا بتوانند منابع بیشــتری اختصاص  بدهنــد و  زلزله زدگان زودتر 
صاحب مسکن شوند که مقام معظم رهبری این اذن را صادر کردند، 

وگرنه که برداشت از صندوق برای تولیدات داخل است.

اجازه ویژه رهبرانقالب به منظور کمک به  زلزله زدگان؛
برداشت 200 میلیون دالری از صندوق توسعه ملی

 دولت به بانک مرکزی 
بدهکارتر شد!

 ترامــپ در هزارتوی 
تنهایی

 نفوذ و قدرت بالمنازع 
ایران در منطقه 

حقــوق  تعییــن 
نمایندگان در پیچ و خم 

بهارستان

گزارش فرهیختگان از 
افزایش 70 درصدی حقوق 
نماینــدگان مجلس:همه 

هزینه هات چند؟

صندوق ذخیره فساد

به تازگی یکــی از نمایندگان مردم اصفهــان در مجلس 
خبرگان رهبری در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به 
اظهارات و اقدامات اخیر او انتقاد کرده است.این نامه را یکی 
از رسانه های منتسب به احمدی نژاد منتشر کرده، اما نام این 
نماینده پنهان شده است ولی سربرگ نامه نشان می دهد که 

او نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری است.آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد، آیت ا...سیدابوالحسن 
مهدوی، آیت ا...مرتضی مقتدایی، آیت ا... عبدالنبی نمازی، آیت ا... عبدالمحمود عبداللهی پنج نماینده استان 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری هستند. آیت ا... مرتضی مقتدایی در گفت وگویی اعالم کرد که تا به حال 
نامه ای خطاب به احمدی نژاد ننوشته اند. آیت ا... طباطبایی نژاد نیز در گفت وگویی اعالم کرد که »ما به او نامه 
نمی نویسیم. اصال او را قابل نمی دانیم.«در نهایت آیت ا... عبداللهی اعالم کرد که این نامه را خطاب به احمدی نژاد 

نوشته است. او گفت که بنابر تشخیص مناسب دیدم که برای او نامه بنویسم و او هم جواب نامه را داده است.

خبرآنالین: بــاران کوثری از گزارش خبــری 20:30 که 
برداشــت نادرســتی از موضع سیاســی او داشته است، 

انتقاد کرد.
کوثری نسبت به گزارش 20:30 که درباره افرادی بود که 
از رای خود به حسن روحانی پشیمان شده اند، با اشتراک 

استوری در اینستاگرام واکنش نشان داد.
این بازیگــر در این بــاره نوشــت: »تلویزیــون دیگــه خیلی بامزه شــده، همــون روزی که من پســت 
میذارم»پشــیمان نیســتم« به یک جمله از پســت من درباره عوارض خروج اشــاره می کنه، تصویری از 
من در انتخابات نشــان می ده و به اســم خارج بروها من رو جزو کســانی اســم می بره که از رای شون ابراز 
 پشــیمانی  کرده اند. خدا رو شــکر که صفحه های ما برای مردم قابل اســتنادتر از اخبار بیست و سی رسانه 
ملی یه.« گفتنی است که خبر 20:30 گزارشی مبنی بر پشیمانی برخی از رای دهندگان به روحانی منتشر 

کرد که در این گزارش باران کوثری هم جزو نادمان بود.

 عضو مجلس خبرگان رهبری: 

احمدی نژاد را قابل 
نمی دانیم

انتقاد  باران کوثری از خبر 20:۳0؛

صفحه های ما قابل 
استنادتر هستند!
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حقوقبازنشستگانفوالدواریزمیشود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بامسئوالن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان خبرداد:

تخصیص۸۹۰ میلیارد برای 
بازسازی واحدهای صنعتی 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: بــرای نوســازی و بازســازی واحدهای 
صنعتی مبلغ ۸۹۰ میلیارد تومــان در اختیار 
بانک ها قرار دادیم؛ اما باید گفت مانع ما بانک ها 
هستند. اسرافیل احمدیه اظهار داشت: ورود یک 
سرمایه گذار به بخش ســرمایه گذاری صنعت 
از طریق پروانه تاســیس صورت می گیرد.وی  
گفت: بایــد تکنولوژی هــای روز را جایگزین 
تکنولوژی های فرسوده کنیم، در این راستا باید 
گفت اینها موانع جدی بر سر راه تولید بوده و این 

مشکالت در اقتصاد مقاومتی نمایان می شوند. 

معاون حفاظت و امور اراضي استان 
خبرداد:

 اختصاص بیش از هزار هکتار 
از اراضی برای انرژی پاک

هزار و 3۰۰هکتار از اراضی منابع طبیعی استان 
اصفهان، به اجرای طرح نیروگاه خورشــیدی 
اختصاص یافت. معــاون حفاظت و امور اراضي 
اداره کل منابع طبیعي اســتان اصفهان گفت: 
این اراضی به منظــور تحقق اهــداف اقتصاد 
مقاومتي و بسترسازي براي انجام فعالیت هاي 
اقتصادي،ایجاد اشتغال و ســرمایه گذاري در 
استان در ســال ۹5-۹6اختصاص یافته است. 
داریوش ســعیدی  با بیان اینکه ایــن اراضی 
براســاس تقاضای 55شرکت ســرمایه گذار 
اختصاص یافته اســت،پیش بینــی کرد از این 
میزان اراضی بیش از 7۰۰مــگاوات برق تو لید 
شود. وی  گفت: استان اصفهان در ناحیه پرتابش 
واقع شده و به دلیل اینکه ساالنه حدود ٢7۰تا 
3۰۰روز آفتابي دارد، جزو بهترین مناطق دنیا 

در زمینه تولید انرژي خورشیدي  است.

بازار

ست نقاشی

اصفهان؛ قطب پاالیشگاه 
غیرنفتی کشور

با رشــد تولیدات گیاهان دارویی، اصفهان قطب 
پاالیشــگاه غیر نفتی کشــور خواهد شد.محقق 
و پژوهشگر دانشــکده داروســازی اصفهان می 
گوید: تاکنون 1۰ نوع گیــاه دارویی در اصفهان 
بومی ســازی شــده که این گیاهان در سال های 
گذشته از کشورهای خارجی وارد می شد. فریبرز 
معطر سرخارگل، سنبل الطیب، مریم گلی، علف 
چای، آویشن، بابونه شیرازی و بومادران را از جمله 
گیاهان بومی سازی شده عنوان می کند. مدیر امور 
باغبانی اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان 
می کند: گل محمدی و زعفران که بیشترین میزان 
کشت را در استان داشته  است، از گیاهان دارویی 

جدا کرده و در بخش زراعی قرار داده ایم.

تعمیر پاور توربین سولزر مرکز 
انتقال نفت مارون-اصفهان

پاور توربین ســولزر مرکز انتقال نفت شــماره 6 
مارون- اصفهان تعمیر شد. رییس واحد مکانیک 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه 
اصفهان گفــت: به علت نوســان جریان خروجی 
پمپ توربین سولزر شماره ٢ این مرکز و اختالل 
در بهره برداری، این پاور توربین تعمیر شد. علیرضا 
مرادپور افزود: پــس از تعمیر قطعات معیوب پاور 
توربین سولزر شــامل غلتک های حرکتی روی 
استاتور و پاور حرارتی، این پاور توربین با موفقیت 
در ســرویس بهره برداری قرار گرفت. وی گفت: 
برای بهره برداری بهتر از عملکرد پمپ این توربین 
عالوه بر تعمیرات پاور، هم محوری قسمت های 
پاور توربین با گیربکس و گیربکــس با پمپ نیز 

انجام شد. 

تجاری سازی اصالح کننده های 
نوین پلیمری قیر و آسفالت

پلیمر اصالح کننده قیر و آسفالت با بهره گیری از 
فناوری نانو دراصالح قیر، بهبود آسفالت و استفاده 
در قیرهای درزگیر، کاربــرد و مزیت هایی مانند 
چسبندگی بهتر قیر به مصالح سنگی و کاهش ترک 
خوردگی در دمای پایین را به همراه دارد. قرارداد 
همکاری مشــترک به منظور تحقیــق، طراحی، 
آزمایش، دســتیابی به دانش فنــی، مدیریت و 
ســرمایه گذاری مشــترک برای تولید، بازاریابی 
و فروش اصالح کننده های نویــن پلیمری قیر و 
آسفالت، میان ٢ شــرکت دانش بنیان مستقر در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منعقد شد. 
این قرارداد بین شرکت های آریا پلیمر پیشگام و 
پژواک طرح ایرانیان و در حاشیه مراسم اختتامیه 
هجدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار به 

امضا رسیده است.

 عضو هیئت رییسه اتحادیه 
آجیل و خشکبار خبرداد:

افزایش ۵ درصدی قیمت آجیل 
در بازار اصفهان

عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اصفهان گفت: قیمت آجیل به مناسبت شب یلدا 
در بازار اصفهان بین 3 تا 5 درصد بیشتر شد.حسین 
جوانی اظهار داشت امسال قیمت آجیل به نسبت 
سال گذشته افزایش داشت که به عوامل مختلفی 
از جمله تولید کم و ممنوعیــت واردات آجیل و 
خشکبار خارجی بستگی دارد.وی  ادامه داد: پسته 
از کرمان، یزد و رفسنجان به اصفهان وارد می شود و 
به فروش می رسد؛ هرچند تولید پسته نیز در اطراف 
اصفهان داریم که به دلیل تولید کم پسته در سطح 

کشور شاهد افزایش قیمت این محصول هستیم.

هزینه مسکن بزرگ ترین بخش از هزینه های خانوار را تشکیل می دهد؛ 
اما وقتی پای اجاره نشینی به میان می آید وضعیت در شهرهای مختلف 
کشور متفاوت است. در برخی از کالنشهرها اجاره نشینی فشار کمتری 
به خانواده وارد می کند؛ درحالی که در برخی دیگر، 6۰ درصد درآمد 

خانواده ها را می بلعد.
این درحالی است که طبق اینفوگرافی که به تازگی منتشر شده است، 
خانوارهای اجاره نشین ایرانی در دهه اخیر ۸3 درصد بیشتر شده اند. 
بیشترین میزان اجاره نشینی متعلق به استان های تهران و شیراز با 6۰ 
و 41 درصد است که این سهم در استان اصفهان حدود 31 درصد عنوان 
شده. از سال ۸5 تا ۹5 در کالنشهر اصفهان نسبت اجاره نشینی از ٢۰تا 

٢5 درصد، به ٢5 تا 3۰ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد ایرانی ها هرســال بیش از پیش به خانه های 
اجاره ای رو می آورند. بدون شک قیمت مسکن تابع عوامل زیادی است؛ 
ازجمله افزایش درآمد نفتی، افزایش سطح درآمد و پس انداز خانوارها، 
افزایش وام خرید مســکن و غیره که بر قیمت مسکن تاثیر افزایشی 
خواهند گذاشت. به گفته رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان، 
اجاره نشینی در کشــور و بخصوص اصفهان، بیشتر به دلیل مسائلی 

همچون رکود در بازار و افزایش قیمت مسکن به دلیل هزینه های تمام 
شده برای ساختمان ها و مهم تر از آن مهاجرپذیری این استان است. وی 
در ادامه می گوید: اصفهان به دلیل اینکه در مرکز کشور قرار گرفته و 
قطب صنعتی نیز محسوب می شود، بسیاری از استان های کم برخوردار 
حواشی استان به این شهر مهاجرت می کنند و شاید بزرگ ترین دلیل 
نرخ باالی بیکاری و اســتفاده از خانه های استیجاری، به همین دلیل 

بوده باشد.

وی با اشاره به نرخ باالی اجاره نشینی در استان اصفهان ادامه می دهد: 
اجاره نشینی در اصفهان را می توان به دو علت عنوان کرد: عده ای به 
جهت ضرورت و نداشتن خانه به آن رو می آورند که درصد باالیی دارد و 
عده ای تنها به دلیل تنوع،  شیک بودن وداشتن روحیه تجمل گرایی با 
وجود داشتن خانه مستقل، به سمت اجاره نشینی در خانه های لوکس 
و سطح باالتر روی می آورند که از این دست در اصفهان کمتر دیده می 
شود. جهانگیری اما به ارائه آماری از میزان تفاوت نرخ کرایه خانه های 
اســتیجاری در اصفهان می پردازد و می گوید: در حالی که در حاشیه 
شهر با چند صد هزار تومان می توان خانه ای اجاره کرد، در مرکز شهر 
چندین میلیون باید کرایه پرداخت شود که این موضوع نشان دهنده 
تفاوت فاحش قیمت در نقاط مختلف شهر است که طبق درصد فراوانی 
موجود می توان چنین عنوان کرد: در حالی که اجاره نشینی در حاشیه 
شهر بیشتر است میانگین اجاره بها در این مناطق نیز زیر یک میلیون 
تومان برآورد شده است. به هر حال آنچه مشخص است با روند پیش رو 
احتمال کاهش روند اجاره نشینی در اصفهان را می توان نزدیک به صفر 
دانست و با توجه به شرایط اقتصادی موجود رویای خانه دار شدن برای 
بسیاری از جمله جوانان چندین ساله خواهد شد و تا خانه دار کردن اکثر 
افراد جامعه، راهی بسیار دراز و پر مشقت در پیش روی مردم و بخصوص 

مسئولین قرار دارد.

احتمال کاهش روند اجاره نشینی در اصفهان نزدیک به صفر است

اجاره نشین ها!

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان، از کاهش 5۰ درصدی صادرات طی دو سال گذشته در استان خبر داد 
و گفت: بخش خصوصی خودش باید به داد خودش برسد و تالش کند با اتکا به منابع و توانایی خود فرآیند صادرات و 
تولید را تسهیل کند.  مسعود گلشیرازی  اظهار کرد: این موضوع که 7۰ درصد واحدهای تولیدی کمتر از 5۰ درصد 
ظرفیت اسمی فعالیت می کنند، نشانگر کمبود تقاضا برای کاال و خدمات در جامعه است. گلشیرازی از راه اندازی مرکز 
رشد بین المللی صادرات اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و گفت: در این مرکز شرکت های مدیریت صادرات می توانند 

با استفاده از امکانات این مرکز، به توسعه صادرات محصوالت استان کمک کنند.

کاهش ۵۰ درصدی 
صادرات در اصفهان

رییس کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانی اصفهان خبرداد:

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،361،000
تومان

689،000نیم سکه
تومان

398،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،112
تومان

      قیمت سکه و طال

ست نقاشی 68 تکه لیدر 
مدل باب اسفنجی کد 156

 25,500
تومان

ست نقاشی 68 تکه کیکو 
مدل پرنسس کد 157

 25,500
تومان

ست نقاشی 68 تکه لیدر 
مدل مینیونز کد 158

 25,500
تومان

فروش گوشت گوساله 
کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!

یک قصابی در یکی از برج های معروف شمال 
تهران اقدام به عرضه گوشــت نوعی گوســاله 
کرده که هر کیلوگرم حدود یک میلیون تومان 

است.

عکس روز

مسکن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با وعده وزیر کار، 
حقوق آبان و آذر ماه بازنشستگان صندوق فوالد تا دو روز 

آینده به حساب آنها واریز خواهد شد.
 ســیدناصر موســوی الرگانی اظهار کرد: در این جلسه 
بخشی از مشکالت حقوقی بازنشســتگان صندوق فوالد 

مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر به جمع بندی های مفید و خبر خوشی دست  یافتیم.
وی افزود: بر اساس مباحث صورت گرفته، مقرر شد تا سه چهار روز آینده حقوق معوق این دو ماه بازنشستگان 
پرداخت شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در واقع وزیر کار اعالم کرده که طی دو روز آینده 
حقوق دوماه )آبان و آذر ماه( بازنشستگان فوالد به حساب آنها واریز خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی 
در خاتمه عنوان کرد که وزیر کار همچنین پیشنهادات خوبی برای بودجه سال ۹7 ارائه داد که با تصویب این 

پیشنهادات در مجلس هیچ مشکلی برای پرداخت بازنشستگان فوالد نداشته باشیم.

خبر خوش وزیر کار:

حقوق بازنشستگان 
فوالد واریز می شود

رییس انجمــن خودروی نیــرو محرکه اســتان اصفهان گفت: 
تا ســه ســال آینده خودروهای جدید و با کیفیتــی جایگزین 
خودروهای تولید داخل می شوند؛ اما در آن زمان دیگر خودروی 
زیر 5۰میلیون تومان نخواهیم داشت، چرا که برای کیفیت باید 

هزینه کنیم.
ابراهیم احمدی با اشــاره به افزایش نرخ خودرو در کشور، اظهار 
کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی به دلیل نوسانات نرخ ارز 

گران شده اند اما قیمت خودروهای داخلی تغییری نداشته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی همچون 
سراتو و... گفت: این خودروها نیز در اصل داخلی نیستند؛ چرا که 

قطعات آنها در کشور تولید نمی شود.
رییس انجمن خودروی نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: پراید، تیبا، ال ۹۰ و ساندرا و همچنین نیسان 
و زامیاد تنها خودروهای ســواری تولید داخل هستند و باوجود 

گرانی مواد اولیــه، ورق فوالد و...، این تولیــدات افزایش قیمتی 
نداشته اند. وی افزود: در آینده اگر بخواهیم کیفیت خودروهای 
داخلی را 5درصد بهبود بخشــیم، 1۰درصد بر قیمت آنها اضافه 
می شــود؛ چراکه افزایش کیفیت خــودرو نیازمند هزینه کردن 
است. رییس انجمن خودروی نیرو محرکه استان اصفهان گفت: 
در هر نقطه دنیا اگر مردم بخواهنــد خودروی خوب و باکیفیتی 

سوار شوند، باید بین 15۰ تا ٢۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.

خداحافظی با خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان

رییس اتحادیه چینی، بلور و لوستر اظهار داشت: از چندی 
پیش در پی اطالع از نحوه برگزاری نمایشــگاه ملزومات 
روشنایی، لوستر و تزئینات خانگی، این اتحادیه مخالفت 

خود را اعالم کرد. 
مرتضی بلوری نیک  افزود: باوجود مکاتباتی که با مسئوالن 

اجرایی شرکت نمایشگاه اصفهان صورت گرفت و عدم نیاز به برگزاری چنین نمایشگاهی برای اصفهان از سوی 
اتحادیه اعالم شد، این نمایشگاه بر پا شد و در قالب فروشگاه اقدام به عرضه محصوالت کرد. 

وی با بیان تعریفی از نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه محلی برای تبادل نظر بین تولیدکننده، تاجر و بازرگان 
است و نباید با حذف تولیدکننده، این مکان به فروشگاه عرضه کاال تبدیل شود. بلوری نیک تاکید کرد: آنچه 
شرایط رکود اقتصادی را برای فعالین این صنف دشوارتر کرده است، ماهیت کاالهای تولیدشده در این بخش 

است.

رییس اتحادیه چینی، بلور و لوستر:

فروشگاه عرضه کاال یا 
نمایشگاه؟!

واقعیت این است که کمتر ایرانی وجود دارد که خودروهای تولید داخل را قبول 
داشته باشد؛ نمونه اش هم همین پراید خودمان است که حتی مدیرعامل گروه 
خودرو سازی سایپا هم ابا داشت از اینکه صراحتا بگوید سوار پراید نمی شود! 
اصال چند مسئول و مقام ایرانی را ســراغ دارید که پراید سوار شوند؟! مگر نه 
اینکه دغدغه رهبر انقالب در ســال های اخیر، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی 
بوده است؟ چرا کشورمان پس از این همه ســال که تصمیم گرفت به جمع 
کشورهای درحال توســعه و توســعه یافته بپیوندد، هنوز توان ساخت یک 

خودروی ملی باکیفیت را ندارد که خرید آن برای مشتریان با قیمت مناسب و 
به صرفه تمام شود؟ حاال بماند که کارشناسان اقتصادی اذعان می کنند که ما 
علم و دانش طراحی خودرو را نداشته و نداریم؛ آن هم خودرویی که از حدود 4 
هزار قطعه تشکیل شده و ساخت چندهزار قطعه، تجربه،  دانش علمی و فنی 
و مهندسی می خواهد که ما نداشتیم و هنوز هم نداریم. پس از انقالب تا زمان 
دولت مرحوم هاشمی رفســنجانی، واردات خودرو در ایران ممنوع بود. این 
سیاست حدود 4۰ سال در کره جنوبی هم اجرا شد. دلیل اتخاذ این سیاست ها 

اما متفاوت بود: کره جنوبی در عین حال که واردات خودرو را ممنوع کرده بود، 
با کشورهای غربی رابطه داشــت و از هرکشوری که اراده می کرد، کمک می 
گرفت و تکنولوژی ساخت قطعات را وارد می کرد؛ به ویژه اینکه کره جنوبی در 
مقابل کره شمالی قرار داشت و هرکمکی که خواستند از آمریکا گرفتند. این 
در حالی است که ایران سال ها تحت تاثیر تحریم های ظالمانه آمریکا، امکان 
جذب سرمایه گذاران خارجی را نداشت. حاال کره جنوبی، هم پیشتاز صنعت 
خودرو بوده و هم در زمینه های دیگر مثل صنعت الکترونیک، ِکشتی سازی 
و فوالد پیشتاز است. کره یک برنامه منسجم، تدوین و آن را پیاده کرد و مهم 
این است که در طول ٢۰ سال، یک سیاست را اجرا کرد؛ برخالف ایران که در 
طول سالیان گذشته، مدام سیاست هایش تغییر کرد و برنامه منسجمی برای 
رسیدن به خودکفایی و پیشتازی واقعی در عرصه های مختلف تولید نداشت 
تا حاال در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی، مهم ترین دغدغه رهبر انقالب، 
»اقتصاد مقاومتی« و تکیه و تکرار ایشان بر سر موضوع »تولید ملی« و استفاده 

از کاالی ایرانی باشد. 
ترکیه ســال ها تالش کرد خودروی داخلی بســازد و شکســت خورد؛ اما 
ناامید نشد. ادامه داد و البته شــرکت های خودرو ساز معروف دنیا، در ترکیه 
سرمایه گذاری کرده و علم و دانش خود را به آنجا بردند. حاال این کشور سالیانه 
٢۰ میلیارد دالر، صادرات خودرو دارد؛ ما اما به امید »فتح الفتوح«)!( و »آفتاب 
درخشان« و میوه برجام نشستیم و به بازشدن پای خودروسازان معروف دنیا 
به کشــورمان امید دوختیم و تدبیرمان همین شد که دلخوش به پژو و رنو و 
بوئینگ و... باشیم. حاال به دستور ترامپ، بوئینگ از ایران می رود و شرکت های 
فرانسوی هم اگر بمانند، می توانند خوشحال باشــند که برای مردم فرانسه 
اشتغال زایی ایجاد کرده ایم! ایران باید بتواند برند قطعه سازی خاورمیانه شود؛ 
ترکیه هم مونتاژ می کند. خودروهایی که در ترکیه ساخته می شود به طور 
کامل و 1۰۰ درصد، ساخت داخل ترکیه نیست. در حد 5۰ یا 7۰ درصد ساخت 
داخل است و ارزش افزوده ایجاد می کند. کار و شغل ایجاد می شود. قطعات 
تولیدی در ترکیه، از نظر قیمت و کیفیت  با قطعات فرانسوی و ژاپنی رقابت می 
کند. وقتی قطعات ساخت ترکیه این طور است، ترکیه می تواند سالیانه 7۰۰ 
هزار خودرو صادر کند و این اصال قابل مقایسه با تعداد خودرویی که ما صادر 

می کنیم، نیست و ما هنوز منتظر نتایج درخشان »برجام« هستیم!

 ایران، ترکیه و کره جنوبی؛ اینها سه کشوری هستند که در سال های گذشته به عنوان نماد کشورهای درحال توسعه شناخته می شدند. تقریبا 
همزمان با یکدیگر هم توسعه را آغاز کردند. حاصل این تالش چه بود؟ پس از چند دهه، کشور کره جنوبی در شمار کشورهای توسعه یافته قرار 
گرفته و کشور ترکیه، جزو کشورهای نوظهور و تازه صنعتی شده است.  کشور ما نیز همچنان در حال توسعه مانده و برنامه های پنج ساله توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای رسیدن به توسعه یافتگی اجرا می کند.

زینب ذاکر

وقتی نه »کره جنوبی« شدیم و نه »ترکیه«؛

میوه های نارس!

فاطمه کاویانی
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عصبانی هستند!

پیشنهاد سردبیر:

با توجه به جایگاه و رســالت دفتر تبلیغات اسالمی و احســاس نیاز مدیران و 
پژوهشگران به منابع اطالعاتی، با هدف خدمات رسانی و اطالع رسانی به طالب، 
محققین و پژوهشگران، کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به عنوان یک 

ضرورت مهم و غیر قابل انکار، فعالیت خود را از سال 1377 آغاز کرد .
  مجموعه کتابخانه های دفتر شامل 55 هزار جلد کتاب فارسی وعربی، 1200 
جلد کتاب التین و 700  جلد پایان نامه است. این مجموعه سه مخزن به صورت 
مجزا )کتابخانه مرکــزی، کتابخانه تخصصی، کتابخانه مرجــع بانوان( دارد. 
دربخش تامین و سازماندهی منابع مراحلی که به منظور مجموعه سازی می 
انجامد از قبیل نیازسنجی، تامین منابع)انتخاب، سفارش و تهیه( و سازماندهی 
منابع اطالعاتی، ثبت و آماده سازی منابع گردآوری شده چاپی و الکترونیکی، 
 فهرست نویســی، نمایه ســازی و آماده ســازی به منظور ســهولت بازیابی

 صورت می گیرد.
کتاب های موجود در این کتابخانه قابل اســتفاده برای طالب و دانش پژوهان 
حوزه ها و مدارس علمیــه )بــرادران و خواهران(،محققین، پژوهشــگران و 
کارشناسان برون ســازمانی، اساتید و دانشجویان دانشــگاه ها و مراکز علمی 

مرتبط است. 
در بخش نشــریات کتابخانه حدود 3000 نســخه نشــریه به صورت آرشیو 

نگهداری می شود  و با اشتراک  40 نشریه تخصصی به روز رسانی می شود. 
بخش امانت

این بخش شامل مجموعه ای از منابع چاپی فارســی، عربی و التین است که 
سازماندهی آنها با نرم افزار جامع ســیمرغ صورت می گیرد. کلیه فعالیت ها و 
خدمات سرویس دهی از جمله ورود اطالعات، سازماندهی منابع ،جست وجو، 

امانت، تمدید، رزرو با استفاده از این نرم افزار انجام می گیرد.
برخی فعالیت ها و خدمات این بخش به قرار زیر است:

 ارائه خدمات ســرویس امانات )عضویت، امانت، تمدید، رزرو( و جستجوی 

منابع
 آموزش مهارت های جست وجو و اطالع یابی به کاربران جهت بازیابی منابع 

در پایگاه  اطالعاتی سیمرغ
 پاسخ گویی تلفنی به سواالت کتاب شناختی

 پیگیری امور مربوط به دیرکرد منابع توسط اعضا
 امور مربوط به رف خوانی و قفسه چینی کتب مطابق با رده بندی کنگره

 تهیه گزارش های آماری به صورت دوره ای
 شناسایی و پیگیری نیاز اطالعاتی کاربران

 سالن مطالعه طی ســاعات کاری کتابخانه دایر بوده و کلیه مراجعه کنندگان 
می توانند از فضای آن استفاده کنند. 

ارتباط با کتابخانه ها
 کتابخانه مرکزی، آدرس: خیابان حافظ- چهار راه شکرشکن دفتر تبلیغات 

اسالمی- ساختمان شماره 1 
 تلفن:   2 -32208001    داخلی 1395     

 کتابخانــه تخصصی، آدرس: خیابان طیب- پشــت ارگ جهــان نما کوچه 
سرلت - ساختمان شــماره 2 دفتر تبلیغات اسالمی ،تلفن:   2 -32208001    

داخلی 7657     
 کتابخانه مرجع بانوان، آدرس: خیابان هشــت بهشت غربی- خیابان ملک-

 بن بست 2 )طرفه(
 موسسه آموزشی مجتهده امین

تلفن:   2 -32208001   داخلی 7727     
 www.morsalat.com :وب سایت

*  احمد خیری، رییس اداره کتابخانه و اطالع رسانی پژوهشکده 
الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

جواد عزتی، بازیگر سینما و تلویزیون که سه فیلم »ماجرای نیمروز«، »اکسیدان« و »آینه 

بغل« در سال جاری از او اکران شده و جمع فروش فیلم هایش تا آذر ماه ،16 میلیارد تومان 

بوده است، میهمان »سینما دو« با اجرا و سردبیری حامد عنقا بود.

عزتی که امکان دارد در صــورت اکران »هزارپا«، »خرگیوش« و »پارادایس« در ســال  

جاری موفق شود عنوان پول سازترین بازیگر سال 96 را از آن خود کند، در »سینما دو« 

گفت: از ابتدا سعی کردم در سینما حساب شده جلو بروم و ژانرهای جدی و کمدی را در 

کنار هم جلو ببرم.

وی افزود: حضور من در سینما با فیلم »طال و مس« آغاز شد و من با ژانر کمدی وارد سینما 

نشدم؛ البته شخصیتی که بازی می کردم شیرین بود.

این بازیگر ادامه داد: اگر یک سال »همه چی آرومه« را بازی می کردم، سال بعد »فرشته ها 

با هم می آیند« را داشتم یا در فیلم هایی چون »همه چیز برای فروش« و »شیار 143« 

بازی کردم و همواره سعی داشتم آهسته آهسته پیش بروم.

عزتی تصریح کرد: هیچ وقت دوست نداشــتم از من در فیلمی استفاده شود تا زهر آن را 

بگیرم، بلکه می خواستم در هر اثر کارکرد خودم را داشته باشم. برای همین حتی تعداد 

فیلم های جدی من در سینما از کمدی ها بیشتر است؛ اما خب در تلویزیون شاید شما یک 

سریال طنز بازی کنی، اما چون 90 قسمت است بیشتر در ذهن ها می ماند.

وی که در فیلم تــازه بهرام توکلی بــا نام »تنگه 

ابوغریــب« نیــز به ایفــای نقش 
پرداخته، یادآور شد: همواره دوست داشتم 

بــه ســینما جدی و  عمیق تر نگاه کنم. فیلم خوب هم برایم 

در اولویت اســت،  چه کمدی باشد چه جدی.

این بازیگر در پاســخ به این ســوال 

عنقا که آیا فکر می کــردی به یکی 

از چهره های فروش سال تبدیل شوی، 

اظهار کرد:هر کســی رویای این موضوع 

را دارد، اما به اینکه چــه زمانی این اتفاق 

می افتد، فکر نکرده بودم. نمی شود برای چنین 

چیزهایی زمان گذاشت و همه چیز دست مردم 

اســت. عزتی تصریح کرد: هنر وقتی مخاطب 

داشته باشد، هنر است. شــغلم را دوست 

دارم و 21 سال اســت از تئاتر تا سینما و 

تلویزیون کار می کنم و عشــقم به کارم 

مربوط به یکی دو سال اخیر نیست که 

درآمد بیشتری کسب می کنم.

وی در پایان گفت: فکر می کنم می شود 

کار خوب و بــه اندازه کــرد و پول هم 

درآورد، اما اگر آدم همه فیلم نامه ها را 

قبول کند، معلوم است که آن وسط یک 

سوتی هم می دهد.

وزیر سابق ارشــاد گفته که »عصبانی نیســتم« حتی پروانه ساخت هم 

نداشته است. سوال اینجاســت؛ فیلمی که پروانه ساخت ندارد، چطور و 

با چه مجوزی و با چه هدفی ساخته می شود؟ آن هم فیلمی که به تعبیر 

برخی، با نگاه جانبدارانه به ماجراهای ســال 88 و آشــوبگران آن سال، 

ساخته شده است. فیلمی که این روزها بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است. 

قرار بــود در دور جدید اکــران های آخــر پاییز، فیلم پرســر و صدای 

»درمیشیان« پس از ســال ها توقیف، از 29 آذرماه  رنگ پرده را به خود 

ببیند. اعالم شد که »عصبانی نیستم« اکران خواهد شد و حتی بازیگران 

این فیلم از جمله »نوید محمدزاده« ضمن ابراز خوشحالی از این بابت، 

پست های اینستاگرامی با موضوع دعوت از مردم به تماشای »عصبانی 

نیستم« گذاشتند. 

اما دو روز مانده به اکران، انتشــار یک نامه، همه چیــز را به هم ریخت. 

 

نامه ای با امضای بســیج دانشجویی دانشــگاه امام صادق)ع( که از قضا 

بخشی از فعالیت های دانشجویان بسیجی این دانشگاه، مخالف با اکران 

فیلم های پرســرو صدا و مورددار)!( همچون »عصبانی نیستم« بود. در 

بیانیه بسیج دانشــجویی دانشــگاه امام صادق)ع( به  وزیر ارشاد هشدار 

داده شده بود: چنانچه وزارت ارشاد از اکران فیلم حامی فتنه »عصبانی 

نیستم« جلوگیری نکند، از جنبش دانشجویی و سایر اقشار ملت شریف 

ایران سیلی خواهد خورد.

انتشــار این نامه، بازخوردهای فراوانی داشــت. مهــرزاد دانش، منتقد 

سینما در واکنش به نامه اعتراضی تند بســیج دانشجویی دانشگاه امام 

صادق)ع( درباره اکران فیلم »عصبانی نیستم«، نوشت: »حال که پس از 

35 سال از تاسیس دانشگاه »سیلی« جای منطق »گفت وگوی« صادق 

آل محمد)ص( را گرفته،  پیشنهاد می کنم نام دانشگاه را تغییر دهید.«

اما اتفاق جالب تر زمانی رقم خورد که لیســت اکــران های قطعی روز 

چهارشنبه منتشر شد و نامی از »عصبانی نیستم« در این لیست به چشم 

نمی خورد تا تعبیر و تحلیل اهالی ســینما این باشــد که نامه تند بسیج 

دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( کار خود را کرده و اکران فیلم خبرساز 

درمیشیان لغو شده  تا آقای کارگردان به همراه بازیگرانش عصبانی شوند! 

منتقدان »عصبانی نیستم« اعتقاد دارند  اکران فیلمی با موضوع فتنه 88 

که به نظر می رســد نگاه کارگردان آن نگاه حمایتی نسبت به آشوبگران 

این فتنه بوده، آن هم در آستانه حماسه 9 دی و نزدیک شدن به  سالگرد 

روزهای پرتب و تاب و التهاب آن ســال، جالب توجه و البته قابل تامل به 

نظر می رسد. غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش   در گفت 

و گو با »فارس« گفته که با توجه به تراکم فیلم های اکران شده،  تصمیم 

بر این شد که اکران فیلم به زمان دیگری موکول شود ولی آیا دلیل اکران 

نشدن »عصبانی نیســتم« فقط همین بوده؟گذر زمان، علت را مشخص 

خواهدکرد. 

اکران فیلم جنجالی درمیشیان باز هم به تعویق افتاد؛

عصبانی هستند!

جواد عزتی:

دوست ندارم زهر فیلم ها را بگیرم!

خــود را برای حضور در جشــنواره فیلــم فجر آمادهاســت و »بــه وقت شــام« با انجــام مراحــل فنی، جلوه های بصــری این فیلم بر عهده هادی اســالمی حاتمی کیــا با نظــارت خودش تدوین شد.ســاخت  فیلم سینمایی »به وقت شــام« تازه ترین اثر ابراهیم 
 

حمیدیان، هادی حجازی فر و تعدادی بازیگران سوری داعش آماده شــده اســت.در »به وقت شــام« بابک فرودگاه سوریه فیلمبرداری شد و با موضوع جنایات حال دیده نشده  اســت.این فیلم در تهران، شیراز و خواهد بود که شــاید نظیر آن در سینمای ایران تا به فیلمی اکشــن، حادثه ای و پــر از صحنه های انفجار  می کند. شــنیده ها حاکی اســت که »به وقت شام« 
به ایفای نقش می پردازند.

ســاخت جلوه های ویژه بصری فیلم ترسناک »آینه شــیطان« به سعادت 
بستام سپرده شد. فرید ولی زاده، تهیه کننده نویسنده و کارگردان این فیلم 
گفت:برخی از صحنه های این فیلم با پرده کروماکی فیلمبرداری شده ونیاز 
به دقت و حساسیت در شــیوه اجرایی وکامپوزیتی جلوه های ویژه بصری 
دارد؛ بنابراین با توجه به سابقه همکاری وشناخت از کار ،این مهم به سعادت 
بستام سپرده شد. این فیلم در صورت آماده شدن، در اولین نمایش خود در 
بخش سایه های ترس جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش گذاشته می شود. 
ولی زاده در خصوص صدور برخی از پروانه های ساخت فیلم و تشابه اسمی 
آنها گفت:متاسفانه مرجع صدور گاهی بدون دقت تصمیم به صدور پروانه 
کوتاه، باعث خسارات جبران ناپذیری می شود. برخی از فیلم نامه های با شباهت اســمی و یا گفتاری می کند که در زمانی 

آینه اعمال گرفتار می شوند.قصه »آینه شیطان« راجع به زوج های جوانی است که با وسوسه شیطان در 

ساخت جلوه های ویژه
 

»آینه شیطان« به بستام سپرده شد

 مهناز افشــار در صفحه اینستاگرام خود نوشت: هیچ 
صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی 

صید نخواهد كرد.

 عکس دسته جمعی پژمان جمشــیدی و عوامل نمایش 
»آن ســوی آینه« به بهانه شــروع فــروش بلیت هــای  این 

نمایش

 مهدی پاكدل نوشت: مقدار یار همنفس چون من نداند 
هیچ كس/ســعدی.  بی نظیــر و غرور آفرین بود امشــب. با 

بزرگان قبیله هنر 

تازه ترین اثر حاتمی   کیا تدوین شد 

به بهانه نمایش »آن سوی آینه«راهنمایی مهناز افشار برای صیادان مروارید!پاكدل با بزرگان قبیله هنرثانیه ها، رابطه مستقیم با حال دلت دارن

امیر جعفری نوشت:ثانیه ها، رابطه مستقیم با حال دلت 
دارن،حال دلت اگه بد باشه، ثانیه ها، سال مي گذرن. ان شاا... 

حال دلتون خوب باشه و یلدا براتون با آرامش بگذره.

سما  مطیعی

وجود بیش از ۵۵ هزار جلد کتاب در کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
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تنها سه شغل از وجود روبات ها  در امان هستند
پیشنهاد سردبیر:

ر  د
گلکســی 

اس ۸ از سنســور 
جدیدی نســبت به نسل قبل 

این گوشی استفاده شده است؛ اما کیفیت 
عکاسی با دوربین این گوشــی نسبت به نسل قبل 

تفاوت محسوســی ندارد. با این وجود گلکسی اس ۸ همچون 
نســل قبل خود، در شــرایط مختلف، عکس هــای قابل قبولی 
می گیرد و عملکرد دوربین در محیط های کم نور بهتر شده است. 

نویز تصاویر در محیط های کم نور، کمتر شده و جزئیات تصاویر نیز 
بهبود یافته است. وجود لرزش  گیر اپتیکال در گلکسی اس ۸ نه تنها باعث بهبود عملکرد این گوشی در 

عکاسی در نور کم شده است، بلکه تاثیر منفی لرزش  دست در فیلم برداری را نیز کاهش می دهد. این گوشی ویدئوی 
4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه و 1080p با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه می گیرد. اگر هم مایل به فیلم برداری حرکت آهسته 
باشید، در رزولوشن 720p امکان فیلم برداری با نرخ ۲۴۰ فریم بر ثانیه وجود دارد. گلکسی اس ۸ به لطف پردازنده  

قوی و الگوریتم های مختلف نرم افزاری، می تواند چهره را تشخیص دهد یا سوژه  مورد نظر شما را دنبال کند تا 
هنگام فیلم برداری حتی سوژه های متحرک همواره در فوکوس باشند. اگر هنگام فیلم برداری 

4K نیاز به تهیه  یک عکس از صحنه ای خاص داشته باشید، می توانید با فشار 
دادن دکمه  شاتر یک عکس ۹ مگاپیکسلی نیز تهیه کنید.

پل  ا
همواره تمرکز 
زیادی در توســعه  دوربین 
محصوالت خود به ویژه آیفون داشته است. 
این موضوع باعث شده تا کاربرانی که به دنبال دوربینی 
توانمند هستند، با خیالی راحت گوشــی هوشمند اپل را همواره جزو 
گزینه های اصلی خرید به شمار آورند. آیفون ۱۰ نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، 
بلکه ماهیت پرچم دار آن، باعث اضافه شدن قابلیت های منحصر به فردی در بخش دوربین این گوشی، 
بین سبد محصوالت اپل شده است. به طور خالصه می توان عملکرد دوربین آیفون ۱۰ را بسیار نزدیک 
به آیفون ۸ پالس دانست. آیفون ۱۰ از چیدمان آشنای دوربین دوگانه بهره می برد که در حال حاضر 

به یک استاندارد در گوشی های پرچم دار تبدیل شده است. دو سنسور ۱۲ مگاپیکسلی با لنز های 
استاندارد و تله وظیفه دریافت و ثبت اطالعات را بر عهده دارند؛ اما از بهبود های اصلی آیفون 

۱۰ نسبت به ۸ پالس در این بخش، تجهیز هر دو لنز به لرزش گیر اپتیکال است؛ لنز تله 
نیز اکنون دیافراگم f/2.4 )در مقایسه با f/2.8 آیفون ۸ پالس( را دارد که امکان 

ثبت تصاویر پرتره با نویز کمتر را در دســترس کاربران قرار می دهد. گستره   
دینامیکی سنسور ۱۲ مگاپیکسلی این گوشی نیز از بهترین نمونه های 

موجود در دوربین دنیای موبایل است.

۸ سامسونگ
گلکسی اس 

هواوی 
پس از تجهیز 
پــی ۹ و میــت ۹ به 
دوربین دوگانــه و همکاری با 
الیکا در این بخش، اکنون در میت ۱۰ 
نیز از چیدمان مشابهی استفاده کرده است. پرچم دار جدید 
هواوی از دو سنســور ۱۲ مگاپیکســلی رنگی و ۲۰ مگاپیکسلی 
سیاه و ســفید در دوربین خود بهره می برد که شــباهت زیادی 
به نمونه  به کار رفته در میت ۹ دارد. شــایان ذکر اســت که فقط 
سنسور ۱۲ مگاپیکســلی به لرزش گیر اپتیکال مجهز شده است، 
اما یکی از تفاوت های اصلی نسل جدید سری میت، استفاده از لنز 

دیافراگم f/1.6 است که به گفت مســئولین هواوی، روشن ترین لنز با گشودگی 
است. سیستم فوکوس خودکار نیز مشابه نمونه به کار رفته در محصوالت پیشین هواوی موجود در دنیای موبایل 

است. غول گوشی های هوشمند چینی در این بخش، از ترکیب چهار سیستم فوکوس خودکار بهره برده است؛ استفاده 
از فوکوس لیزری، تشــخیص عمق میدان، تشخیص کنتراست و فوکوس فازی، باعث شــده است تا پرچم دار هواوی در 
این زمینه حرف های زیادی برای گفتن داشته باشــد و عملکرد سریع و دقیق آن، به خوبی تمام نیازهای 
کاربران در شرایط مختلف را تامین کند.  به جز لنز، در بخش سخت افزار، دوربین میت ۱۰ 
پیشرفت قابل توجهی را به خود ندیده است، اما تغییرات اصلی به نرم افزار 

و الگوریتم های پردازش تصویر باز می گردد. 

مقایسه عملکرد دوربین 
جدیدترین پرچم دارهای 

دنیای موبایل

ال جی 
وی ۳۰ همچون 

تمام گوشــی های هوشمندی 
که اخیرا راهی بازار می شوند از دوربین دوگانه 

بهره می برد. دوربین دوگانه وی ۳۰، شامل یک حسگر ۱۶ 
مگاپیکسلی برای دوربین اصلی و یک حسگر 

۱۳ مگاپیکسلی برای دوربین دوم است که این دوربین برای 
ثبت تصاویر واید تعبیه شده است. حسگر ۱۶ مگاپیکسلی مورد استفاده در 

وی ۳۰ از دیافراگم f/1.6 بهره می برد. همچنین ســایز هر پیکسل در این دوربین یک 
میکرومتر اعالم شده است. از ویژگی های دوربین اصلی وی ۳۰ باید به بهره گیری از لرزش گیر 
اپتیکال سه محوره در کنار سیستم فوکوس خودکار تشــخیص فاز و لیزری اشاره کرد. این 
دوربین از HDR و قابلیت تشخیص چهره نیز پشتیبانی می کند. ال جی برای دوربین دوم وی 
۳۰ با حسگر ۱۳ مگاپیکسلی، یک لنز واید با f/1.9 در نظر گرفته است. کره ای ها تقریبا حسگر 
دوم مورد استفاده در دوربین دوگانه  خود را تغییری نداده و از همان حسگر دوربین دوگانه  
ال جی جی ۶ استفاده کرده اند. دوربین دوم ال جی وی ۳۰ از وجود سیستم فوکوس خودکار 
و لرزش گیر اپتیکال بی بهره است. یکی از خبرسازترین موارد در خصوص ال جی وی ۳۰، 
بهره گیری آن از لنزی با عدسی های شیشه ای در کنار دیافراگم f/1.6 دوربین اصلی 
است که به عملکرد خوب این دوربین در محیط های کم نور کمک بسیاری می کند.

میت 10 پرو هواوی 

آیفون 10
ال جی وی 30

»ال جی« گوشی پرنده تولید می کند 
خبرها حاکی از آن است که ال جی می خواهد گوشی جدیدی را وارد دنیای تکنولوژی کند که این گوشی قابلیت پرواز کردن دارد. این 
دستگاه مدل U پالس اســت که نمی توان طبق تیزر جدید ال جی این خبر را تکذیب یا تایید کرد ولی آنگونه که به نظر می آید ال جی 
 با این تیزرها قصد دارد آینده تکنولوژی اش را به رخ بکشــد ولی هنوز مشخص نیست چه زمانی این تکنولوژی ها در مورد گوشی پرنده

 ال جی به واقعیت می پیوندند.
می توان گفت که گوشی پرنده ال جی یکی از طرح های مفهومی شرکت LG است که مدتی در حال کار کردن روی آن هستند و در نهایت 
قصد دارند یک گوشی ارائه کنند که قابلیت پرواز کردن را داشته باشد؛ البته این سطح تکنولوژی با سطح های امروزی همخوانی نداشته 

و تقریبا برای اینکه به حقیقت بپیوندند، نیاز است که تالش های زیادی برای آن صورت بگیرد.

تسخیر بازار تلویزیون های فوق پیشرفته توسط »ال جی«
 OLED کمپانی ال جی در حوزه تولید تلویزیون های هوشمند همیشه پیشگام بوده است. این پیشگامی این بار در تلویزیون های هوشمند
اتفاق افتاده است.  با توجه به گام های بزرگ فناوری OLED در مسیر موفقیت، ال جی بخشی برای مدیریت صنعت OLED احداث کرده 
که در آن متخصصان این فناوری روی توسعه بیشــتر آن کار می کنند. تلویز یون های OLED تمام رتبه های برتر بررسی ها را از آن خود 
کرده و حتی توانسته اند عنوان »پادشــاه تلویزیون ها« را نیز از آن خود کنند. در این فناوری بر خالف تلویزیون های LED هر پیکسل از 
تلویزیون به صورت جداگانه و بدون نیاز به منبع نور دیگری روشن و خاموش می شود. امری که باعث یک تحول بزرگ در بحث طراحی 
تلویزیون شده است. در پنل های OLED پیکسل ها به تنهایی رنگ های قرمز، سبز و آبی که برای به نمایش گذاشتن یک تصویر کامل الزم 

اند را پخش می کنند. برای پخش رنگ مشکی نیز پیکسل ها به جای جلوی نور را گرفتن، در حالت خاموش باقی می مانند. 

در آینــده ای نزدیک، روبات ها جــای تمامی 
مشاغل انسانی را خواهند گرفت و کارشناسان 
می گویند در این میان تنها لوله کش ها، برق کارها 
و پرستاران هســتند که روبات ها برای گرفتن 
جایشان به زمان بیشتری نیاز خواهند داشت. 
یک متخصص در حوزه هوش مصنوعی گفت: 
در آینده دارندگان تمامی مشاغل، شغل خود 
را از دســت خواهند داد و تنهــا لوله کش ها، 
برق کارها و پرستاران به مدت طوالنی تری در 
شغل خود فعالیت خواهند داشت. مارتین فورد، 
یک نویسنده آمریکایی که کتاب پرفروشی راجع 
به روبات ها نوشته است، هشدار داد که به زودی 
انسان ها قادر به رقابت با ماشین آالت در هیچ 

زمینه ای نخواهند بود.
وی در گفت وگو با دیلی استار آنالین اذعان کرده 
زمینه های شغلی که مردم در آن در امان هستند 
به مهارت هایی همچون هماهنگی دست و چشم 
و انعطاف پذیری نیازمند هستند، پس باید به 
فکر شغل هایی فنی چون لوله کشی و برق کاری 
بیفتیم. فــورد همچنین گفت: پرســتاری نیز 
چون نیاز به همدلی ومراقبت دارد و شغل هایی 
که خالقانه هســتند، می توانند بــرای مدتی 

طوالنی تری در امان باشند.

 تنها سه شغل از وجود روبات ها 
سامسونگ در امان هستند

از گوشی های جدید 
گلکسی A8 و گلکسی A8پالس 

با نمایشگر ۱۸.۵ به ۹ و دوربین سلفی دوگانه 
به صورت رســمی رونمایی کرد. شــرکت سامسونگ 

به صورت رسمی از اعضای جدید سری گلکســیA رونمایی کرد. 
گوشی های جدید سامسونگ که پیش تر با نام گلکســی ای ۵ و گلکسی ای ۷ 

فاش شده بودند، با نام تجاری گلکسی ای ۸ و گلکســی ای ۸ پالس وارد بازار خواهند شد. 
همان طور که انتظار می رفت، میان رده های جدید سامسونگ به نمایشگر بزرگ اینفینیتی دیسپلی مجهز 

خواهند شد و از دوربین دوگانه بهره می گیرند. در سال جاری میالدی، شرکت کره ای گوشی های گلکسی اس ۸ و 
گلکسی نوت ۸ را با صفحه نمایش اینفینیتی دیســپلی ارائه داد؛ تا پیش از رونمایی از سری جدید گلکسی ای، 

این نمایشگر به گوشی های رده باالی سامسونگ محدود بود.  گلکسی ای ۸ و گلکسی ای ۸ پالس، اولین 
 محصوالت سامسونگ هستند که با دوربین سلفی دوگانه با قابلیت فوکوس زنده )Live Focus( ارائه 
می شوند. با توجه به اینکه گوشــی های جدید سامسونگ به نمایشگر بزرگ اینفینیتی 
دیســپلی مجهز شــده اند؛ خبری از دکمه  فیزیکی هوم نیست. حسگر اثر 
انگشت گلکسی ای ۸ به پنل پشتی منتقل شده و برای دسترسی 
ساده تر  نسبت به گلکسی اس ۸ و گلکسی نوت ۸، 

در زیر دوربین قرار دارد.
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گیاهان درخشان، جای المپ را می گیرند
مهندسان موسسه فناوری ماساچوست)MIT( موفق به ابداع گیاهان درخشانی شده اند که ممکن است جایگزین چراغ ها شوند. دانشمندان 

با استفاده از همان ترکیبی که موجب درخشش کرم شب تاب می شود، توانستند گیاهانی تولید کنند که در تاریکی بدرخشند.
گیاهان درخشان می توانند کارهایی را که در حال حاضر توسط دستگاه های الکتریکی مانند المپ ها و چراغ های خیابانی 
انجام می شود، عهده دار شوند. گروهی از محققان از موسسه فناوری ماساچوست )MIT( گیاهان درخشان 
را به لیست پروژه های نانوبیونیک گیاهی خود اضافه کردند که در حال حاضر شامل گیاهانی 
است که می توانند مواد منفجره را شناسایی و شرایط خشکی و کم آبی را کنترل 
کنند. تیم تولید گیاهان درخشان، با هدف مهندسی کردن گیاهانی که 
یک روز بتوانند وظایف دستگاه های الکتریکی فعلی انجام 
دهند، پرمصرف ترین انرژی در 
جهان، یعنی روشــنایی را 

هدف قرار داده است.

کت  شر
اپل تالش دارد 

فرمت جدید ذخیره سازی 
تصویر به نام HEIF را جایگزین فرمت 

 HEIF کند. با فرمــت تصویری JPEG قدیمی
فضای ذخیره سازی کمتری را اشــغال می کنید.  فرمت 

تصویری JPEG سال هاست که مورد استفاده کاربران دنیای فناوری 
در سرتاسر جهان قرار دارد و تصاویر بسیاری با این فرمت ذخیره شده است، 

اما به تازگی شــرکت اپل در تالش برای جایگزینی این فرمت قدیمی با فرمت جدیدی به 
نام HEIF می باشد. HEIF که مخفف عبارت High Efficiency Image Format )فرمت تصویری با بازدهی 

باال( است، تنها به اندازه نیمی از یک تصویر JPEG با کیفیت مشابه، فضای ذخیره سازی دستگاه شما را اشغال 
اگر بتواند استفاده از این فرمت می کند. شرکت اپل 
بدهد، کاربران عالوه بــر صرفه جویی در تصویــری را رونق 
قادر خواهند بود تصاویری شــفاف تر، دقیق تر و با فضای ذخیره سازی 

باشند. از دیگر ویژگی این فرمت می توان تنوع رنگ بهتر داشته 
مشاهده تصاویر متحرک شگفت انگیزتر و به امکان ویرایش بیشــتر و 
افزوده اشاره کرد.کاربرد آن در فناوری واقعیت 
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 نتایج جست وجوی ایرانی ها 
در گوگل

 بررسی لغات پرتکرار و داغ جست وجو شده در موتور جست وجوی گوگل توسط 
کاربران ایرانی از افزایش توجه کاربران به محتوای فارسی و سرویس دهنده های 
بومی در فضای مجازی حکایت دارد. گوگل به رسم هر ساله خود، لغات پرتکرار 
و داغ جست وجو شده در موتور جســت وجوی خود را در قالب های مختلف به 
اطالع کاربران اینترنت می گذارد. نتایج حاصل از این بررســی ها نشان می دهد 
که عبارات نخســت مورد توجه کاربران ایرانی که در موتور جست وجوی گوگل 
جست وجو شده مربوط به سرویس دهنده های بومی است و نسبت به سال ۲۰۱۶ 
میزان محتوای فارسی جست وجو شده با افزایش همراه است. کاربران ایرانی در 
سال ۲۰۱۷ عالوه بر جست وجوی ســرویس هایی مانند گوگل، مترجم گوگل، 
تلگرام و اینستاگرام، به سرویس دهنده های استارتاپی توجه ویژه ای نشان دادند 
به نحوی که از میان ۱۶ عبارت نخست جســت وجو، ۴ عبارت به استارتاپ های 
ایرانی اختصاص دارد. در حوزه دریافت خدمات نیز جســت وجوی کاربران در 
مورد اپراتورهای موبایل، سایت های خرید و فروش خودرو، سایت های خرید و 
فروش آنالین و سامانه پرداخت بانک ها دیده می شود. به نحوی که جست وجو 
 در مورد دو مدل خودرو، دغدغه تعداد زیــادی از کاربران وب در ایران بوده و در 
جست وجوهای زیادی دیده شده اند؛ همچنین دانشگاه آزاد و یک سایت ورزشی 

از دیگر عبارات پر جست وجو توسط کاربران ایرانی بوده است.

شــرکت های مطرح دنیای موبایل تمام توان خود را برای بهبود 
عملکرد دوربین محصوالت خود به کار گرفته اند تا با قدرت نمایی 

در این بخش، نظر خریداران بیشتری را به خود جلب کنند.
 این رقابت تا حدی داغ شده است که هر ســاله شاهد معرفی 
 فناوری  و امکانات نوینی در دوربین گوشــی های هوشــمند

 هستیم. 
در ادامه به مقایسه عملکرد دوربین چهار پرچم دار دنیای موبایل 

پرداخته ایم، با ما همراه باشید.
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سرپرست فرمانداری مبارکه مطرح کرد:
استفاده بالمانع  از امالک 

آموزش و پرورش با اخذ مجوز
سرپرست فرمانداری شهرستان  مبارکه

مبارکه با اشاره به مســائل و مشکالت اقتصادی 
موجود در کشور اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش 
نیز از این امر مستثنا نیست و آنها هم با مشکالت 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. این موضوع 
چنین ایجاب می کند که خیران عزیز شهرستان با 
کمک های خیرخواهانه خود برای بهبود شرایط 

آموزشی و تربیتی شهرستان گام بردارند.
جواد سلطانی فراهم کردن زمینه های کارآفرینی 
و خوداشتغالی و کاهش هزینه ها را وظیفه همگان 
دانست و تاکید کرد: ان شاءا... با عزم جهادی بتوانیم 
با موفقیت مشکالت اقتصادی را پشت سر بگذاریم 

و از این بحران عبور کنیم.
وی با اشــاره به وجود اراضی و امالک مازاد بر نیاز 
اداره آموزش و پرورش، عنوان کرد: این امالک در 
بعضی شهرها باعث ایجاد مشکالتی شده است که 

باید تعیین تکلیف شوند.
رییس شورای آموزش و پرورش مبارکه ادامه داد: 
در صورتی که شهرداری ها و دهیاری ها به امالک 
بال استفاده آموزش و پرورش نیاز دارند، می توانند 
با اخذ توافقــات الزم از اداره آموزش و پرورش و با 

رعایت قوانین و مقررات، از آنها استفاده کنند.
سرپرست فرمانداری مبارکه با اشاره به ساماندهی 
و بهینه سازی بخشی از امالک و فضاهای آموزشی 
آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: اداره آموزش و 
پرورش می تواند طبق قانون امالکی که بال استفاده 
هستند را با اخذ موافقت مراجع ذی ربط تبدیل به 

احسن نماید و از آنها بهره برداری کند.

رییس شبکه بهداشت و درمان لنجان 
خبرداد:

ساخت اورژانس پیش بیمارستانی 
در بخش باغ بهادران

رییس شبکه بهداشت و درمان  لنجان

لنجان با توجه به مشکالت بخش باغ بهادران در 
حوزه درمان خاطرنشــان کرد: اگر زمین در نظر 
گرفته شده برای این بخش بستر مناسبی داشت، 
تاکنون شاهد پیشرفت بهتری بودیم؛ بااین وجود 
به محض تامین اعتبارات  مالــی، اولویت ما اتمام 

پروژه های ناتمام در این منطقه است.
وی بابیان اینکه حجم باالیی از گردشگران استان 
در باغ بهادران تردد دارند، متذکر شــد: مســائل 
مربوط بــه بهداشــت محیط این منطقــه را نیز 
به صورت متمرکز از طریق کارشناسان بهداشت 
محیط و هــم  از طریق مراکز بهداشــت منطقه 

کنترل می کنیم. 
وحدتی، تامین نیروی انســانی را مهم ترین عامل 
برای دریافت مجوز اورژانس پیش بیمارســتانی 
در بخش باغ بهادران دانســت و بیان کرد: فاصله 
روستاها در بخش باغ بهادران از مرکز این بخش 
بسیار زیاد است و به همین خاطر درصدد ساخت 
یک اورژانس پیش بیمارســتانی در باغ بهادران 
هســتیم که البته تمهیدات الزم در این خصوص 
فراهم شــده و در نظــر داریم ازطریــق رایزنی با 
کارشناسان و شناســایی خیرین، این مجموعه را 

در بهترین مکان ممکن احداث کنیم.

رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان 
دهاقان:

رانندگان، پرچم داران صنعت 
حمل و نقل هستند

دهاقان رییس مرکز فنــی و حرفه ای 

شهرستان دهاقان با اشــاره به روز حمل و نقل 
گفت: شایســته اســت در این روز مهم به مسیر 
خدمت رسانی که مسئوالن و مدیران این حوزه 
طی می کنند، بنگریم و همچنین قدر و منزلت 
خانواده عظیم حمل و نقــل را در تاریخ خدمت 

صادقانه این عزیزان جست وجو کنیم.
محمدرضــا شــیروانی تصریح کــرد: رانندگان 
پرچم داران صنعت حمل و نقل و کوشــندگان 
امانتدار و شــب زنده داران جاده ها هستند که 
با تمامی وجودشان در ارتزاق روزی حالل تمام 

سختی ها را به جان می خرند.
شــیروانی افزود: شــاید به جرأت بتــوان گفت 
تمامی حمل و نقل هــای دریایی،  ریلی و هوایی 
وابســته به رانندگان عزیزی اســت که تا مقصد 
اصلی امانتدار بار و امانت جامعه هستند و الحق 
 که به مســئولیت اجتماعی خویــش خالصانه 

پایبند بوده اند.
رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان دهاقان 
از اعــالم آمادگی مرکــز جهت ارائــه خدمات 
مهارت آمــوزی و توانمندســازی خانواده های 

رانندگان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل:
برداشت آب از چاه های 

زراعی دو برابر حد مجاز است
آران و بیدگل مدیر جهاد کشاورزی آران و 

بیدگل با اشاره به برداشت ۱۲ هزار لیتری آب از 
چاه های زراعی شهرستان گفت: این برداشت دو 
برابر حد مجاز است. حسین فتاحی، در مورد امور 
 زیربنایی کشــاورزی اضافه کرد: ســال زراعی 
۹۵- ۹۶ برای تغییر شــیوه آبیاری از سنتی به 
جدید، نزدیک ۳۰ میلیارد ریال اعتبار ملی در 
شهرستان هزینه شــد. وی پیاده شدن سامانه 
آبیــاری تحت فشــار در ۲۰ هکتــار از اراضی 
شهرستان را یادآور شد و بیان کرد: ۶۰ هکتار نیز 
به آبیاری زیر ســطحی مجهز شده و مطالعات 
مربوط به سامانه های آبیاری نوین در ۲۲۰ هکتار 

صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه سازماندهی استخراج 
آب از چاه های شهرستان، برداشت حداکثر سه 
هزار ســاعت آب از چاه های کشاورزی را مجاز 
شمرده، در حالی که به دلیل عدم نظارت، تاکنون 

بیش از هفت هزار ساعت برداشت شده است.
فتاحی توضیح داد: اجازه برداشــت شش هزار 
لیتر آب از ۲۴۴ حلقه چاه در شهرســتان صادر 
شده است، اما در حال حاضر دو برابر این میزان 

برداشت می شود.
وی با اشــاره به حمایت های صــورت گرفته از 
کشاورزی خانگی و بخش های گلخانه ای اضافه 
کرد: در یزدل، نوش آباد و سفیدشــهر با توجه 
به کیفیت آب، ظرفیت خوبی برای گســترش 

کشاورزی گلخانه ای وجود دارد.

رییس جمعیت هالل احمر اردستان 
خبر داد:

 ساخت2 مرکز اسکان 
با گنجایش 2۰۰نفری

رییس هالل احمر اردســتان،  اردستان

گفت: دو مرکز اسکان اضطراری با گنجایش ۲۰۰ 
نفر در طرح امداد زمستانه اردستان پیش بینی 
شده است. منصور خانی اظهار کرد: این طرح که 
از ۲۰آذرماه در اردستان شروع شده است، تا ۲۵ 
اســفندماه ادامه دارد. وی افــزود: اجرای طرح 
زمستانه به منظور تقویت عوامل امدادی و آماده 

کردن مراکز اسکان اضطراری انجام شده است.
خانی با بیان اینکه دو مرکز اســکان در شــهر 
اردستان و محور روستای ظفرقند تجهیز و آماده 
سازی شده است، تصریح کرد: همچنین چهارنفر 
نیروی نجاتگر و یک پرسنل به صورت ۲۴ ساعته 
با یک دســتگاه آمبوالنس مجهز و یک دستگاه 
خودروی ســت مجهز آماده خدمت رسانی به 
هم وطنان اســت. وی تاکید کــرد: هالل احمر 
اردســتان دارای ۴۱۱نفــر داوطلــب فعال و 
۲۰۶نفر نیروی جوان فعال اســت و همچنین 
دو تیم امدادی هر کدام با ۳۳ امدادگر در مواقع 

اضطراری آماده خدمت هستند.
رییس هالل احمر اردستان همچنین خاطرنشان 
کرد: یک تیم هشت نفره از جمعیت هالل احمر 
اردستان به منطقه زلزله زده باباجانی اعزام شده 
که ماموریت آن به پایان رســیده و تیم دیگری 

جایگزین خواهد شد.
خانی یکی از وظایف اصلی جمعیت هالل احمر 
را امداد رسانی به آسیب دیدگان دانست و افزود: 
سازمان جوانان هالل احمر یکی از سازمان هایی 
است که نقش مهم و اثر گذاری را در زمان بروز 
حوادث طبیعی و عملیات امداد و نجات برعهده 

دارد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
خوانسار:

 پنج واحد نانوایی متخلف 
بسته شد

خوانسار رییــس اداره صنعت، معدن و 

تجارت خوانسار با اشــاره به بازدید گشت های 
مستقل و مشــترک با اتحادیه خبازان و شبکه 
بهداشت و درمان خوانســار از ۲۰ واحد نانوایی 
به طور میانگین در هفته  افــزود: در نتیجه این 
بازدیدها، تعداد پنج واحد نانوایی به دلیل تخلفات 
صنفــی از جمله تعطیلــی خودســرانه با نظر 
کارگــروه فرعی گندم و آرد و نان شهرســتان، 

به صورت موقت بسته شد. 
به گفته علی نجاتیان ۵۵ واحد خبازی تافتون، 
سنگکی و بربری درحال فعالیت بوده و سهمیه 
آرد به میزان ماهانه ۵ هزار و 78۰ کیســه ۴۰ 
کیلویی، از دو کارخانه عظیم گلپایگان و اطلس 
اصفهان، تامین و بین نانوایان شهرستان توزیع 

می شود.
وی بیان داشت: در شهرستان خوانسار نان بربری 
و سنگک به صورت قرص نان عرضه می شود و به 
پیشنهاد اتحادیه صنف خبازان و به جهت رعایت 
حقوق مصــرف کنندگان، نان تافتون ســنتی 
که بیشترین ســهم خانوار شهرستان است، به 
 صورت کیلویی بــه مصرف کننــدگان عرضه 

می شود.

ســمیه محمودی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشــی از تسهیالت 
اشتغالزایی شهرستان به صورت وام های مشاغل خانگی است الزم است 
بازارچه مشاغل خانگی به صورت دائمی یا فصلی در شهرستان تشکیل 
شــود. وی ادامه داد: بهترین زمان برای ایجاد بازارچه مشــاغل خانگی 
در شهرستان، ایام نوروز امســال است که باتوجه به حضور شمار زیادی 
از گردشــگران در منطقه، می توان موقعیت مناســبی برای فروش این 
محصوالت ایجاد کرد. محمودی تاکید کرد: الزم اســت اعضای شورای 
اسالمی شهر در بودجه ســال ۹7 ردیف اعتباری مناسبی برای تملک 
کارخانه تاریخی نوین شــهرضا پیش بینی کنند تا به این وسیله محل 
مناسب برای ایجاد بازارچه مشاغل خانگی در اختیار باشد. وی گفت: از 
طرح تملک کارخانه نوین حمایت می کنم؛ به شرطی که اعضای شورای 

شهر مراحل اجرایی این طرح را آغاز کنند و اکنون زمان مناسبی برای این 
منظور است. نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس 
شورای اسالمی، اظهار کرد: در حال حاضر باتوجه به پیگیری های انجام 
شده اجرای طرح تاسیس کارخانه بازیافت جنوب استان تا جانمایی جدید 
متوقف شده است؛ در غیر این صورت مردم شهرضا باید مشکالت زیست 

محیطی را در شمال و غرب این شهرستان تحمل می کردند.
   شهرضا به طرح جامع ترافیکی نیاز دارد

 محمودی تصریح کرد: با توجه به ساختار شهرستان و تعداد وسایل نقلیه 
و همچنین تجمع مراکز خرید و درمانی در یک مسیر، الزم است تدابیر 
الزم اندیشیده شود؛ در غیر این صورت هر هزینه ای در این زمینه حتی 

به عنوان یک مسکن موقت نیز عمل نخواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سال ۹۳ طرح احداث کارخانه کمپوست 
بین شهرداری های شهرضا، دهاقان و مبارکه منعقد شد که سهم شهرضا 

۳۴درصد، دهاقان ۱8درصد و مابقی متعلق به شهرستان مبارکه است.
نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: متاسفانه مسئوالن اجرایی بدون توجه به موضوعات محیط 
زیســت، جانمایی غلطی را در گردنه »پوده« برای احداث این کارخانه 
پیش بینی کردند. محمودی تصریح کــرد: باتوجه به وزش باد در آینده 
احداث این کارخانه در این مکان می توانست هم برای روستاهای اطراف و 
هم برای شهرستان شهرضا مشکالتی را ایجاد کند؛ ضمن اینکه موقعیت 
این مکان در روبروی پادگان قدس و نیز امکان تاثیر بر قنوات آن محدوده 
جبران ناپذیر بود. وی گفــت: در حال حاضر باتوجــه به پیگیری های 
انجام شده اجرای طرح تا جانمایی جدید متوقف شده است؛ در غیر این 
صورت مردم شهرضا باید مشکالت زیست محیطی را در شمال و غرب 
این شهرستان تحمل می کردند. نماینده مردم شهرستان های شهرضا 
و دهاقان در مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: در انتخاب این مکان 
مدیرکل شهری اســتانداری و معاونت عمرانی استانداری نقش ویژه ای 
داشــتند که اگر همکاری الزم صورت نگیرد، صدمات آن جبران ناپذیر 

است.
 ادامه بی مهری ها به صنعت سفال شهرضا

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: باتوجه به اینکه 
حدود هشت ماه از ملی شدن صنعت سفال و سرامیک شهرضا گذشته 
ولی متاسفانه حتی یک تابلو در ورودی های شهر تحت عنوان شهر ملی 

سفال و سرامیک نصب نشده است.
وی ادامه داد: اقدام خاص و قابل توجهی برای معرفی ســفال شهرضا یا 
حرکت به ســمت شــهر جهانی صورت نگرفته و این در حالی است که 
باتوجه به وجود تسهیالت و کارگاه آموزش ســفالگری در مرکز فنی و 

حرفه ای، می توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.
نماینده مردم شهرســتان های شــهرضا و دهاقان در مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: از مسئوالن اجرایی شهرســتان می خواهم در این 
زمینه همت کنند؛ زیرا وظیفه دولت ایجاد اشتغال است و کسانی که در 
 شهرستان به عنوان مسئول یا کارمند جایگاهی دارند، باید در این زمینه

 کوشا باشند.

نماینده مردم شهرضا  و دهاقان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

توقف  احداث کارخانه بازیافت جنوب استان تا جانمایی جدید

شهرضا نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از کارخانه تاریخی نوین شهرضا 

اظهارداشت: در حال حاضر دولت تسهیالت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل موجود پرداخت می کند که الزم است بسترهای 
الزم از جمله فرهنگسازی رسانه ای برای استفاده از آنها فراهم شود. 

اخبار

 توقف  احداث کارخانه بازیافت جنوب استان 
تا جانمایی جدید

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

جانشــین فرماندهی انتظامی  تیران و کرون

اســتان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت های فضای 
مجازی غیرقابل انکار است، تصریح کرد: باید از این 

ظرفیــت روز و عصر حاضر، بــرای انتقال مفاهیم 
ارزشمند اسالمی استفاده شود و فعاالن فرهنگی، 
روحانیون و افراد اثرگذار با تولید محتوای موثر، در 

انتقال مفاهیم از طریق فضای مجازی اقدام کنند.
سرهنگ حســین حســین زاده خاطرنشان کرد: 
دعوت نسل جدید به آموزه های دینی همانند نماز 
نیازمند درک صحیح از نیازها و روش های دعوت 
است که بدون شــناخت از وضعیت روحی و درک 

آنان موفق نخواهیم بود.

ســرهنگ حســین زاده غفلت از فضای مجازی 
و کارکردهــای آن را عامل افزایش آســیب ها و 
چالش های این فضــا عنوان کــرد و افزود: بیش 
از هفت هــزار عنوان مجرمانــه در فضای مجازی 
 توســط پلیس فتای اســتان اصفهان کشف شده 

است.

 جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان در تیران و کرون خبر داد:
 کشف بیش از هفت هزار عنوان مجرمانه در فضای مجازی

معاون توسعه مدیریت اداره کل  شهرضا

جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در تشــریح 
مهم تریــن معضالت کشــاورزی تصریــح کرد: 
متاســفانه قهــر طبیعت و اســتمرار شــرایط 
خشکسالی در ۱۰ سال گذشــته، کشاورزی را با 
چالش جدی مواجه کرده؛ این در حالی است که 
حتی اگر بارندگی به میزان نرمال انجام شود باز هم 
نیمی از مشکالت موجود باقی خواهد ماند.گودرز 
صادقی افزود: بهره برداری بــی رویه از منابع آبی 
زیرزمینــی در نیم قرن گذشــته باعث شــده تا 
سفره های آبی که در طول هزاران سال ایجاد شده 
بود، از بیــن برود. وی خرده مالــک بودن اراضی 
زراعی را مشکل دیگری در مسیر توسعه این بخش 
برشمرد و تصریح کرد: شمار زیادی از کشاورزان 
خرده مالک، ســن باالیی دارند که همین مسئله 
استفاده از فناوری های مدرن را با مشکل مواجه 
می کند. صادقی از مناسبات غیراصولی در دوران 
بعد از تولید محصوالت زراعی به عنوان عاملی نام 
برد که زمینه ایجاد بازار سیاه و داللی را ایجاد کرده 

اســت و در ادامه گفت: همواره مناسبات قدرت و 
روابط فرابخشی به نفع بخش صنعت بوده و باعث 
شــده تا هرگز میــزان بودجه مصــوب به بخش 

کشاورزی اختصاص پیدا نکند.
معاون توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون پنج هزار هکتار 
از اراضی زراعی شــهرضا به سیستم آبیاری نوین 

مجهز شده  است.

معاون توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی استان در شهرضا بیان کرد:

تجهیز5هزار هکتار از اراضی زراعی به سیستم آبیاری نوین
مدیــر توســعه فناوری ســالمت  کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به تصویب ۱7 
طرح تحقیقاتی فناور از سال 8۹ تاکنون در شورای 
فناوری دانشگاه  گفت: ســه طرح از این طرح ها به 
مرحله اجرا و تولید رسیده اســت. به گفته  ابوالفضل 
اعظمی، تولید این کیت در مقایسه با نوع آمریکایی 
آن که برای ۱۰۰ تست استفاده می شود، با ۵۰درصد 
صرفه جویی ارزی و به عنوان تولید داخل و بی نیازی 
به بیگانه در حوزه سالمت و درمان، مصداق تحقق 
اقتصاد مقاومتی و از دغدغه های مقام معظم رهبری 
است. مدیر توسعه فناوری ســالمت دانشگاه علوم 
پزشکی کاشــان، با تاکید بر اینکه این کیت تولید 
شده با نوع آمریکایی آن هیچ تفاوتی ازلحاظ کیفیت 
ندارد گفت: حتی ازنظر قیمت ۵۰ درصد ارزان تر از 
قیمت مشابه آمریکایی است. اعظمی افزود: طراحي 
و تولید پروب دمایي رکتال، طراحي و تولید زانوبند 
الکتریکي ویبره جهت افراد ناتوان جسمي و حرکتي، 
تعیین قرابت ژنتیکي در اسب، تولید کیت تشخیص 
مولکولي  Her2،تولید کیت تشخیصي آلبومینوري، 

تولید مدل آزمایشگاهي واریکوســل و وازکتومي، 
تولیدکیت تشــخیص مولکولــي HER2 و تولید 
مدل هاي حیواني سکته مغزي، پارکینسون، آلزایمر 
و دیابــت، از دیگــر طرح های این شوراســت. وی 
گفت:تولیــد کیت اســتخراج DNA و RNA برای 
نخســتین بار در کشــور به روش نانو مگنت برای 
شناســایی آیتم های سرطان ســینه و پروستات، 

به زودی به تولید انبوه می رسد.

برای نخستین با ردر دانشگاه علوم پزشکی کاشان رقم خورد؛

کیت استخراج DNA و RNA  تولید شد

آران و بیدگل پهلوان علی اکبر شکرریز، مدال های خود در مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان را برای 

کمک به مردم مصیبت دیده کرمانشاه به فروش می رساند. پیشکسوت ورزش باستانی با بیان اینکه در حال 
حاضر تمام مردم ایران باید برای کمک به مردم کرمانشــاه تالش کنند، اظهار کرد: این مدال ها شاید از نظر 
مادی ارزش چندانی نداشته باشد، با این حال بنده تالش کردم در حد توان خود به هم وطنان کمک کرده باشم. 
وی تصریح کرد: ورزشکاران همواره پشتیبان مردم بوده و در سختی ها از آنها حمایت کرده اند، این کار من 

دعوتی بود از تمام ورزشکاران برای اینکه در صف مقدم حمایت از مردم کرمانشاه باشند.

 مدال های پهلوان
 آران و بیدگلی برای 
زلزله زده ها حراج شد

ژه
وی

دانشگاهجهاد کشاورزی

فرمانده انتظامي شهرســتان گلپایگان  گلپايگان

گفت: در پي وقوع چندین مورد سرقت منزل در شهرستان 
گلپایگان و شکایت مال باختگان، بررسي موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهي این شهرستان 
قرار گرفت. سرهنگ حسین بساطي افزود: ماموران پس از 

انجام یکسري کارهاي تخصصي و اقدامات خاص، موفق شدند چهار سارق را شناسایي و پس از هماهنگي با 
مقام قضائي دستگیر کنند. وی ادامه داد: در بازرسي از مخفیگاه سارقان یک دستگاه موتور سیکلت سرقتي و 

مقادیري وجوه نقد و طالي سرقتي به ارزش ۵۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان گلپایگان در پایان از تحویل ســارقان به مراجع قضائي خبر داد و به شهروندان 
توصیه کرد نکات ایمني پیشگیري از سرقت را رعایت کرده و منازل خود را به تجهیزات ایمني پیشگیري از 

سرقت مجهز کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان
 خبر داد:

باند سارق گلپایگان 
منهدم شد

چادگان به گفتــه رییــس جهاد کشــاورزی 

چادگان، امسال ۲۵ هکتار نخود دیم به  صورت پاییزه و 
با رقم عادل واکسان ترکیه ای در بخش مرکزی چناررود 
شهرستان چادگان کشت  شده که از این سطح ۱۵هکتار 
به  صورت مکانیزه و ۱۰ هکتار به  صورت دست پاش بوده 

است. بختیار حاجتی دلیل روی آوردن کشاورزان شهرستان چادگان به کشت دیم نخود را خشکسالی 
دانست و خاطرنشان کرد: امســال افزایش ۶۰ درصدی این محصول را در شهرســتان شاهد هستیم و 
پیش بینی می شود در هر هکتار از زمین های زراعی یک تن نخود برداشت شود. رییس جهاد کشاورزی 
چادگان سطح زیر کشت نخود دیم در ســال زراعی ۹۶-۹۵ در این شهرستان را ۱۰ هکتار اعالم و اظهار 
کرد: ۱۰ تن محصول نخود از این اراضی برداشت شد. گفتنی است ســیب زمینی، حبوبات و میوه های 

شهرستان چادگان، به دیگر شهرستان های استان صادر می شود.

رییس جهاد کشاورزی چادگان 
خبرداد:

افزایش 6۰درصدی 
کشت نخود 
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ابالغ رای
9/767 شماره دادنامه: 9609973633601136 شماره پرونده: 9609983633600565 
شماره بایگانی شعبه: 960572 خواهان: آقای اسداله ملک زاده فرزند عبدالعلی با وکالت 
خانم زهرا عسگری ورنوسفادرانی فرزند اسداله به نشانی خمینی شهر خ آزادگان روبروی 
ایران خودرو ســاختمان اطلس طبقه دوم، خواندگان: 1- آقای ایمــان یزدانی 2- خانم 
کبری  مهدی قلــی فرزند احمد 3- آقــای عبدالرضا آجیلی همگی به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درباره دادخواست آقای 
اســداله ملک زاده با وکالت خانم زهرا عســگری به طرفیت 1- خانم کبری مهدی قلی 
2- عبدالرضا آجیلی 3- آقای ایمان یزدانی به خواسته مطالبه مبلغ 370/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به اســتناد دو فقره چک به این شرح 1- چک 
شــماره 1576/815633/26-95/6/25 به مبلغ 300/000/000 ریال 2- چک شماره 
1576/815634/12-95/7/15به مبلغ 200/000/000 ریال هر دو عهده بانک ملت، به 
این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول صادرکننده و خواندگان ردیف 
های دوم و سوم ظهرنویسان چکهای موضوع دعوی می باشند که وجه چک ردیف اول 
را بدهکار و صرفًا مبلغ 70/000/000 ریال از چک ردیف دوم بدهکارند ولیکن از پرداخت 
امتناع می نمایند. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی )نشر آگهی در روزنامه زاینده رود صفحه 
15 مورخ 96/7/6 تحت شماره 2248( حضور ندارند و دفاعی ننموده اند. بنابراین با توجه به 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف اول در ذیل چکها و خواندگان 
ردیفهای دوم و ســوم در ظهر آنها و با عنایت به وجود چکهای مستند دعوا در ید وکیل 
خواهان و امضا خواندگان در ذیل و ظهر چکها و عدم تعرض نسبت به امضا و نظر به اینکه 
خواندگان دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به 
صحت تشخیص مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 ومواد 515 و 519 
و 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 12/500/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ازتاریخ سررسید چکها ) مبلغ 300/000/000 
اصل خواسته از تاریخ 95/6/25 و مبلغ 70/000/000  ریال از تاریخ 95/7/15( تا تاریخ 
وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام و 
پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6086 شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر  )462 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/763  آقای حسین فقراء اردستانی دارای شناسنامه شماره 7909 به شرح دادخواست به 
کالسه  448/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس فقراء اردستانی به شناسنامه 133 در تاریخ 96/9/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 5 دختر و 2 پسر و 
یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- نفیسه فقراء اردستانی به شماره شناسنامه 171 متولد 
59/7/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 2-  افســانه فقراء اردستانی به شماره شناسنامه 
1900 متولد 67/11/19 صادره از اردستان فرزند متوفی 3- زهرا فقراء اردستانی به شماره 
شناسنامه 1180049705 متولد 72/5/24 صادره از اردستان فرزند متوفی 4- الهام فقراء 
اردستانی به شماره شناســنامه 1180070399 متولد 75/2/28 صادره از اردستان فرزند 
متوفی 5- فرزانه فقراء اردســتانی به شماره شناســنامه 404 متولد 64/6/28  صادره از 
اردستان فرزند متوفی 6- رضا فقراء اردستانی به شماره شناسنامه 329 متولد 61/6/20 
صادره از اردستان فرزند متوفی 7- حسین فقراء اردستانی به شماره شناسنامه 7909 متولد 
57/4/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 8- طاهره کاظم زاده اردستانی به شماره شناسنامه 
7341 متولد 29/1/10 صادره از اردستان همسر متوفی. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 366 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )149 کلمه، 2 کادر(
مزایده

9  شــماره صورتمجلــس 9609003623300181 شــماره پرونــده:  /762
9509983623100707 شماره بایگانی شعبه: 960111 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در  اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960111 مدنی که 
به موجب  آن آقای جواد دهقانی فرزند رضا محکوم است به پرداخت مهریه در حق محکوم 
لها خانم خدیجه دهقانی فرزند داود و پرداخت مبلغ 50/940/000 ریال به عنوان هزینه 
اجرا در حق صندوق دولت، با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه 
برنیامده است فلذا اموال مشارالیه را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 
تمامی ســهم االرث محکوم علیه از پالکهای ثبتی به شماره 15/381 و 16/381متعلق 
به پدر محکوم علیه رضا دهقانی واقع در طرح کشاورزی شهید بهشتی مهاباد که میزان 
مالکیت مورث محکوم علیه به میزان چهار ســهم مشاع از هشــتاد سهم عرصه و اعیان 
پالکهای موصوف می باشد. کل پالکهای مذکور دارای دو قطعه باغ تحت کاشت درختان 
انار و انجیر 10 تا 12 ساله و دو قطعه زمین زراعی و چاه آب شش اینچی و یک باب منزل 
مسکونی با مساحت عرصه حدود 155 متر مربع و عرصه 80 متر مربع با دیوار آجری باربر 
که سقف قسمتی از آن تیرآهن و قسمت دیگر شــیروانی و قدمت باالی 15 سال دارای 
شبکه  آب، برق و گاز می باشد. همچنین پالکهای موصوف دارای ساختمان دامداری به 
مساحت عرصه 65 متر مربع می باشــد که متراژ کل پالکهای موصوف شامل زمینهای 
زراعی، منزل مســکونی و دامداری آن به میزان 40/000 متر مربع می باشد. با توجه به 
موارد مذکور ارزش ســهم االرث محکوم علیه آقای جواد دهقانی فرزند رضا از پالکهای 
15/381 و 16/381 به مبلغ 415/712/500 ریال اعالم می گردد. همچنین تمامی سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1/7441 منزل مسکونی واقع در 
اردستان خ قیام کوچه 12 بهمن دارای عرصه ای به مساحت 163/70 متر مربع و اعیانی 
در دو و نیم طبقه به مساحت 257 متر مربع با اسکلت دیوارهای باربر آجری و ستون فلزات 
و سقف آجر وآهن و قدمت باالی 30 سال ارزیابی شده به مبلغ 471/060/000 ریال ضمنا 
پالک موصوف در رهن بانک سپه به مدت 5 سال می باشــد.متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی 
که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
می گردد. تاریخ مزایده: 1396/10/17 روز یکشنبه ساعت 10 صبح، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان م الف: 362 شعبه اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان )468 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/756 آقای قدیرعلی سلمانیان اندانی دارای شناسنامه شماره 4038  به شرح دادخواست 
به کالسه  773/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس سلطانیان اندانی به شناسنامه 78 در تاریخ 1395/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت زینلی 
خوزانی فرزند محمد، ش.ش 123 )همسر( 2- فاطمه حاجی حیدری فرزند حسین علی، 
ش.ش 131 )همسر( 3- محمد علی ســلطانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 82 )فرزند( 
4- علیرضا سلطانیان فرزند عباس، ش.ش 21996 )فرزند( 5-قدیرعلی سلطانیان اندانی 
فرزند عباس، ش.ش 4038 )فرزند( 6- عفت ســلطانیان اندانــی فرزند عباس، ش.ش 
131 )فرزند( 7- سکینه ســلطانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 77 )فرزند( 8- معصومه 
سلطانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 71 )فرزند( 9- سمیه سلطانیان اندانی فرزند عباس، 
ش.ش 2436 )فرزند( 10- خدیجه سلطانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 736 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6079 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/757 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 283/96 ش حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه مورخه 
1396/11/8، مشخصات خواهان: الیاس اسماعیل زاده فرزند علی داد به نشانی اصفهان 
خ جابر انصاری خ 5 آذر نبش کوچه رسالت جنب مشــاور امالک ایران زمین طبقه دوم، 
مشخصات خوانده: قاسم جمالوند فرزند خیرعلی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6081 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/753 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  7725/633 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک 252  که طبق پرونده ثبتی به نام احمد محمدی فرزند 
اسماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شماره  13966030202705163- 96/5/8 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1396/10/25 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:30030 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/745 شــماره صادره: 960720671547412 – 96/9/26 خانم مژگان رضایی فرزند 
حفیظ اله  به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است یکهزار و دویست و نود و شش – سه هزار و بیست و چهارم سهم مشاع از 20 
سهم ششدانگ پالک شماره 519 فرعی از 84 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 594 صفحه 479 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی 
مفقود شده است  چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. م الف: 6067 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/746 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 634/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/20 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1396/12/23، مشــخصات خواهان: محمد براتی احمدآبادی فرزنــد حبیب با وکالت 
فرشته ترکیان و جمال صلواتی به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارک طبقه سوم، 
مشخصات خوانده: بهنام شاه بندری، خواسته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
140/000/000 ریال بــه تاریخ 95/6/20 عهده بانک ملی خســارت تاخیر تادیه هزینه 
دادرســی، حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک، وکالتناهم، فتوکپی 
مصدق گواهی عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6069 شــعبه 4 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

9/250 اجرای احکام خانواده شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962107 ج 12 له ربابه بیگم حسینی و علیه وراث مرحوم عباس 
قاسمی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/298/181/818 ریال بابت محکوم به در تاریخ 96/10/12 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 2596 متر مربع مشــاع از 16320 متر مربع ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیاًل درج شده اســت ملکی آقای وراث عباس قاسمی و اکنون در تصرف 
مالکانه مالکین می باشد توسط کارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد.اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات ملک: زمین مورد 
نظر به مساحت یک جریب از 20 جریب از پالک یک اصلی در روستای کبوترآباد معروف 
به ورندان بخش 20 ثبت اصفهان با حدود اربعه شمااًل به جاده عمومی صحرای ورندان و 
جنوبًا به زمین آقای شیرعلی قاسمی شرقًا به جاده آقای رضا جعفری و برادران و غربًا: به 
زمین  آقای شیرعلی قاسمی می باشد در ضمن چهار دانگ از ششدانگ اراضی روستای 
کبوترآباد موقوفه است که اراضی مورد ارزیابی جز اراضی موقوفه می باشد که اهالی محل 
اراضی موقوفه را به صورت کرد به هم دیگر واگذار می کنند. نتیجه کارشناســی: ارزش 
یک جریب 500/000/000 ریال و ارزش 2596 متر مربع مورد مزایده 1/298/181/818 
ریال می باشــد.  م الف: 27339 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان 

)312 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/755 آقای عبدالمجید تاجمیری دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کالسه  
771/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جهان بانو موگوئی به شناســنامه 224 در تاریخ 1396/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالمجید تاجمیری فرزند 
ســلطانعلی، ش.ش 6 )فرزند( 2- احمد تاجمیری فرزند سلطانعلی، ش.ش 438 )فرزند( 
3- علی رضا تاجمیری فرزند ســلطانعلی، ش.ش 35 )فرزند( 4- مهین تاجمیری فرزند 
ســلطانعلی، ش.ش 3 )فرزند( 5- منظر تاجمیری فرزند سلطانعلی، ش.ش 36 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6077 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
9/748 خانم ســمیه صالحی پور دارای شناسنامه شــماره 2117  به شرح دادخواست به 
کالسه  766/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فرج اله صالحی پور به شناســنامه 1287 در تاریخ 1365/9/15 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- داراب 
صالحی پور فرزند فرج اله، ش.ش 378 )فرزنــد( 2- داریوش صالحی پور فرزند فرج اله، 
ش.ش 376 )فرزند( 3- شهناز صالحی پور فرزند فرج اله، ش.ش 377 )فرزند( 4- سمیه 
صالحی پور فرزند فرج اله، ش.ش 2117 )فرزند( 5- شــهال صالحی پور فرزند فرج اله، 
ش.ش 375 )فرزند( 6- خدیجه صالحی پور فرزند فرج اله، ش.ش 997 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6073 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

9/749 شماره: 96 /333 حل 3 به موجب رای شماره 587 تاریخ 96/6/6 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد حاج 
هاشمی فرزند غالم علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال ) 55/000/000( بابت اصل خواســته و پرداخت 737/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/17 لغایت اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است.مشــخصات محکوم له: رضا 
سلطانی فرزند حسین به نشانی ویالشــهر بلوار امام علی تقاطع آخر فروشگاه سلطانی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خــود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:6075 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

9/732  شماره دادنامه: 9609970352401442 شماره پرونده: 9509980352400554 
شماره بایگانی شعبه: 950697 خواهان: آقای حسین نیک دوستی فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان- خیابان پروین- کوچه بوســتان اول شــماره 53- مجتمع گلستان یک طبقه 
چهارم- کدپســتی 8148813933 کدملی 1286545501 همــراه 09133193745، 
خوانده: آقای سید سروش پیامی فرزند پورمند ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3-مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای حسین 
نیک دوســتی فرزند مهدی بطرفیت آقای سید ســروش پیامی فرزند پورمند به خواسته 
مطالبه ششــصد و ســی میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خســارت دادرسی 
وتاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر چک به شماره و سررسید 95/7/5-9467-223498 
و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر بــه اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق 
نشر آگهی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به مواد 
310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک وماده 519 
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت ششصد و ســی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 11/327/000 ریال بابت خســارات دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خســارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان 
ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این 
 دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
می باشــد.  م الف:29674 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی  شهرستان اصفهان )  274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/733  شماره دادنامه: 9609970352200525 شماره پرونده: 9609980352200138 
شماره بایگانی شعبه: 960146 خواهان: آقای ســعید گل شیرازی فرزند محمد با وکالت 
خانم رعنا محمودی گهروئی فرزند مظفر به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی حد فاصل 

چهار راه گلزار و ملک نبش کوچه 15 ســاختمان فراز 2 طبقه 4 واحــد 8، خوانده: آقای 
محمد عبداللهی ده چانی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت دادرسی، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سعید گل شیرازی فرزند محمد با وکالت خانم رعنا 
محمودی به طرفیت آقای محمد عبداللهی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و 
بیست میلیون ریال 220/000/000 ریال بخشی وجه یک فقره چک به شماره 566441 
مورخ 94/10/3 عهده بانک ســپه چک طالئی به انضمام  مطلق خسارات قانونی/ حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
دفاع موثر و دلیل ومدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر 
محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 313-310-249 
قانون تجارت و مواد 305-303-199-198- 522-519-515-502-336-331-306 
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک واستفساریه راجع به آن حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت  
مبلغ 7/378/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 6/480/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف:29666 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )  336 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/734  کالســه پرونده: 960650 دادنامه: 9609976793901822-96/7/26  مرجع 
رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مختار عباسی به نشانی اصفهان 
خیابان امام خمینی از سمت دروازه تهران ابتدای پل شــهید خرازی پیچ و مهره فروشی 
آریا، خوانده: فاطمه)ســارا( فرهمند به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
57/000/000 ریال وجه 4 فقره چک به انضمام هزینه های دادرسی، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مختار عباسی فرزند نصراله به طرفیت خانم فاطمه )سارا( فرهمند 
فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 57/000/000 ریال بابت چهار فقره چک به شماره 
های 169502 و 953736 و 953737 و 953734 عهده بانک ملت شعبه پل یادگار امام 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق ومحتویات پرونده و صدور گواهی عدم 
پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف و بقای 
اصول مستدات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه دادرسی 
شــرکت ننموده و هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال 
و ارائه ننموده لذا شوری دعوی خواهان را مقرون بر صحت تلقی ومستندا به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و پنجاه و دو هزار و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای موصوف 
) 169502 مورخ 86/9/7 به مبلغ دوازده میلیون ریال( و ) 953736 مورخ 92/1/6 به مبلغ 
پانزده میلیون ریال( و ) 953737 مورخ 92/1/6 به مبلغ پانزده میلیون ریال( و ) 953734 
مورخ 86/8/21 به مبلغ پانزده میلیون ریال( لغایت تاریــخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و 20 روز پــس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:29680 شعبه 9  مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )  388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/735 کالســه پرونده 960202 ش اصلی واخواهی و 960460 ش جلب ثالث، شماره 
دادنامه: 9609976793703188-96/9/20 مرجع رســیدگی: شعبه هفتم شورای حل 
اختالف اصفهان، واخواهان جالب ثالث : علی خراسانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان 
خ سروش کوچه هوشمند بن بست گل پ 5-4469637 ، وا خوانده: مجلوب ثالث هاشم 

ظریف فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان خ امام خمینی کوی ویال کوچه توحید پالک 17 
و مجلوب ثالث احمد فرهادیان به نشانی مجهول المکان با وکالت پریرخ نادری نوکابادی 
به نشانی اصفهان سه راه سیمین خ ســهروردی جنب داروخانه آذر بن بست شهید ترکی 
ط اول واحد 3، خواسته: اعتراض نسبت به دادنامه شماره 9609976793702559 مورخ 
96/6/20 در پرونده کالسه 960202 صادره از شــعبه 7 شورای حل اختالف و تقاضای 
جلب شخص ثالث وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده کالسه 960202 
مطروحه در شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان به مبلغ 47/600/000 ریال،  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 واخواهی آقای علی خراسانی فرزند مرتضی 
به طرفیت آقای هاشم ظریف با وکالت خانم پریرخ نادری نوکابادی فرزند عباسعلی نسبت 
به دادنامه شــماره 9609976793702559 مورخ 96/6/20 در پرونده کالسه 960202 
صادره از شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان و در خصوص دعوی جلب ثالث آقای علی 
خراسانی فرزند مرتضی به طرفیت آقایان هاشــم ظریف فرزند عباسعلی ) با وکالت خانم 
پریرخ نادری نوکابــادی( وا حمد فرهادیان به عنوان مجلوب ثالث به خواســته تقاضای 
جلب شخص ثالث وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده کالسه 960202 
مطروحه در شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص واخواهی و جلب ثالث 
مطروحه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین حاضر در جلسه مورخ 96/9/1 
و عدم ارائه رسید و مدرک محکمه پسند از ناحیه واخواه ) جالب ثالث( و دفاعیات بالوجه 
ایشان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید رای بدوی )واخواسته( 
و رد واخواهی واخواه و بی حقی جالب ثالث اعالم و صادر می گردد رای صادره حضوری و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:29682 شــعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )  375 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100370304526 ابالغنامــه:  شــماره    9 /736
9609980359800083 شماره بایگانی شعبه: 960043 شاکی: آقای علیرضا سلیمانی 
طادی فرزند عباس به نشانی اســتان اصفهان شهرستان اصفهان خوراسگان خ طالقانی 
کوچه شهید اهرا... اعتباری بن بست باللی پالک 7، متهم: آقای امیر حسین قادری نسبت 
فرزند محمد تقی به نشــانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- تهدید با چاقو 2- مشارکت در 
آدم ربایی اطفال، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده آقای امیر حســین قادری نسبت فرزند محمد 
تقی متولد 78/5/16 اهل اصفهان متهم اســت به آدم ربایی طفل با وسیله نقلیه و تهدید 
با چاقو موضوع شکایت اولیه آقای غالمرضا سلیمانی طادی، نظر به شکایت اولیه شاکی 
و اظهارات بی شائبه مجنی علیه محمدرضا ســلیمانی و نیز اظهارات متهم دیگر پرونده 
علیرضا شریفی و با توجه به اینکه متهم در جلسه دادگاه و نیز مرحله تحقیقات حاضر نشده و 
دفاعی در خصوص بزه های انتسابی به عمل نیاورده است ارتکاب بزه توسط متهم را محرز 
دانسته مستندا به مواد 621 و 617 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و رعایت ماده 
89 همان قانون مصوب 1392 متهم را به 5 سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت بابت 
آدم ربایی و ده میلیون ریال جزای نقدی بابت تهدید محکوم می نماید. مجازات اشد قابل 
اجراست. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی است. م الف:29683 شعبه 5 دادگاه کیفری یک 

)ویژه اطفال ونوجوانان( استان اصفهان )  249 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/768 کالسه پرونده 704/96 شــماره دادنامه: 1052 تاریخ رسیدگی: 96/8/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: اسدا... ملک زاده به نشانی 
خمینی شهر بلوار شهید بهشتی گاز اول نیایش 2 با وکالت زهرا عسگری به نشانی خمینی 
شهر خ آزادگان روبروی ایران خودرو ساختمان اطلس طبقه دوم،  خوانده: مصطفی زال به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 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 
شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای اســدا... ملک زاده با وکالت زهرا عسگری به 
طرفیت آقای مصطفی زال به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و چهار میلیون و ششصد هزار 
ریال  وجه یک فقره چک به شماره 89185000  تاریخ 95/10/23 عهده بانک کشاورزی 
شعبه امیرکبیر خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 

محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به  عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/13  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/8/13 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هشتاد و چهار میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت دو میلیون 
و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:6087 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/740 کالسه پرونده 960073 شماره دادنامه: 9609976795800737-96/7/11 تاریخ 
رسیدگی: 96/6/13 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
رضا احمدی به نشانی اصفهان خ باغ فردوس کوچه هجرت فاقد پالک پشت نانوایی اولی، 
خوانده: سید احمد طاهریان به نشانی مجهول المکان، خواسته: درخواست فک و توقیف 
پالک اتومبیل به شماره انتظامی 736 ق 74 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات، 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 دادخواست آقای سید رضا احمدی به طرفیت 
سید احمد طاهریان به خواسته درخواســت فک پالک و توقیف پالک اتومبیل به شماره 
انتظامی 736 ق 74 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات با مالحظه اصول مستندات و اسناد 
ابرازی از سوی خواهان و استعالم از پلیس راهور به تاریخ 96/2/7 که پالک به نام سید رضا 
احمدی می باشد و همچنین مبایعه نامه مورخ 93/9/20 در ید خواهان و با توجه به اینکه 
پالک خودرو ملی می باشد و متعلق به مالک اولیه خودرو و در موقع فروش و نقل و انتقال 
سند بایستی تعویض پالک گردد و پالک به مالک اولیه استرداد شود و تعویض پالک مقوم 
تنظیم و انتقال سند بوده و انتقال ســند هم از آثار بیع می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را 
محمول بر صحت تلقی  و مستند به مواد 10 و 1257 قانون مدنی و ماده 198 و 515 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک پالک به شماره 736 ق 74 
ایران 53 و اســترداد به خواهان را صادر و اعالم می نماید و همچنین مستند به مواد 518 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 990/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/2/6 لغایت زمان ایصال و وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:29600 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )  370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/747 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1297/96 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخه 
1396/12/19، مشخصات خواهان: محسن رستمی فرزند محمدعلی به نشانی خمینی 
شهر دستگرد قداده نبش کوچه 51 ، مشــخصات خوانده:  فاطمه خنافره فرزند منصور، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه 20 فقره چک به ارزش 160/000/000 ریال، دالیل خواهان: 
چک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6070 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
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سرپرست اداره پارک ملی کاله قاضی 
اصفهان خبر داد:

 دستگیری شکارچی متخلف 
بز وحشی

یک متخلف شکار و صید همراه با الشه بز وحشی 
در ارتفاعات کاله قاضی اصفهان دستگیر شد.

سرپرســت اداره پارک ملی و پناهــگاه حیات 
وحش کاله قاضی اصفهان گفت: محیط بانان این 
پناهگاه حین گشت زنی در ارتفاعات این منطقه، 
این متخلف شــکار را همراه با الشه یک رأس بز 

وحشی شناسایی و دستگیر کردند.
علی اکبر نوروزی نیــا افزود: همچنیــن از این 
متخلف شکار دو قبضه اسلحه برنو ،16 فشنگ و 
دوربین شکاری کشف و به مراجع قضائي معرفي 
شــد. طبق بند ب ماده 12 قانون شکار و صید، 
شــکار غیرمجاز جانوران وحشی، جرم محسوب 
می شود.پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله 
قاضی با وســعت بیش از 50 هزار و 500 هکتار،  
زیســتگاه گونه های جانوری ازجملــه کل و بز 

وحشي، قوچ و میش وحشي، آهو و پلنگ است.

رییس پلیس راهور استان:
برخورد با خودروهای دودزا 

شدت می گیرد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: به 
همکاران در پلیــس راهور تاکیــد کرده ایم که 

برخورد با خودروهای دودزا را تشدید کنند.
ســرهنگ رضا رضایی افزود: دوربین های مرکز 
شهر، طبق روال گذشته تمام خودروهایی که وارد 
محدوده زوج و فرد شوند یا فاقد معاینه فنی باشند 
را جریمه می کند؛ همچنین تردد کامیون ها در 

محدوده مرکزی شهر ممنوع است.
وی ادامه داد: به همکاران در پلیس راهور تاکید 
کرده ایم با خودروهای دودزا در ســطح شــهر 
برخورد داشته باشند. رضایی در پایان خاطرنشان 
کرد: وخیم شــدن وضعیت هوا، مــدارس را به 
تعطیلی کشانده؛ به همین دلیل توصیه  ما به مردم 
این است که از خودروهای دودزا استفاده نکرده 

و تا جایی که می توانند از منازل خارج نشوند.

رییس اداره امور آزمایشگاهی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان:

چرا مدارس روزهای آلوده 
تعطیل می شوند؟

رییس اداره امور آزمایشگاهی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: تعطیل شدن 
مدارس از یک طرف حمل و نقل را کاهش داده 
و منجر به تولید کمتر آالینده می شود و از طرف 
دیگر دست خانواده را برای کمتر مواجه شدن با 
آلودگی باز می گذارد. بابک صادقیان درخصوص 
اقدامات الزم برای مقابلــه با بحران آلودگی هوا، 
اظهار داشت: در کنار اسناد باالدستی و برنامه های 
جامع کــه در بلند مدت در حال اجرا هســتند، 
برای بحران هایی که معموال در آستانه زمستان 
رخ می دهد، برنامه های مقطعی وجود دارد.وی 
اضافه کرد: در شرایط تشدید آلودگی هوا، یکی 
از نخستین اقداماتی که صورت می گیرد تعطیلی 
مدارس است که در ایران و دیگر کشورها امری 
معمول اســت. تعطیلی مدارس دو دلیل عمده 
دارد: از یک طرف حمل و نقــل را کاهش داده و 
منجر به تولید کمتر آالینده می شــود و از طرف 
دیگر دست خانواده را برای کمتر مواجه شدن با 

آلودگی باز می گذارد.

درخواست سازمان های مردم نهاد زیست 
محیطی استان از رییس جمهور:

به وضعیت اصفهان رسیدگی 
کنید

ســازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان 
اصفهان، با توجه به روند افزایشــی آلودگی هوا 
در این کالن شهر، طی نامه ای از رییس جمهور 
خواســتار رســیدگی فوری به وضعیت اصفهان 
شدند. در این نامه پیشنهادهایی همچون توجه 
بیشتر به خودروهای با ســوخت پاک در اولویت 
قرار گرفت و همچنین خواســتار تصمیم گیری 
خردمندانه و اقدام به موقع در این زمینه شده اند؛ 
زیرا با سالمتی شهروندان ارتباط تنگاتنگی دارد.

تا 15 سال پیش کمتر دیده می شــد که کودکی عروسک خارجی در 
دست داشته باشد و شاید دور از واقعیت نباشد اگر بگوییم بیشتر مادران 
برای فرزندان خود عروسک هایی با پارچه و دکمه و وسایل موجود در 
خانه درست می کردند و در قالب این حرکت، مهارت های زیادی را به 
کودک خود منتقل می کردند. اما حاال عروسک ها شکل و رنگ جدیدی 
پیدا کــرده و کمتر کودکی را می تــوان یافت که از موهبت داشــتن 

عروسک های باربی و برت و بتمن بی بهره باشد.
قدرت باالی عروسک در ایجاد حس همذات پنداری و تفاهم خیالی در 

کودک، موجب شده بسیاری از کشورهای دنیا برای تولید عروسک های 
مورد نظرشــان ســرمایه گذاری های هنگفتی کرده و حاصل تفکرات 
اتاق های هم اندیشی خود را در قالب عروسک به سطح جامعه وارد کنند 
و بی تردید نشــانه های آن را می توان این روزها در بازارها و حتی در 

دستان کودکان شاهد باشیم. 
اگر کمی پشت ویترین مغازه به عروسک ها نگاه کنید حقیقتی تلخ برای 
شما آشکار خواهد شد؛ عروسک های متنوع که از نوع لباس پوشیدن تا 
اندام های غیرواقعی آنها، بیشتر اشاعه دهنده فرهنگ های غربی است 

و جامعه ما باوجود فرهنگ غنی و پربار خود، در سکوتی سوال برانگیز 
تنها به نظاره نشســته و حرکتی در جهت مقابله با این تهاجم فرهنگی 
نرم از خود نشان نمی دهد. به طور مثال عروسک باربی با اندامی الغرتر 
از حد معمول، لباس های نیمه عریان و با در دســت داشتن سبدی که 
نشان دهنده در حال خرید بودن همیشــگی این چهره است، در لفافه 
آموزش مصرف کننده بودن را برای کودکان عادی ســازی می کند یا 
عروسک هایی که برگرفته از کارتن های محبوب کودکان بوده و خشونت 
را جلوه گر می کنند، بیش از حد به چشــم می خورد و در کل چهره ای 
که برای این عروسک ها طراحی شده، شباهتی به کودک ندارد؛ اما در 
مقابل این عروسک ها با وزنی بسیار کم و قیمتی نازل در دسترس همه 

قرار دارد.
امروز صنعت عروسک سازی در دنیا به یکی از بزرگ ترین صنایع تبدیل 
شده و طراحان عروســک هرروز مدل و متد جدیدی از این موجودات 
خیال انگیز را در اختیار کودکان مــی گذارند؛ تا آنجایی که کودکان به 
عروسک های قبلی شــان قانع نبوده و خواهان مدل جدید هستند؛ اما 
مسئوالن فرهنگی کشور تصمیم گرفتند با طراحی عروسک ایرانی آن 
را تبدیل به برندی کنند که فرهنــگ ایرانی را نه تنها در داخل بلکه در 

خارج از کشور نیز اشاعه دهند.
ایده عروسک های دارا و سارا در سال 1375 توسط کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان مطرح شد و در سال 1380 به ثمر نشست.
 دارا و سارا خواهر و برادری هستند که در ابتدا با لباس اقوام گوناگون به 
بازار عرضه شدند تا بتوانند نگاه همه قومیت ها را در کشور به خود جذب 
کند.تولید نامرغوب دارا و سارا موجب عدم استقبال مردم در ابتدای کار 
شد و به همین دلیل کانون پرورش فکری، مسئولیت تولید آن را به کشور 
چین ســپرد. از طرفی قیمت باالی این عروسک ها که حداقل 30 هزار 
تومان بود، در برابر وزن بیش از یک کیلویی آن مزید بر علت شد و بازار 

دارا و سارا را با رکود مواجه کرد.
حرکتی که در ابتدا بســیار خوب و تاثیرگذار پیش بینی شــد اما روند 
نامطلوب این صنعت باعث شکست آن شــد و نتوانست مانعی در برابر 
بازار پر تالطم واردات عروسک به کشــور شود و ساالنه حجم زیادی از 

واردات عروسک را برای کشور ایجاد کرده است.

عروسک هایی که هویت ساز هستند؛

جهان سوم؛ جوالنگاه فرهنگ غربی

طی سال های اخیر شاهد هجوم یکباره عروسک های غربی در بازار  بوده ایم که باعث شده کودکان نیز به سمت این سرمایه گذاری فرهنگی غرب 
گرایش پیدا کنند؛ سرمایه گذاری روی عروسک هایی که تمام تفکرات غرب در کالبد آنها به جامعه های مصرف کننده جهان سومی تزریق می شود.

عکس  روز 

برخورد با خودروهای دودزا شدت می گیرد

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفــت: از آنجا که منابــع مالی دولت بــه تنهایی 
نمی توانــد مشــکل اشــتغال را حل کنــد، باید 
ســرمایه های بخش خصوصی جذب شــود. این 
اتفاق نمی افتد مگــر اینکه موانع کســب و کار و 

سرمایه گذاری رفع شود.
سیدجواد ساداتی نژادگفت: با رشادت های شهدای 
مدافع حرم و شــجاعت فرماندهان سلحشور این 
عرصه به ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر 
اوج قدرت جمهوری اسالمی در جهان و افول قدرت 

آمریکا، رژیم صهیونیســتی و آل سعود به نمایش 
گذاشته شد.

وی گفت: بودجه ساالنه باید برشی از برنامه ششم 
توســعه باشــد؛ به همین دلیل کمیسیون تلفیق 
بودجه ۹7، الیحه بودجه را باید از این حیث مورد 
بررســی قرار دهد؛ همچنین الیحه بودجه ســال 
آینده باید برای »اشتغال«، این اصلی ترین چالش 

کشور، برنامه ریزی کرده باشد.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  ادامه 
داد: اگر اینچنین نشــود، نه تنها اشتغال چندصد 
هزار نفری مدنظر دولت محقق نخواهد شــد بلکه 

اشتغال موجود نیز از بین خواهد رفت. 
حمایــت از تولیدکننــدگان که گرفتار کســری 
نقدینگی شدید هســتند، در جذب 800 تا ۹00 
هزار  فارغ التحصیل افزوده شده به جمع بیکاران 

کشور تاثیرگذار است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 
منابع مالی دولت به تنهایی نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: طرح آموزشــی - مهارتی دادرس، از شش 
ســال پیش در اصفهــان آغاز شــد و تاکنون در 
120 مدرســه اصفهان برای دانــش آموزان اجرا 

شده است.
شهریار انصاری از افتتاح کانون های دانش آموزی 
همزمان با افتتاح ششمین دوره طرح ملی دادرس 
در جمعیت هالل احمر اصفهان خبرداد و  ترویج 
فرهنگ خود امــدادی و دگرامدادی، توســعه و 
ســاماندهی تیم های امدادی دانــش آموزان و 
ظرفیت ســازی برای آمادگی دانــش آموزان در 
روزهای ســخت، مقابله و پاسخگویی مناسب در 
زمان وقوع حوادث را از مهــم ترین اهداف طرح 
دادرس برشمرد و افزود: تاکنون یک هزار و 680 
نفر از دانش آموزان اصفهانی این طرح را آموزش 

دیده اند.
وی بــا بیان اینکه طرح دادرس از شــش ســال 

پیش در اصفهــان به صورت همه ســاله با هدف 
مشــارکت جوانان در فعالیت های خود امدادی 
برگزار می شود، افزود: این طرح یک طرح آموزشی 
- مهارتی اســت و تالش کردیــم آن را در قالب 
کانون های دانش آموزی بــه اجرا درآوریم که در 
این راستا آموزش کاربرد علم، فناوری مهندسی و 
ریاضیات در کاهش سوانح و بالیا به دانش آموزان 

آموزش داده شد.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت:

طرح دادرس در ۱۲۰ مدرسه اصفهان اجرا شد
رییس دانشگاه اصفهان گفت: رقابت میان دانشگاه ها 
سنگین است و هنوز از برخی دانشگاه های همتای خود 
عقب تر هستیم، ولی ظرفیت بهترشدن را داریم؛ تنها 
باید دست به دست هم دهیم و برای آن تالش کنیم.

هوشنگ طالبی در هجدهمین هفته ملی پژوهش و 
فناوری و بیستمین مراســم تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برتر دانشــگاه اصفهان، با گرامیداشت هفته 
پژوهش اظهار کرد: به دلیل تالش پژوهشــگران در 
سال گذشته، کیفیت و رتبه دانشگاه در مجامع علمی 
ملی و بین المللی ارتقا یافت.وی افــزود: اگر امروز در 
زمره پنج دانشگاه برتر جامعه و 13 دانشگاه سطح یک 
کشور هســتیم و اگر در سیستم نظام رتبه بندی دنیا 
قرار گرفته ایم، به دلیل تالش و کوشش اعضای هیئت 
علمی، دانشجویان و سیستم پشتیبانی و حمایت آنان 
است. رییس دانشــگاه اصفهان بابیان اینکه بودجه 
امســال و ســال آینده 60 و 40 درصد است، گفت: 
60 درصد آن مربوط به شــاخص های کمی و رایجی 

اســت که در دانشــگاه ها وجود دارد و تفاوتی میان 
دانشگاه ها در آن نیســت؛ اما بخش 40 درصد میان 
دانشگاه ها تفاوت دارد و مربوط به بحث شاخص های 
کیفی دانشگاه هاســت. این شــاخص های کیفی به 
فعالیت های آموزشی و بخصوص پژوهشی دانشگاه ها 
بر می گردد.طالبی گفت: بودجه دانشگاه اصفهان رشد 
15/3درصدی داشته و این به دلیل بخش کیفی بوده 

است تا باالتر از حد متوسط کشور قرار گیریم.

رییس دانشگاه اصفهان:

از برخی دانشگاه های همتای خود عقب تر هستیم

آغاز ثبت نام دور جدید سفر های عتبات عالیات از فردا

باغ وحش محبوب تایلند
پــارک ســافاری ورلــد، یکــی از بهترین و 
پربازدیدترین جاذبه های شهر بانکوک است. با 
گشت و گذار در سافاری ورلد، انگار به طبیعت 

وحشی آفریقا قدم گذاشته اید.

سازمان حج و زیارت اعالم کرد: مشتاقان سفر زیارتی عتبات می توانند از فردا با مراجعه به سامانه جامع عتبات برای اعزام به این سفر زیارتی 
ثبت نام کنند.

سازمان حج و زیارت در اطالعیه ای اعالم کرد: با عنایت به برنامه ریزی صورت گرفته، مشــتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات می توانند برای اعزام های 16 دی 
لغایت 22 اسفند ماه 13۹6 از ساعت ۹ صبح فردا با مراجعه به سامانه www.atabat.org.ir نسبت به ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات )ثبت نام بدون 
قرعه کشی( اقدام کنند. الزم به ذکر است کسانی که برای اولین بار می خواهند در سامانه جامع عتبات سازمان حج و زیارت )www.atabat.org.ir( برای 
سفر زیارتی عتبات عالیات نام نویسی کنند، در ابتدا باید به عنوان کاربر جدید در این سامانه ثبت نام کنند. بعد از این ثبت نام، ظرفیت های خالی کاروان های 

عتبات استان مورد نظر برای کاربر جدید قابل نمایش خواهد بود.

عتبات

شباهتی که داستان ساز شد
شــباهت بی انــدازه یک ســگ گمشــده به 
خرس های ســیاه، باعث شــگفتی کارکنان 
پناهگاه حیوانات »چلیابینســک« در جنوب 
غربی روسیه شده اســت. این سگ اکنون در 
پناهگاه نگهــداری می شــود و کارکنان آنجا 
امیدوارنــد صاحب این ســگ پیدا شــود. در 

تصاویر منتشر شده از این حیوان به خوبی دیده 
می شود که سر حیوان شبیه به خرس و بدنش 

متعلق به یک سگ است.

رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای 
شهید رجایی اصفهان خبرداد:

 موفقیت ۱4 هزار نفر درطرح 
خود اشتغالی فنی و حرفه ای 

رییــس مرکزآمــوزش فنــی و حرفــه ای 
شــهید رجایی اصفهان گفــت: در طرح های 
خوداشتغالی فنی و حرفه ای استان 60هزار نفر 
آموزش دیدندکه از این تعداد 14هزار نفر وارد 

بازار کسب وکار شده اند.
احمد رضا منتظری تقویت دانش و مهارت را  از 
راهکارهای مهم و تاثیرگذار برای ایجاد اشتغال 
مولد و پایدار جوانــان به ویژه دانش آموختگان 
دانشگاهی دانســت و افزود: به منظور افزایش  
اشتغال زایی در استان، دو طرح آموزش رایگان 
مهارت  ها، مشــاوره و اختصاص کارگاه های  
مجهز بــه کارآفرین ها را در دســتور کار قرار 
دادیــم. وی با تاکید بر شناســایی اســتعداد 
وخالقیت دانشجویان در دانشــگاها گفت: با 
توجه به اینکه دانشگاه ها  دارای ظرفیت های 
مختلــف هســتند، بایــد ایده هــای خالق 
دانشجویان، شناسایی و براساس قابلیت آنان 

مهارت آموزی شود.

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث استان:
مرد جوان قربانی گازگرفتگی 

شد
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان گفت: صبح دیروز 
مردی 37 ساله در  محله رهنان اصفهان براثر 
نشــت گاز از دودکش بخاری جــان خود را از 

دست داد.
عباس عابدی افزود: علت ایــن حادثه رعایت 
نکردن اصــول ایمنی در نصــب لوله دودکش 

بخاری اعالم شده است.

درخشش عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اصفهان

عضــو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
اصفهان، پژوهشگر برگزیده کشور شد. رییس 
دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان گفت: مریم 
گل آبــادی دکترای اصالح نباتــات با گرایش 
ژنتیک بیومتری  و رییس هیئت مدیره شرکتی 
دانش بنیــان، در هجدهمین جشــنواره ملی 
پژوهش وفناوری کشور به عنوان فناور برگزیده 

انتخاب شد.
احمدآذین افزود: در این جشــنواره در هفته 
پژوهش و فنــاوری با هدف ترویــج فرهنگ 
پژوهش، معرفی توانمنــدی ها و ایجاد ارتباط 
میان پژوهشــگران، از 20 فناور برتر درحوزه 
های علوم انســانی،  هنر، کشــاورزی و منابع 
طبیعی، فنی و مهندسی،  علوم پایه، پزشکی و 

دامپزشکی تقدیر شد.

اخبار

دانشگاههالل احمر

فرمانــدار اصفهان گفت: دســتگاه های مرتبــط باید با 
فرهنگ ســازی مناســب در جامعه، زمینه پیشگیری از 

کودک آزاری را فراهم سازند.
احمــد رضوانی در جلســه کمیتــه بانوان شهرســتان، 
درخصوص برگزاری بــه هنگام جلســات کمیته بانوان 

شهرســتان اظهار داشــت: بازخورد این جلســات در نحوه عملکرد ادارات کامال مشــهود است؛ باالخص 
دستگاه هایی که با امر بانوان در ارتباط هستند.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای برنامه های پیشگیری از کودک آزاری در جامعه، عنوان کرد: متاسفانه، امروزه به 
علت بروز برخی معضالت اجتماعی همچون اعتیاد و طالق، مصادیق بارز کودک آزاری در کشور ما نیز مشهود 

است که در جهت پیشگیری از این معضل باید برنامه ریزی های الزم انجام و گام های موثری برداشته شود.
معاون استاندار و فرماندار اصفهان افزود: دســتگاه های ذی مدخل باید با فرهنگ سازی مناسب در جامعه، 

زمینه پیشگیری از کودک آزاری را فراهم سازند.

 فرماندار اصفهان:
پیشگیری از کودک آزاری 
باید در جامعه فراهم شود

معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان در خصوص وضعیت 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشــش بهزیستی گفت: 
نزدیک به 11 هزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشش 
بهزیســتی اصفهان هســتند که از این آمار 3 هزار نفر 
مربوط به شــهر اصفهان و مابقی مربوط به دیگر نقاط 

استان است.مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار نمی توانیم داشته باشیم 
چون بخشی از این زنان تحت پوشش بهزیستی و بخشی از آن تحت پوشش دیگر دستگاه ها اعم از کمیته 
امداد هستند گفت: از آمار تحت پوشش ما نیز بخشی به عنوان مســتمری بگیر و بخشی دیگر به عنوان 
خانواده های نیازمند تحت پوشش هستند و خدمات غیرمستمری می گیرند. فرشاد در ادامه یادآور شد: 
در تقسیم کارملی، کارگروه مربوط به زنان سرپرســت خانوار با دبیری اداره کل بهزیستی شکل گرفته و 

جلسات متعددی برای آن برگزار می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان :
بهزیستی اصفهان ۱۱ هزار 
زن سرپرست خانوار دارد

فاطمه  جبلی
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 مرد ترکیه ای، زنان آرایشگر را به خارج قاچاق می کرد
پیشنهاد سردبیر:

ابالغ رای
9/737  شماره دادنامه: 9609970352400061 شماره پرونده: 9109980352400038 
شماره بایگانی شعبه: 910038 واخواه: آقای محسن قاضی عسکر فرزند کریم به نشانی 
اصفهان خیابان خواجه نظام الملک، کوچه 6، واخوانده: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت 
آقای سید احمد فدکی فرزند سید محمود به نشــانی مطهری حد فاصل پل شیری و پل 
فلزی جنب شــیرینی پانته  آ طبقه سوم و آقای جواد قاســمی گورتی فرزند عباسعلی به 
نشانی اصفهان خ شیخ مفید جنوبی مجتمع پایا ط 2 جنوبی دفتر آقای شیروانی، واخواسته: 
مطالبه طلب، رای دادگاه: در خصوص واخواهی آقای محسن قاضی عسگر فرزند کریم 
به طرفیت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای جواد قاسمی گورتی نسبت به دادنامه 
غیابی شماره 9109970352401026 که مبین محکومیت تضامنی  واخواه می باشد، نظر 
به اینکه واخواه دلیلی که حاکی از برائت ذمه وی و یا مضمون عنه باشد ارائه نکرده است 
دادگاه به اســتناد تبصره ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی، دادنامه 
معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره حضوری اســت و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:29618 
 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان )  189 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

9/738  شماره دادنامه: 9609970352401280 شماره پرونده: 9509980352400919 
شــماره بایگانی شــعبه: 951108 خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای علیرضا 
زمانی با وکالت خانم آزاده باللی مهیاری فرزند اســفندیار به نشانی اصفهان- چهارباغ 
پایین چهار راه تختی روبروی ورزشگاه تختی نبش کوچه ارباب همراه 09132261605، 
خواندگان: 1- آقای اسداله ســلطانی فرزند حیدر به نشانی اســتان اصفهان شهرستان 
تیران وکرون تیران شــهرک الغدیر خ مولــوی پ 1 ، ک .پ 8531611111، 2- آقای 
محسن طاهری تهرانی فرزند عبداله به نشــانی استان اصفهان شهرستان تیران وکرون 
تیران جنب هنرســتان ولیعصر، ک .پ 8531937411 ، 3- آقای حسین یزدانی فرزند 
غالمرضا به نشانی استان اصفهان شهرســتان تیران وکرون تیران خ مطهری ک یاس، 
پ 13 ، ک.پ 8531616911، 4- آقای حمیدرضا خدایی تهرانی فرزند محمد به نشانی 
استان اصفهان شهرســتان تیران وکرون تیران بلوار امام کوی شهیدان دادخواه پ 24 ، 
ک.پ 8531813557، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم آزاده باللی مهیاری به وکالت از بانک 
مهر اقتصاد به طرفیت آقایان 1- اسداله سلطانی فرزند حیدر 2- محسن طاهری تهرانی 
فرزند عبداله 3- حسین یزدانی فرزند غالمرضا 4- حمیدرضا خدایی تهرانی فرزند محمد 
به خواسته مطالبه ششصد و چهل و پنج میلیون وهشــتصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد 
 و یازده ریال وجه یک فقره چک به شــماره و سررســید 86972-1395/10/1 نظر به

 مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و اســتحضار 
از دعوی در جلســه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه مســتند ا به مواد 310 
 و 313 و 314 و 249 قانــون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک و 
ماده 519 قانــون آ ئین دادرســی مدنی خوانــدگان را متضامنا به پرداخت ششــصد و 
چهل و پنج میلیون وهشــتصد و هفتاد و دو هــزار و چهارصد و یــازده ریال بابت اصل 
خواســته و 23552534 ریال بابــت هزینه دادرســی و 16700937 ریــال بابت حق 
الوکالــه وکیــل در حــق خواهان محکــوم می نمایــد. ضمنــا واحد اجــرای احکام 
مکلف اســت خســارت تاخیر را بر مبنای شــاخص اعالمی بانک مرکــزی و از تاریخ 
سررســید لغایت وصــول محکوم بــه احتســاب و متضامنــا از خوانــدگان وصول و 
به خواهان ایصــال نماید. رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس ازابالغ قابل 
 واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس از آن و ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی

 درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد. نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را نسبت به 
سه فقره چک به شماره های 48564 و 576725 و 751005 مسترد نموده دادگاه مستدا 
 به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به چکهای

 مذکور را صــادر و اعالم مــی نماید. قرار صادره ظرف بیســت روز پــس ازابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.  م الف:29621 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان )  491 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/739  شماره دادنامه: 9509970351300193 شماره پرونده: 9409980351300955 
شماره بایگانی شعبه: 940990 خواهان: بانک ملت با مدیریت علی رستگار با وکالت خانم 
مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی کاخ سعادت آباد 
شرقی نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد9،  خواندگان: 1- آقای رسول 
رحمانی فرزند اصغر به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حد فاصل ملک و نشاط 
ساختمان زمرد طبقه 2 ، 2- آقای حسن تمدن فر فرزند عباس به نشانی استان اصفهان 
شهرستان اصفهان خوراسگان خیابان اباذر کوی شهید کمالی پالک 43، 3- آقای حسن 
رضاخانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، 4- موسسه پس انداز و قرض الحسنه 
آل یاسین به نشانی اصفهان بزرگمهر بعد از فرهنگیان نبش ک شماره 17 بهزاد موسسه 
قرض الحسنه ال یاسین، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ...2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
ملت با وکالت مریم صادقی به طرفیت حسن تمدن فر و رسول رحمانی و حسن رضاخانی 
و موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین بخواسته مطالبه مبلغ شصت و دو میلیون و 
ششصد و پنجاه و هشت هزار ریال بابت اصل و سود و مبلغ نه میلیون و دویست و هشتاد 
هزار و پانصد و هفتاد و دو ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ 94/9/15 و مبلغ دویست و ده 
هزار ریال بابت هزینه های قانونی و مبلغ هشت میلیون و چهارصد و نود هزار و چهارصد 
و هفتاد ریال بابت آبونمان به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه مطابق مواد 5 و 13 قرارداد بانکی روزانه چهل و یک هزار ریال از 94/9/15 تا زمان 
اجرای دادنامه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و قرارداد بانکی به 
شماره 912483661/34 مورخ 92/10/21 و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خواندگان 
را ایجاب می نماید و خواندگان حسن تمدن فرو موسســه پس انداز و قرض الحسنه آل 
یاســین به ترتیب علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و علیرغم ابالغ اخطاریه مطابق ماده 76 
قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه حاضر نشــده اند و دفاعی که موثر در دعوی باشد از 
خود بعمل نیاورده اند و سایر خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در 
دادگاه حضار نشده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ شــصت و دو میلیون و هشتصد و پنجاه و 
هشت هزار ریال بابت اصل سود و مبلغ نه میلیون و دویست و هشتاد هزار و پانصد و هفتاد 
و دو ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریــخ 94/9/15 و پرداخت روزانه چهل و یک هزار ریال 
بابت خســارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ 94/9/15 تا زمان اجرای دادنامه و پرداخت 
دویست و ده هزار ریال بابت هزینه های قانونی و پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد و 
نود هزار و چهارصد و هفتاد ریال بابت آبونمان و پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و نود و 
دو هزار و بیست و نه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره در مورد موسســه قرض الحسنه آل یاسین حضوری 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد و در مورد ســایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:29630 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )  604 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/743 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  7949/372 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اســماعیل چنگانیان خوراسگانی فرزند رضا 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره 
 ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 1390 و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید

 حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 1396/10/25 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
 آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
 قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:30022 شبان

191 کلمــه،    رئیــس ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان)
2 کادر(

تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
9/773 نظر به اینکه آقای محمد دارالضیاه  مالک ششدانگ یکباب خانه پالک 39/136 
واقع در اصفهان بخــش 18- ثبت اصفهان تقاضای حذف عبارت ثمنیه اعیانی از ســند 
مالکیت خود را نموده اســت لذا مراتب برابر تبصره یک ماده 105- اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که بهای عادله ثمینه اعیانی را به مبلغ 
80950 ریال )هشتاد هزار نهصد و پنجاه ریال( ارزیابی که مبلغ مذکور طی فیش شماره  
1197 مورخه 96/9/26 به حساب صندوق ثبت سپرده شــده است و مالک نامبرده طی 
درخواست و اراده به شــماره 96/2027026402 مورخ 96/9/7 اعالم نموده است طبق 
گواهی حصر وراثت شماره 116-23/4/10 متعلق به رباب نادریان می باشد لذا برابر تبصره 
فوق یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 
به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه پس از 
انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شرق اصفهان ارائه نماید و برابر تبصره 2 همین ماده چنانچه ظرف مدت مرقوم 
گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء اعیانی 
صادر خواهد نمود. م الف: 30257  شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )209 کلمه، 2 کادر( 
تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

9/774 نظر به اینکه آقای محمد دارالضیاه  مالک ششدانگ یکباب خانه پالک 39/123 
واقع در اصفهان بخــش 18- ثبت اصفهان تقاضای حذف عبارت ثمنیه اعیانی از ســند 
مالکیت خود را نموده اســت لذا مراتب برابر تبصره یک ماده 105- اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که بهای عادله ثمینه اعیانی را به مبلغ 
68750 ریال )شصت و هشــت هزار و هفتصد و پنجاه ریال( ارزیابی که مبلغ مذکور طی 
فیش شماره  1198 مورخه 96/9/26 به حســاب صندوق ثبت سپرده شده است و مالک 
نامبرده طی درخواست و اراده به شماره 96/2027026402 مورخ 96/9/7 اعالم نموده 
است طبق گواهی حصر وراثت شماره 116-23/4/10 متعلق به رباب نادریان می باشد لذا 
برابر تبصره فوق یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود که ذینفع جهت اخذ سپرده 
مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه 
پس از انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شرق اصفهان ارائه نماید و برابر تبصره 2 همین ماده چنانچه ظرف مدت 
مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء 
اعیانی صادر خواهد نمود. م الف: 30258  شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان )212 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

9/772 شــماره صادره: 1396/42/446954– 96/9/25  نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 3846 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 875 در  
صفحه 415 دفتر امالک جلد 5 به نام آقای احمد مهر علی دستجردی تحت شماره چاپی 
3880 دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده  به موجب گواهی 
حصر وراثت شــماره 366 مورخ 1331/12/05 فوت نموده به موجب تقسیم نامه شماره 
4505 مورخ 1334/04/26 دفترخانه اسناد رسمی 9 اصفهان پالک مذکور در سهم احدی 
از وراث خانم فاطمه مهر علی دســتجردی فرزند احمد قرار گرفته اســت سپس نامبرده 
)فاطمه مهرعلی دستجردی ( با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 1268753 مورخ 

1395/12/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 6008 
مورخ 1395/12/23 به گواهی دفترخانه 348 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت متوفی به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق طبق تقسیم نامه را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 30251 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )281 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/783 شماره صادره:1396/04/447518- 1396/9/26  چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک شــماره 71 فرعی از 214- اصلی واقع در یحیی آباد بخش 11 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شجاع اله اکبری فرزند ابوالقاسم 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 چهارشنبه مورخ 
1396/10/27  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:505 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)140 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/782 شماره صادره:1396/04/446877- 1396/9/25  چون تمامی ششدانگ یکدرب 
باغ مزروعی و مشجر سه رجلی دشت زیره  پالک شــماره 63 فرعی از 141  اصلی واقع 
در باغســتان پایین طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم باقری طرقی فرزند گداعلی قبول درخواســت ثبت گردیده است که در اجرای 
قانون تعیین تکلیف و اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139360302033001667-1393/12/16 ششــدانگ در سهم خانم حشمت غفاری 
طرقی فرزند حبیب استقرار یافته است و به نام نامبرده  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27  
ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:501 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)189 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت دانشجویی متعلق به محمد امینی با شماره ملی 
2219897796 و شماره دانشــجویی 8871017 متعلق 
به موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو مفقود 
گردیده  و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد از یابنده 
تقاضا می گردد کارت را به صندوق پستی به شماره 

816551475 ارسال نماید.

پیشنهاد سردبیر:

حوادث ایران

سقوط در استخر یک شرکت 
تولید قارچ

کارگر پیمانکاری شــرکت تولید قــارچ در حال 
تمیز کردن نقاط زباله گیر بود که به داخل استخر 
ســقوط کرد و همکارش با دیدن این صحنه به 
کمک او رفت، اما هر دو در اســتخر غرق شدند.

در این حادثه یکی از کارگران پیمانکاری شرکت 
درحال تمیزکردن نقــاط زباله گیر بــود که به 
 دلیل نامعلومی در استخر ســقوط کرده و فوت 

می کند. 
در پی این حادثه، یکی دیگــر از کارگران نیز که 
برای کمک به کارگر غرق شده وارد استخر شده 
بود، هم دچار حادثه شد و جان باخت. کارگران 
دیگری که شاهد حادثه بودند، به منظور کمک 
قصد ورود به محل را داشتند که برای جلوگیری 

از تلفات بیشتر از ورود آنها جلوگیری شد.

 سقوط یک شهروند کرمانی
 در چاه فاضالب

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر کرمان از ســقوط یک نفر از شهروندان به 

داخل چاه فاضالب خبر داد.
علی عسکری گفت : روز دوشــنبه از سقوط یک 
نفر از شــهروندان به داخل چاه فاضالب واقع در 
شهرک »ن و قلم« مطلع شدیم که بالفاصله دو 
تیم تخصصی امداد و نجات به همراه دو دستگاه 
خودرو مجهز به تجهیزات نجات به محل حادثه 

اعزام شدند.
وی افــزود: تیم های امــداد و نجات ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی ســریعا در محل 
حادثه حضور یافتند و عملیــات امداد و نجات را 
با توجه به حساسیت و خطر ویژه ای که چاه های 
فاضالب به علت داشتن گازهای خطرناک و سمی 
برای فرد حادثه دیده دارد، در دســتور کار قرار 
دادند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر کرمان یادآور شد: شخص حادثه  دیده 
با تالش پرسنل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی سریعا از چاه خارج و توسط عوامل اورژانس 

به بیمارستان منتقل شد.

حادثه قطار در آمریکا
حادثه خروج یک قطار مسافربری از ریل در 
ایالت واشنگتن آمریکا، سه کشته و بیش از 

یکصد زخمی برجای گذاشت.
افراد کشته شده از مسافران قطار بودند. ابتدا 
تعداد کشته ها 6 نفر اعالم شده بود اما سپس 
مقامات محلی شــمار تلفات را سه نفر اعالم 
کردند. بیش از یکصد زخمی به بیمارستان 
منتقل شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم 
است.چند روز پیش یک قطار شرکت راه آهن 
»امترک« از مسیر خارج شد و یک واگن آن 
به داخل بزرگراه سقوط کرد. بر اثر این حادثه 
سیزده واگن از چهارده واگن آن از ریل خارج 
شــد. تعدادی از زخمی ها جزو مســافرانی 
هســتند که در خودروهای در حال حرکت 
در بزرگراه بودند.به گفته شــاهدان عینی، 
مســافران برای خروج از قطار مجبور شدند 
که پنجره ها را بشــکنند زیرا خروجی های 

اضطراری از کار افتاده بود.

مرد ترکیه ای، زنان آرایشگر 
را به خارج قاچاق می کرد

سرهنگ ذوالفقار برفر، رییس پلیس امنیت 
تهران گفــت: در پی وصــول خبری مبنی 
بر برگــزاری کالس های مختلط آموزشــی 
آرایشگری زنانه توسط مربیان مرد خارجی و 
جذب زنان آرایشگر به خارج کشور، شناسایی 
آنان در دستور کار این پلیس قرار گرفت.وی 
ادامه داد: بعد از بررســی ها مشخص شد که 
آموزشگاهی در شمال غرب پایتخت با دعوت 
از یک مربی مرد ترکیه ای به صورت مختلط 

در یک آرایشگاه زنانه برگزار می شود.
سرهنگ ذوالفقار برفرخاطرنشــان کرد: با 
احراز موضوع پس از هماهنگی های قضائی 
ماموران وارد محل شدند که تعدادی مرد و 
زن به صورت مختلط در حال اجرای آموزش 
آرایشــگری روی کاله گیــس و مدل های 

انسانی بودند.

 ماموران کالنتری بومهن از تیراندازی در بیابان های 
بومهن باخبر شدند. با حضور آنها در محل، مرد مسلح 
دستگیر و پدرزنش که از ســوی او ربوده شده بود، 
نجات یافت. شاکی در جلسه دادگاه گفت: »متهم 
به نام امیر، داماد من اســت و دخترم همســر دوم 
اوست. آنها یک پسر خردسال هم دارند. مدتی قبل 
از حادثه، امیر، زن دیگری گرفت و با او به ماه عسل 
رفت. همان موقع دخترم زنــگ زد و گفت در خانه 

اذیت می شــود. من هم او و نوه ام را به خانه خودم 
آوردم. چند روز بعد، امیر از ماه عســل برگشــت و 
متوجه نبود دخترم شد. به آژانس محل کارم آمد و 
با ساطور مرا تهدید کرد. آن روز همکارانم وساطت 
کردند و همه چیز تمام شد، اما یک هفته بعد دوباره 
برگشت و این بار با کالشینکف همه جا را به رگبار 
بست. همراهش دو مرد دیگر هم بودند که مرا به زور 
سوار ماشین کردند و به بیابان های قرچک بردند. آنها 
با ضرب و شــتم، کارت عابربانکم را گرفتند، اما من 
رمزش را نمی دانســتم. حرفم را باور نکردند و مرا از 

ماشین پایین آوردند. سرم را زیر الستیک گذاشتند 
و تهدید به حرکت کردند. وقتی دیدند در آن شرایط 
هم می گویم رمز را نمی دانم، باور کردند و منصرف 
شدند.« مرد میانســال افزود: »بعد از چند ساعت، 
امیر مرا به خانه عمویش برد. آنجــا از من پذیرایی 
کرد، اما صبــح روز بعد، دوباره ســر قضیه دخترم 
عصبانی شــد و مرا با تهدید بــه بیابان های بومهن 
 برد. با کالشینکف گلوله ای شلیک کرد. گفت تو را

 می کشم. خیلی ترسیده بودم، اما ماموران رسیدند 
و نجاتم دادند.« پس از شاکی، نوبت به متهم رسید. 

او گفت: »آن روز وقتی فهمیدم همســر و فرزندم 
به خانه پدرزنــم رفته اند، فکر کــردم می خواهند 
طالقــش را از من بگیرنــد. من همســرم دومم را 
خیلی دوســت داشــتم و حاضر به این کار نبودم. 
چند بار تــالش کــردم همســرم را برگردانم، اما 
موفق نشــدم برای همین با اســلحه کالشینکف 
ســراغ پدرزنم رفتم. من فقط یک گلوله شــلیک 
کردم و قصدم جلوگیری ازطالق بود. نمی دانســتم 
 اگر پدرزنــم را به بیابــان ببرم، جرمــم آدم ربایی

 محسوب می شود.«

داماد، پدر زنش را ربود!

زن جوان، زمانی که شوهرش به سفر 
کاری می رفت با مرد غریبه ای رابطه 
برقرار می کرد تا اینکه شوهرش با 
نصب دوربین، مچ زن خیانتکارش 
 را گرفــت و دادگاه او را بــه اعدام

 محکــوم کرد.رســیدگی به این 
پرونده از مرداد امســال وبه دنبال 
شکایت مرد جوانی از همسرش کلید 
خورد. شاکی پس ازحضوردردادگاه 
کیفری وهنگام تسلیم شکایتش به 
قضات گفت: چنــد ماهی بود که به 
رفتارهای همســرم مشکوک شده 
بودم. وقتی هم برای کار به ماموریت 
شهرستان می رفتم، اطرافیان درباره 
همسرم حرف های عجیب وغریب 
می زدند که اوایل بــه آنها اهمیت 
نمی دادم. تا اینکه آرام آرام شــک 
کردم و برای همین دســت به کار 
شدم و بدون اینکه همسرم »کیمیا« 
متوجه شــود داخل خانه دوربین 
 مدار بســته نصب کردم تا حقیقت

 روشن شــود.پس ازروشن کردن 
دوربین ها، روزبعد به بهانه ماموریت 
ازخانــه بیرون رفتم. چند شــبی 
که در خانه نبودم بــا تمام وجود و 
دراوج نگرانی دعــا می کردم هیچ 
اتفاق بدی رخ ندهد وشــک من به 
طورکامل برطرف شــود. به همین 
خاطروقتی به خانه برگشتم همسرم 
را به بهانه ای به بیرون فرســتادم. 

وقتی فیلم دوربین ها را بررســی 
کردم با صحنه هــای باورنکردنی 
وحضورمــردی غریبــه درخانه 
روبه روشدم که با دیدن این صحنه ها 
احســاس کردم تمام دنیا یک جا 

برسرم ویران شده است و...
دراوج خشــم و ناراحتــی وقتی 
همســرم به خانه برگشت، فیلم ها 
را نشــانش دادم و ازاوخواســتم 
برای همیشه از زندگی ام برود، اما 
او همه چیــز را انکارکرد. به همین 

خاطرتصمیم به شکایت گرفتم.«
پس از این شــکایت فیلم ها توسط 
کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت 
که صحتشان برای قضات مشخص 
شد؛ بنابراین زن جوان دستگیر شد 
و به اتهام زنا در شعبه یکم دادگاه 
کیفری به ریاســت قاضی هدایت 
رنجبر و دو مستشارش، یزدان پناه و 
خنک دار، پای میز محاکمه ایستاد. 
زن جوان که با مستندات غیر قابل 
انکار روبه رو شده بود و هیچ دفاعی 

از خود نداشت اتهامش را پذیرفت.
قضات نیز وارد شــور شده و پس 
از بررســی های علمی وحقوقی، 
 زن جوان را به اتهــام زنا به اعدام

 محکوم کردند. بــا توجه به اینکه 
مرد شــیطان صفت متواری است، 
 تالش برای دستگیری و محاکمه اش

 ادامه دارد.

ش را گرفت؛
خیانتکار

مرد، مچ همسر 

ر زنا
میا به خاط

م کی
اعدا

حوادث جهان

ویژه
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 AFC حضور افسران کنترل امنیت 
در ایران؛

آماده باش به ذوب آهن
افســران کنترل امنیت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به 3 شــهر ایران 

سفر می کنند.
در نامــه ای که با 
امضــای دبیرکل 
ن  ســیو ا ر کنفد
فوتبــال آســیا بــه 
فدراســیون فوتبــال 
ارسال شد، آمده اســت: کنفدراسیون فوتبال 
آســیا در نظر دارد نمایندگان خود را در قالب 
کارگروهی امنیتی، برای بررسی سطح ایمنی 
به شهر های نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آســیا اعزام کند. این ســفر در راستای برنامه 
عمومی AFC جهت شناســایی توان امنیتی 

کشور های غرب آسیاست. 
به همین منظور، فدراسیون فوتبال در نامه ای 
به ۴ باشــگاه ایرانی پرســپولیس و استقالل 
تهران، تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان 

در این زمینه توصیه کرده است.

تمدید سکانداری خادم در فدراسیون کشتی

پیشنهاد سردبیر:

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و روابط بین الملل 
شهرداری اصفهان در نشست خبری هیئت کشتی 
با خبرنگاران گفت: در اصفهــان نیازمند بازاریابی 
شبکه ای هستیم و این مسابقات بزرگ ترین ارزشی 
که داشت این بود که همه هزینه ها به دوش یک نفر 

نبود؛ چنین فشاری را یک نهاد نمی تواند به تنهایی 
تحمل کند، اصفهان یک فرصت جهانی و جهانی از 
فرصت است که باید به فکر رویدادهای جهانی باشیم.
حجتی خاطرنشان کرد: ورزش کشتی در اصفهان 
نیازمند یک بازآفرینی است تا بتوانیم دوره طالیی 

کشتی را احیا کنیم؛ همه باید کمک کنند تا کشتی 
بازآفرینی شود.

مدیــرکل ارتباطات و روابط بین الملل شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: حامی این مسابقات بودیم ولی 
اسپانسر نبودیم؛ تالش کردیم جو شهر را به سمت 
برگزاری رقابت ها ببریم و اعدادی که اعالم می شود 
برای اسپانسری این مسابقات کذب محض است و ما 

فقط زیرساخت ها را فراهم کردیم.

وی در مــورد مســابقات فوتســال و حمایتی که 
شهرداری از این مسابقات انجام نداد و موجب گالیه 
مدیر کمیته فنی فوتسال شــد ، گفت: رویدادهای 
زیادی در سطح شهر برگزار می شود و هیئت فوتبال 
باید درخواســت کمک می داد که هیچ درخواستی 
به سمت ما نیامد؛ مسلما اگر هیئت کشتی هم این 
درخواســت را نمی داد، اکنون ما هم نقشی در این 

مسابقات نداشتیم.

 واکنش مدیرکل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری اصفهان به گالیه مدیر کمیته فنی فوتسال؛
هیئت فوتبال در خواستی برای کمک از شهرداری نداشت

اتفاق روز

کولیبالی:
مشکل من با استقالل خوزستان 

پول نیست
مدافع استقالل خوزستان درباره بازنگشتن به 
تمرینات، اظهار کرد: باشگاه، 
امســال اصال با من رو 
راســت نبود. بارها 
به من قــول دادند 
ولی روی حرفشان 
نماندنــد. موســی 
کولیبالی با بیان اینکه 
مشــکل من با استقالل خوزســتان برای پول 
نیســت، گفت: من نگفتم پول می خواهم، من 
گفتم با من رو راست باشــید و فقط قول های 
الکی ندهید. من از استقالل خوزستان فقط رو 
راستی و احترام خواستم. چیزهای زیادی وجود 
دارد و من می خواهم یک تیم، به بازیکنان خود 

احترام بگذارد.
مدافع تیم فوتبال استقالل خوزستان با اشاره به 
رابطه بسیار خوبش با عبدا...ویسی، عنوان کرد: 
او مثل برادر من اســت و خیلی دوستش دارم. 
 ویســی برای من بهترین مربی و بهترین برادر

 تا به االن بوده است. 

نقل قول روز

 کمک مالی ستاره بالیوود
 به بوکسور هندی

بازیگر مشــهور هندوســتانی هزینــه درمان 
کشــورش  بوکســور 
پرداخــت  را 
کرد.»شاهرخ خان« 
مطــرح  بازیگــر 
ســینمای هند به 
یکی از ورزشــکاران 
بازی هــای  مــدال آور 
آســیایی که دچار بیماری اســت کمک مالی 
کرد.»پانجاب کور ســینگ« بوکسور طالیی 
هند در سال ۱۹۸۲ است که به دلیل بضاعت 
بد مالی، شــاهرخ خان هزینه پزشــکی وی را 
پرداخت کرد. شــاهرخ خان در این باره اظهار 
داشــت: ورزشــکاران باعث افتخار کشور ما 
هســتند و وظیفه ماســت که به عنوان یک 
اجتماع مراقب آنها باشــیم. پانجاب کور، تنها 
ورزشکار هندی است که مقابل محمدعلی کلی 

وارد رینگ شده است.

الیک روز

سرمربی تیم فوالد درباره قرارداد حسن بیت سعید با این باشگاه 
گفت: این موضــوع اصال صحت نداردو مبلغ قــرار داد او نجومی 
نیســت. تمامی بازیکنانی که به فوالد می آینــد این را می دانند 
که باشگاه ما از لحاظ هزینه کردن شرایط خاصی دارد. ما امسال 
 واقعا تیم گران قیمت نداشتیم و مبلغ قراردادها مناسب و منطقی 

بود.

قرارداد بیت سعید نجومی نیست 
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   سایپا برای نقل و انتقاالت نیم فصل برنامه ویژه ای دارد. این تیم 
به دنبال دو بازیکن خارجی پارس جنوبی اســت. آلویس نانگ و 
مایکل اومانیا دو بازیکنی هستند که به خاطر نارضایتی از شرایط 
مالی باشگاه قصد ترک این تیم را دارند. نگرانی مهدی تارتار البته 
به این دو نفر برنمی گردد؛ چرا که خبرگزاری فارس نوشته علی 

دایی به دنبال ارسالن مطهری مهاجم پارسی ها هم هست .

تور سایپا برای بازیکنان پارس جنوبی

77

اصفهان، میزبان رقابت های 
دوی صحرانوردی کشور

رقابت های دوی صحرانوردی قهرمانی کشــور، با 
حضور ۲۱۵ دونده در شهر ابریشم اصفهان برگزار 

می شود.
عبدالرسول یزدی زاده در مورد برگزاری مسابقات 
دوی صحرانوردی قهرمانی کشور در اصفهان، اظهار 
کرد: مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی کشور، 
یادواره شــهید منصور گلکار، در رده های ســنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در بخش آقایان در 
باشگاه سیمان شهر ابریشم اصفهان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از اســتان اصفهان دو تیم در رده 
سنی نوجوانان، یک تیم در رده سنی جوانان و دو 
تیم در رده سنی بزرگساالن در این رقابت ها حضور 
دارند، ادامه داد: ۹۰ دونده در رده سنی بزرگساالن، 
۶۰ دونده در رده سنی جوانان و ۶۵ دونده در رده 
سنی نوجوانان از سراسر کشور در این مسابقات با 

یکدیگر به رقابت می پردازند.
به گفته یزدی زاده، این مسابقات انتخابی تیم ملی 
رده های سنی جوانان و بزرگساالن است که نفرات 
منتخب به مسابقات آسیایی اعزام می شوند.رییس 
 هیئت دو و میدانی اســتان اصفهــان افزود:فردا
 از ســاعت ۸ و 3۰ دقیقــه رقابــت رده ســنی 
بزرگساالن، ســاعت ۹ و 3۰ دقیقه رقابت جوانان 
و از ساعت ۱۰ و 3۰ دقیقه مسابقه نوجوانان برگزار 

می شود. 

رییس هیئت ووشوی اصفهان:
مسابقات کمربند طالیی در 
نصف جهان برگزار می شود

رییس هیئت ووشــوی اســتان اصفهان درباره 
فعالیت های هیئت ووشو  در ســال جاری اظهار 
داشت: هیئت ووشــوی اصفهان برای چهارمین 
سال پیاپی در ارزیابی فدراسیون، رتبه نخست را 
از آن خود کرد و ما در راستای فعالیت های هیئت 
مسابقات کشوری کمربند طالیی آقایان را برگزار 

می کنیم.
 محسن روناسی افزود: مسابقات کشوری کمربند 
طالیی آقایان در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و 
بزرگســاالن از تاریخ ۲۱ دی ماه به مدت 3 روز به 
میزبانی اســتان اصفهان و در شهر ابریشم برگزار 
می شود، حدود 7۰۰ شرکت کننده را برای حضور 
در این دوره از رقابت ها پیش بینی کرده و نفرات برتر 
این مسابقات به صورت مستقیم به اردوی تیم ملی 

راه پیدا می کنند.
رییس هیئت ووشوی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در مســابقات کمربند طالیی جوایز نفیسی 
از جمله کمربند طالیی، سکه و شنل این دوره از 

رقابت ها به نفرات نخست اهدا می شود.

منهای فوتبال

 پرویز مظلومی
 در راه نفت تهران

سرمربی ســابق اســتقالل تهران به کادرفنی 
نفــت تهــران ملحق 
می شود. با انتخاب 
آتیال حجــازی به 
عنوان ســرمربی 
جدید نفت تهران 
شــاهین صمدیان به 
عنوان دســتیار او انتخاب 
شد و حجازی به دنبال این است که مدیر فنی 
نفت را معرفی کند. از ایــن رو یادگار حجازی 
تصمیم گرفته از پرویز مظلومی به عنوان مدیر 
فنی تیم در نیم فصل دوم استفاده کند.مظلومی 
با خروج از استقالل در اوایل لیگ پانزدهم تا به 
امروز هدایت تیمی را برعهده نداشــته و روند 

مذاکرات او با حجازی مثبت است.

خبر روز

پیشخوان

بازی خطرناک ؛تهران 
هوا ندارد

جهانبخش: قوچان نژاد 
گفت تــو در تیم ما بودی 

من آقای گل می شدم

بچه  مثــل  کمالوند: 
سرراهی با ما رفتارکردند.

حمله آالینده ها به جام 
شــاخص  حذفی؛چهره 

فوتبال

فدراسیون فوتبال ایران بعد از بحرانی شدن روابط قطر با 
کشورهای عربی به ویژه  عربســتان و امارات به این کشور 
کوچک حوزه خلیج فارس نزدیک شده است و در تازه ترین 
اقدام تفاهم نامه های همکاری امضا کرده است.قرار است 
که به زودی هیئتی از فدارسیون فوتبال قطر وارد تهران 

شوند تا درباره میزبانی جزیره کیش برای جام جهانی ۲۰۲۲ بحث و تبادل نظر کنند.
این نزدیکی قطر به ایران باعث ناراحتی و خشــم سعودی ها شده اســت تا جایی که روزنامه الریاض از بازی 
ناجوانمردانه ایران و قطر سخن به میان آورد و نوشــت: کشور قطر برای تسریع بخشیدن به روند آماده سازی 
خود برای جام جهانی به جزیره کیش و ایران پناه برده اســت، این  در حالی است که شرکت های سرشناس 
به خاطر خلف وعده های مالی قطری ها و هم چنان امکان لغو میزبانی از این کشور توسط فیفا، تمایلی برای 

همکاری با قطر ندارند.

خشم سعودی ها از 
نزدیک شدن قطر به 
فوتبال ایران

لژیونر فوتبال کشــورمان که بــا ۹ گل زده به صورت 
مشــترک در صدر جدول گلزنان لیگ بلژیک قرار دارد 
یکی از شانس های اصلی توپ طالی این کشور در پایان 
فصل است. کاوه رضایی هم چنان درخشش خود را در 
تیم شارلوا ادامه  داده است. این بازیکن موفق شده ۹ گل 

در لیگ بلژیک به ثمر برساند و همین باعث صدرنشینی او در جدول گلزنان لیگ بلژیک شده است.سایت 
اسپورت بلژیک نوشت: کاوه رضایی خودش را به عنوان ستاره این فصل فوتبال بلژیک نشان داده است و 
می تواند با ادامه  این روند جایزه توپ طالی فوتبال بلژیک که به برترین گلزن فصل این کشور داده می شود 
را به دست بیاورد.در حالی کاوه رضایی آقای گل لیگ بلژیک اســت که کریم انصاری فرد در لیگ یونان 
هم از شرایط خیلی خوبی برخوردار است و همین باعث شــده تا زنگ خطری برای زوج طارمی- آزمون 

در تیم ملی به صدا درآید.

کاوه رضایی در مسیر 
کسب توپ طالی 
بلژیک

بسکتبال 

NBA
میلواکی باکس 

- کلیولند 
کاوالیرز

ساعت 
04:40

سایت 
آنتن

شهرداری والیبال
تبریز - 

پیکان تهران
ساعت
15:30

شبکه 
ورزش

بایرن مونیخ فوتبال
ساعت- دورتموند

23:15

شبکه 
سه

پاری سن فوتبال
ساعتژرمن - کان

23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

4شنبه 
29 آذر

مهاجم جوان تیم ملی برزیل از همکاری با نیمار در سلسائو )تیم ملی 
برزیل( خبر داد. به احتمال بسیار زیاد نیمار در کنار گابریل ژسوس، 
زوج خط حمله برزیل را در جام جهانی روسیه تشکیل خواهند داد. این 
دو در المپیک ریو هم در کنار هم قرار داشتند و در انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه همکاری خوبی با هم داشتند.گابریل ژسوس درباره تاثیر 
باالی حضور نیمار در تیم   ملی فوتبال برزیل، گفت : من قبل از اینکه با 
نیمار هم تیمی شوم، از طرفداران او بودم، چون او فوتبالیست بزرگ و 
با تکنیکی است که همه این را می دانند. در المپیک ریو این فرصت را 

ما داشتم  که با او هم تیمی باشم و خوشبختانه همکاری 
به قهرمانی برزیل منجر شد. از نحوه رفتار او با دیگران 

متعجب شــدم. او با همه مثل برادر خود رفتار 
می کند. کمتــر بازیکنی را 
دیدم که تا به این اندازه با 
بقیه خوش رو باشد. همان 

زمان متوجه شــدم چیزهایی که در رسانه ها 
شنیده بودم درباره او دروغ بوده است.ژسوس 
در ادامــه  صحبت هایش  اضافه کرد: کســب 
قهرمانی در المپیک ریــو تجربه بزرگی برای 
من بود. ما می دانستیم که این جام تا چه اندازه 

برای مردم برزیل مهم است. 

شبکه اســکای اسپورت 
ایتالیــا اعالم کــرد که 
باشــگاه میــالن بعد از 
باخت 3 بر صفر این تیم 
مقابل هــالس ورونا در 
 A هفته هفدهم ســری

برنامه های خود را تغییر داده است.
طبق اعالم این شبکه پیش از این شکست قرار بود که بازیکنان، مربیان 
و مدیران میالن همراه با خانواده هایشان در کنار یکدیگر در ضیافت 
شامی که باشگاه به مناسبت فرا رســیدن کریسمس در نظر گرفته 
بود، شــرکت کنند؛ اما این برنامه بعد از باخت سنگین هفته جاری 
لغو شده است.نه تنها بازیکنان و مربیان میالن از ضیافت کریسمس 
محروم شده اند بلکه به آنها دســتور برگزاری یک اردوی تمرینی 
و آماده سازی ویژه داده شده اســت .در همین حال نشریه گاتزتا 
دلواسپورت نوشته است که دســتور برگزاری اردوی آماده سازی از 
سوی ماسیمیلیانو میرابلی، مدیر اجرایی و مارکو فاسونه، مدیر ورزشی 
باشگاه میالن صادر شده است. اردوی اعالم شده که جنبه تنبیهی 
دارد، بازیکنــان و مربیان میالن را مجبور می کنــد نه تنها در زمان 
تمرین بلکه قبل و بعد از آن هم در کنار یکدیگر وقت بگذرانند تا تنها 
دغدغه ذهنی شان فوتبال و باال بردن سطح کیفی بازی های تیم باشد.

از ابتدای فصل شــایعات فراوانی درباره آینده کونته وجود داشته 
به خصوص پس از اخراج جامپیرو ونتورا از ســرمربیگری تیم ملی 
ایتالیا به دنبال ناکامی این تیم در صعود به جام جهانی که از سرمربی 
ایتالیایی چلسی به عنوان جانشین احتمالی وی نام برده شد.آنتونیو 
کونته با ابراز نارضایتی از ایــن وضعیت به خبرنگاران گفت:هر روز 
شــایعه ای درباره آینده من وجود دارد. این درســت نیست چون 
فکر می کنم به خاطر کارهایی که فصل گذشــته انجام دادم و این 
فصل دارم انجام می دهم، لیاقت کمی احترام را از جانب شما داشته 
باشم. اینکه هر روز بخوانم »فصل آینده چلسی با این سرمربی و آن 
سرمربی تماس می گیرد« به شخصه برای من مشکل ساز نیست اما 
این موضوع می تواند برای بازیکنان مشکالتی را به وجود آورد چون 

می کنند که ممکن است تیم ما از هم بپاشد. بازیکنــان باور 
یک سال دیگر با چلســی قرارداد دارم مــن هنوز 
این مقطع تمام تمرکزم روی باال بردن پــس در 

بازی بازیکنانم، تیم و باشــگاه است.ســطح 
کونته ادامه داد: اگر شما کمی از 
فوتبال درک داشته باشید، 
می دانید مقطعی هســت 
که بایــد صبــر زیادی 

داشته باشد.

ژسوس: 
نیمار با همه مثل برادر رفتار می کند

میالن به جای »پذیرایی کریسمس« 
بازیکنانش را مجازات کرد!

کونته:
لطفا! بیشتر از این برایم احترام قائل باشید

در حالی رســول خادم بر کرســی ریاست چهارســاله فدراسیون 
کشــتی برای بار دوم قرار گرفت کــه حضور جدیــدی به عنوان 
کاندیدای ریاســت فدراســیون کشــتی به دلیل رقابــت دیرینه 
وی با خادم برحساســیت های ایــن انتخاب افزوده بــود و همان 
طور کــه انتظار می رفت مصاف انتخاباتی رســول خــادم و عباس 
 جدیدی برای کسب کرسی ریاست فدراســیون کشتی با حواشی

 خاصی همراه شد.
به خصوص اینکه جدیدی روز یکشنبه با انتشــار بیانیه ای مدعی 
شــده بود مدارکی در اختیار دارد که برخی از رؤسای هیئت های 
کشتی دو شــغله هســتند و از لحاظ قانونی نمی توانند در مجمع 
کشتی حضور داشته باشــند و از مراجع ذی صالح خواسته بود که 
برگزاری مجمــع در این روز را لغو کنند و به وضعیت دو شــغله ها 
رســیدگی کنند که این درخواســت جدیدی، بالفاصله با واکنش 
منفی وزارت ورزش مواجه شــد و اســبقیان، مدیرکل دفتر امور 

مشــترک فدراســیون ها تاکید کرد که رییس هیئت بودن شغل 
محسوب نمی شــود و انتخابات فدراسیون کشــتی در موعد مقرر 

برگزار می شود.
عباس جدیدی که با کنار کشــیدن محمدرضا توپچی، احد پازاج 
و حمید بنی تمیم به نفع رســول خادم پیــش از آغاز مجمع برای 
خود شانســی نمی دید با غیــر قانونی اعالم کردن ایــن مجمع به 
نشانه اعتراض محل انتخابات را ترک کرد ولی از آنجایی که بعد از 
انصراف همه کاندیداهای دیگر از حضور در انتخابات، فقط رســول 
خادم به عنوان نامزد ریاست فدراسیون کشــتی باقی مانده بود با 
تذکر هیئت ها نام عباس جدیدی دوباره بین کاندیداها قرار گرفت 
تا رقابت انتخاباتی بین خادم و جدیدی برگزار شــود که در نهایت 
 رسول خادم با کســب تمام آرا بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون 

کشتی انتخاب شد. 
خادم که دی ماه ســال ۹۲ سکان مدیریت فدراســیون کشتی را 

بر عهده گرفته بود در حالی برای دوره دیگر ریاســت چهارســاله 
در نخســتین روز از فرصت ثبت نام حضور در انتخابات ریاســت 
فدراســیون کشــتی ثبت نام کرد که گفته می شــد بــا توجه به 
کشــمکش های کنونی وزارت ورزش و فدراسیون کشتی او عطای 
سکانداری این رشــته را در دوره جدید به لقایش می بخشد ولی به 
دلیل درخواست رؤسای هیئت های کشتی سراسر کشور و همچنین 
حضور وی در اعضای هیئت رییسه اتحادیه جهانی به عنوان کاندیدا 
حضور یافت و توانســت تصدی دوباره ریاست فدراسیون کشتی را 
بر عهده بگیرد .هر چند رســول خادم در دوره اول مسئولیتش در 
فدراسیون، به نســبت عملکرد خوبی داشــت و رای صد درصدی 
اعضای مجمع، گواه این مدعاست، اما به دلیل اینکه کشتی ورزش 
اول ایران به شــمار رفته و انتظار مدال آوری باالیی از این رشــته 
وجود دارد، انتظار مــی رود خادم در دوره دوم ریاســت، مدیریت 

بهتری را ارائه کند.

اتفاق قابل پیش بینی به وقوع پیوست؛

تمدید سکانداری خادم در فدراسیون کشتی

در اتفاقــی قابل پیــش بینی، 
ســکانداری رســول خادم در 
فدراسیون کشــتی تمدید شد 
و قهرمان سابق المپیک با رای 
صد در صدی اعضــای مجمع 
فدراســیون، برای چهار سال 
آینده نیز متولی ورزش اول ایران 

خواهد بود.

سمیه مصور
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عکس این موضوع نیز صدق می کند. این داســتان در ســایر ارگان ها از 
استانداری و فرمانداری بگیرید تا یک رسانه متعلق به شهرداری هم اتفاق 
می افتد. جالب اینکه تقریبا تمامی این مدیران هم وقتی انتخاب می شوند، 
شعار شایسته ســاالری و پرهیز از برخوردهای جناحی و سیاسی کاری 

می دهند اما در عمل اتفاق دیگری می افتد. 
زرگرپور، استاندار دولت اعتدالی روحانی بود. اصالح طلبان اصفهان از او 
راضی نبودند. می گفتند شهر در دست مدیران دولت احمدی نژاد است 
و احمدی نژادی ها هنوز در سازمان و ارگان های مختلف حضور دارند و از 
نفوذ باالیی هم برخوردارند. فرماندار قبلی هم بر سر همین بحث و جدل ها 

کنار رفت؛ تنها مســئول ذی نفوذی که از دولت دهم در اصفهان برســر 
کار مانده بود و درنهایت در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری، ناگهان 
دعوت نامه شرکت در مراسم معارفه فرماندار جدید به دست اصحاب رسانه 
رسید! دولت یازدهم برحسب ادعای اصالح طلبان، گرایش اصالح طلبانه 
دارد، ترکیبی از اصالح طلبی و اعتدال گرایی است و البته جریان اصالحات 
مدعی است که روحانی با حمایت سران این جریان، به »پاستور« رسید 
)هرچند این روزها زمزمه روی گردانی روحانی از اصالح طلبان و بازگشت او 
به ریشه های اصول گرایانه اش زیاد شنیده می شود(. پس از روی کارآمدن 
دولت تدبیر و امید، بحث تغییر اتوبوسی مدیران مطرح شد. رییس دولت اما 

از نگاه فراجناحی سخن گفت. در دولت دوازدهم هم شاهد تغییراتی بودیم 
که صدای جریان مخالف را درآورد؛ اما این بار هم رییس دفتر رییس جمهور 
تاکید کرد که در دولت یازدهم، اتوبوسی مدیران را تغییر ندادند و در دولت 

دوازدهم هم این اتفاق نخواهد افتاد.
وقتی صحبت از تغییر فرمانداران و استانداران شد، واعظی گفت که روش 
انتخاب یا جایگزینی بر اساس »ارزیابی« خواهد بود و بر همین اساس اگر 
مسئولی در جای دیگری بتواند بهتر خدمت کند، جابه جا می شود یا اگر 
فردي به هر دلیلی در کارش موفق نباشد، جایش را به کس دیگری می دهد.  
آنچه در اصفهان اما شاهد بودیم، خالف رویه دولت را نشان می دهد؛ دولتی 
که شعار شایسته ساالری سر می دهد و به »انتخاب« بر اساس »ارزیابی« 
معتقد است. هرچند نمی توان منکر شد که هر مدیری این حق را دارد که 
مدیران همسو با تفکرات و خط مشی خودش را به مجموعه اش بیاورد اما 
آیا هیچ کارمند یا مدیر اصولگرایی شایستگی ندارد که در مجموعه تحت 
مدیریت یک شهردار یا استاندار اصالح طلب کار کند؟ یا برعکس؛ آیا هیچ 
اصالح طلب توانمندی در این شهر وجود نداشــت که در زمان صدارت 

اصول گرایان بتواند کار کند؟ 
این روزها در شهرداری اصفهان شاهد تغییر و تحوالت هستیم. شهردار 
فعلی اصالح طلب است؛ گویا اصرار هم دارد که تمامی مدیران شهرداری 
در بخش های مختلف و از جمله در رســانه های متعلق به شــهرداری، 
از بین اصالح طلبان شناخته شــده در شهر انتخاب شــوند. شاید نمی 
شــود توقع دیگری هم از نوروزی داشــت. زمانی که شهرداری در دست 
اصول گرایان بود نیز شــاهد بودیم که مدیران شهری از بین همین طیف 
سیاسی انتخاب می شــدند و به مصداق ضرب المثل »آسیاب به نوبت« 
نوبت به شهرداری اصالح طلبان رسیده است. حتما هیچ مدیر اصول گرای 
شایسته ای نمی بینند که بتواند سکان داری کند؛ همان طور که اصولی ها 
هیچ اصالح طلب توانمندی نمی دیدند! شاید مدینه فاضله ای نیاز است 
تا آرزوهای صادق زیباکالم در آن عینیت پیدا کند؛ اینکه مثال روحانی از 
قالیباف در کابینه خودش استفاده می کرد یا اگر رییسی، رییس جمهور 
می شــد، ظریف، وزیر خارجه می ماند!  حتی حاال که شــهردار تهران، 
اصول گرایان نزدیک به شهردار قبلی )مثل زمان آبادی( را در شهرداری 
حفظ و حتی به آنها ارتقای شــغلی داده، بازهم نمی توان به رســیدن به 
مدینه فاضله دل خوش کرد. انتخابات نجفی در تهران هم بیش از آنکه قابل 

تحسین باشد، شک برانگیز است؛ حتی برای اصول گرایان! 

هیچ وقت جایی برای جریان های مخالف نیست؛

اصالحات در شهرداری اصفهان!

شهر دست اصالح طلبان باشد یا اصول گرایان، فرقی نمی کند؛ هر مدیری که بر سر کار می آید، نیروهای  سمیه یوسفیان
خودش را می آورد، نیروهایی که گویا بر اساس قانون نانوشته، الزاما باید همسو با تفکرات سیاسی خودش 

باشند. یک شهردار اصالح طلب، ابا دارد از اینکه مدیران زیرمجموعه اش از طیف اصولگرا باشند.

اصالحات در شهرداری اصفهان!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

عکس خـبر

بامسئوالن

 حضور شهردار اصفهان 
در مترو

 به دلیل آلودگی هوا، قدرت ا... نوروزی، شهردار 
اصفهان صبــح دیروز با مترو بــه محل کارش 

رفت.

برگزاری آزمون طرح ملی 
تربیت حافظان قرآن کریم

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: براســاس تصمیمات اخذ شده 
امســال آزمون طرح ملی تربیت حافظان قرآن 
کریم در قالب آزمون سراسری حفظ و مفاهیم 

قرآن کریم در اسفند ماه برگزار می شود.
یحیی قاسمی اظهار داشت: امسال در نشست 
مشترکی که بین اداره امور قرآنی اوقاف و امور  
خیریه استان اصفهان، معاونت قرآن و عترت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و اداره قرآن، 
عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان 
برگزار شد، مقرر شد تا در راســتای هم افزایی 
و همچنین برگزاری هرچه باشــکوه تر آزمون 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم بین ادارات 
مذکور هماهنگی ایجاد شــده و این برنامه در 

بهترین سطح ممکن برگزار شود.
وی افزود: در همین راســتا مقرر شد تا آزمون 
ششمین دوره طرح ملی تربیت حافظان قرآن 
کریم بــا هدف تقویــت و انســجام برنامه ها و 
فعالیت های سازمان ها و نهادهای قرآنی، سنجش 
و ارزیابی کمی و کیفی آموزشی موسسات و مراکز 
قرآنی، ایجاد انگیزه در میان عموم جامعه به ویژه 
نوجوانان و جوانان برای فراگیری معارف قرآن و 
عترت برگزار شود. رییس اداره امور قرآنی اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: این آزمون 
در 24 رشــته مختلف حفظ، ترجمه و مفاهیم 
قرآن کریم، معارف اهل بیت)ع( و انس با قرآن 
کریم در 10 اسفند ماه به صورت کتبی و همزمان 

با سراسر استان برگزار می شود.

مدیر عامل مجمع گردشگری اصفهان:
اصفهان ظرفیت بسیاری در 

جذب گردشگران آیینی دارد
 مدیر عامل مجمع گردشــگری استان اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به آداب و سنت های بسیار 
بین مردم ایران و قومیت هــای مختلفی که در 
این کشور زندگی می کنند، آیین های بسیاری 
در شهر و روســتاهای ما برپا می شود؛ بنابراین 
به منظور جذب گردشگرانی که برای شرکت در 
چنین مراسم هایی به ایران بیایند، ظرفیت های 
زیادی برای توســعه گردشگری اصفهان ایجاد 

شده است.
مهدی نریمانی بیان داشــت: اگر تاکنون از این 
ظرفیت عظیم اســتفاده نشــده و جای خالی 
گردشگران آیینی و معنوی را در کشور احساس 
می شود، به خاطر کوتاهی نهادهای متولی یا عدم 

توجه سرمایه گذاران است.
مدیر عامل مجمع گردشــگری استان اصفهان 
تصریح کرد: عمده گردشگران ما را گردشگران 
فرهنگــی و مذهبی تشــکیل مــی دهند که 
گردشگران آیینی و گردشــگرانی که به خاطر 
میراث معنوی به اصفهان سفر می کنند، در لوای 

آن قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در سطح جهان گردشگری 
آیینی به خوبی نهادینه شــده است، ادامه داد: 
ایران ظرفیــت های باالیی در جــذب این نوع 
گردشــگران دارد که اگر با تبلیغات خوب و به 
موقع در سطح دنیا سعی در جذب یک درصد از 
این گردشگران کنیم، ضمن کمک به اقتصاد هر 
استان، می توان به شناخته شدن فرهنگ ایران 

در دنیا نیز کمک کرد.

آیت ا... طباطبایی  نژاد: 
فرهنگ استفاده صحیح از 
فضای مجازی گسترش یابد

امام جمعه اصفهان در دیدار بــا اعضای انجمن 
اسالمی شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره 
به لزوم تولید محتوای خــوب در فضای مجازی 
اظهار داشت: عالوه بر اینکه الزم است محتوای 
خوب و مفید برای فضای مجازی تولید شود، باید 
جلوی گناه گرفته شود و دسترسی به محتواهای 
نادرست فضای مجازی کاهش یابد؛ چراکه امام 
علی)ع( می فرمایند: »اِجِتناُب الّسیئات اَولَی ِمن 
اِکِتَساب الَحَســنات؛ دوری از گناه باالتر از انجام 
دادن کار نیک و کســب ثواب است«.وی با بیان 
اینکه فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی 
و تلفن همراه باید گسترش یابد، افزود: برخی از 
افراد را می بینیم که دائما از شــبکه های مختلف 
و متعدد اجتماعی و ســایر امکانات تلفن همراه 
استفاده می کنند و این یک آسیب است و باید به 
همراه هر تکنولوژی یا امکاناتی که در کشور وارد 
می شود، فرهنگ اســتفاده از آن نیز تبیین شده 

و گسترش یابد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:
بهره گیری از ظرفیت نخبگان 

علمی در حوزه امنیت 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان امنیت امروز 
را نیازمند پشــتوانه تحقیــق و پژوهش عنوان 
کرد و افزود: امروز برآوردهای اجتماعی و نتایج 
تحقیقــات و پژوهش هــای روز در حوزه هــای 
مختلــف امنیتــی، ابزاری بســیار قــوی برای 
تصمیم گیری بهتــر و برنامه ریــزی دقیق تر در 
انجام بهتر ماموریت ها و طرح های انتظامی است.

سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه اساس کار 
فرماندهی انتظامی اســتان بر تحقیق و پژوهش 
استوار است، بیان کرد: به جرأت می توانم بگویم 
که هیچ طرح و ماموریتی در این فرماندهی بدون 
تحقیق و پژوهش و کار علمی انجام نمی شود و در 
حوزه پلیس های تخصصی آگاهی، مبارزه با مواد 
مخدر و فتا نیز شاهد هستیم که بیش از 90درصد 
جرایم به صورت علمی کشف می شوند. وی اظهار 
داشــت: هر چند کار پژوهشــی هزینه زیادی را 
می طلبد و زمان بر اســت، اما مطمئنا نتیجه ای 
که از آن به دست می آید به ســود مردم است و 
آرامش و رفاه جامعه را فراهم کــرده و از صرف 
هزینه های بیهوده نیز جلوگیــری خواهد کرد. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان به ارتباط بسیار 
قوی پلیس اســتان با مراکز علمی و دانشگاهی 
اشــاره و اظهار کرد: در پی تعیین ســازوکاری 
هستیم تا بتوانیم از توان و ظرفیت نخبگان علمی 
استان در حوزه نظم و امنیت بهره بیشتری ببریم.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:
رونمایی از کانکس های مکانیزه 

تاشو در اصفهان
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان در مراسم 
رونمایی از کانکس های مکانیزه تاشو در اصفهان، 
با اشــاره به فعالیت ها و تالش های انجام شده در 
انجمن حمایت از زندانیان اظهار داشت: طی چند 
سال گذشته در زمینه اشــتغال و حرفه آموزی 
مددجویان  در سطح شهر با قراردادهای مستقیم 
و غیرمستقیم، شــرایط درآمدزایی خوبی برای 

مددجویان و خانواده های آنان فراهم شده است.
حسن رحیمی ســاخت کانکس های مکانیزه را 
حرکتی ماندگار و مناســب با حــوادث و بالیای 
طبیعی بیان کرد و افزود: مشــارکت مسئوالن 
مرتبط با حوادث و برخی دستگاه های تاثیرگذار 
می تواند زمینه توسعه و ساخت این کانکس ها را 
مهیا کند. محمود مباشــری نیز طی گزارشی، از 
روند ساخت این کانکس گفت: برای نخستین بار 
در کشــور کانکس های مکانیزه تاشو در اصفهان 
ساخته شد. وی حجم کم بارگیری را مهم ترین 

ویژگی این کانکس ها عنوان کرد.

اردیبهشت ماه سال 95 بود که مهدی جمالی نژاد، 
شهردار قبلی اصفهان پیشنهاد سه شنبه های بدون 
خودرو را مطرح کرد و پس از آن ورود خودروها به 

خیابان چهارباغ عباسی در این روز ممنوع شد.
هرچند در هفته های نخســت این طرح، جدیت 
شــهرداری از طرف مردم درک نشــد؛ اما کم کم 
متوجه شــدند که مسئولین شــهر اصفهان برای 
اجرای ایــن طرح بســیار مصر هســتند. کم کم 
سه شنبه های بدون خودرو برای مردم و کسبه به 
دلیل اختالل در روند کسب و کارشان، نامی آشنا 
و البته مالل آور شد؛ زیرا بسیاری از فعالیت های 
شهری که قبال به وسیله خودرو در این معابر صورت 
می گرفت، مختل شد. این روند ادامه داشت تا اینکه 

با فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتر و همچنین حضور 
مسئوالن و مدیران شــهری، استانی و کشوری به 
مناسبت های مختلف، طرح سه شنبه های بدون 
خودرو جای خود را در میان شهروندان دیار نصف 

جهان باز کرد.
اما با تغییر مدیریت شهری در شهرداری اصفهان، 
اجرای این طرح با جدیت قبل اجرا نشد؛ به طوری 
که در جریان یکی از جلســات علنی شورای شهر، 
رییس کمیســیون بهداشــت شــورا درخصوص 
سه شــنبه های بدون خودرو گفــت: برنامه های 
خوب نباید با تغییرات مدیریتی فراموش شــود. 
عباسعلی جوادی در آن جلســه، یکی از اقدامات 
ماندگار شهردار قبل را اجرای طرح سه شنبه های 
بدون خودرو دانســت و ابراز تاسف کرد که پس از 
نهادینه شدن این نام و با رفتن شهردار قبل، شاهد 

تبلیغاتی در این باره نیستیم.وی تصریح کرد: باید 
واحد روابط عمومی، تبلیغات بیشتری در این زمینه 
داشته باشد تا برنامه های خوب دوره های قبلی به 
فراموشی سپرده نشود.رییس کمیسیون بهداشت 
خاطرنشان کرد: تغییرات مدیریتی، دلیل نمی شود 
 که برنامه هــای خوب دوره هــای قبلی فراموش 

شود.
اجرای مســیرهای ویــژه دوچرخه در 

خیابان های جدید االحداث 
معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان، 
در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه زاینده رود 
 که چرا بــا تغییر مدیریت در شــهرداری اصفهان 
سه شنبه های بدون خودرو کم رنگ تر شده است، 
توضیحاتی را ارائه داد. سیدجمال الدین صمصام 
شریعت اظهارداشــت: به نظر من فرهنگ سازی 

اســتفاده از دوچرخه در ایــن معاونت کم رنگ تر 
نشــده و ما نیز کماکان در طراحــی خیابان های 
جدید االحداث مســیرهای مخصوص دوچرخه را 
در نظر گرفته ایــم.وی از طرح های دیگری که در 
این خیابان ها اجرا شده اســت، به طراحی مسیر 
مخصــوص نابینایان و معلــوالن در پیاده روهای 
شهری و نصب رمپ های الزم برای تردد معلولین 
اشاره کرد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: اجــرای اقدامات مذکور در 
خیابان های موجــود نیز با طراحی نقشــه های 

اصالحی، خیابان به خیابان اجرا می شود.
صمصام شریعت اذعان داشــت: یکی از مشاورین 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان که 
خود معلول است، با ویلچر در سطح معابر شهری، 
پارک ها، پیاده روها، خیابان ها و فضاهای شهری 
تردد کرده و نقــاط ضعف و قوت را بــه همکاران 
منعکس می کند و همکاران نیــز نواقص را رفع و 

اصالح می کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:
طرح سه شنبه های بدون خودرو کم رنگ تر نشده است

مدیر پروژه میــدان امام علــی)ع( اظهارکــرد: طرح 
احیای میدان امام علی )ع( یکی از منحصر به فردترین 
پروژه های شــهری اســت که با اجرای آن قلب شــهر 
دگرگون می شود.مهدی رضایی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی فاز سوم نیز از سال 94 آغاز شد، گفت: فاز سوم 

شامل احداث میدان جلوخان مسجدجامع در ضلع شمالی مجموعه میدان امام علی )ع( است که در دل 
آن 12 پروژه اجرایی می شود. مدیر پروژه میدان امام علی)ع(  با بیان اینکه موزه میدان امام علی )ع( از 
دیگر طرح های فاز سوم این ابرپروژه است، گفت: عملیات سفت کاری موزه میدان امام علی )ع( در سال 
گذشته تکمیل شده و اکنون نازک کاری آن در دو قسمت مرمت و نوسازی در دستور کار است و در نیمه 
اول سال آینده تکمیل می شود.وی اظهارکرد: پس از ساخت موزه، اشیای ارزشمندی که در حین عملیات 

عمرانی میدان امام علی )ع( کشف شده، به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه 
به اینکه اصفهان شهری تاریخی بوده و از بافت 
قدیمی و معابر کم عرض زیادی برخوردار است، 
سازمان آتش نشانی برای گذرهای تنگ و باریک 
تجهیزاتی را مهیا کرده تا قدرت مانور بیشتری 

در گذرهای کم عرض داشته باشند.بهزاد بزرگزاد با اشاره به اســتفاده از موتورسیکلت های مجهز به خاموش 
کننده های دستی، گفت: در حال حاضر از خودروهای اطفای 5/2درصد و هشت تن و سیستم های AFT که 
سیستم های پرتابل است، استفاده می کنیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی افزود: در بافت های فرسوده شهر 
اصفهان سه ایستگاه  آتش نشانی احداث شده و قرار است به زودی یک ایستگاه آتش نشانی نزدیک میدان امام 
حسین)ع( احداث شود.بزرگزاد خاطرنشان کرد: شیرهای آتش نشانی در تمام مناطق شهری نصب شده تا در 

هنگام وقوع حریق، شاهرگ آب بتواند سریع تر به آبرسانی و آبگیری خودروهای آتش نشانی کمک کند.

موزه میدان امام علی)ع( تا سال 
آینده احداث می شود؛

نمایش اشیای عتیقه 
مکشوفه

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان خبرداد:

ساخت ایستگاه آتش نشانی 
در میدان امام حسین)ع(

اســتاندار اصفهان در دیدار با ارشــد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یــزد و چهارمحال و بختیاری و جمعــی از فرماندهان 
یگان های ارتش جمهوری اسالمی ایران در اصفهان اظهار داشت: 
قدرت و صالبت ارتش چه در نیروی هوایی و زمینی و چه در نیروی 
دریایی مثال زدنی است.محسن مهرعلیزاده افزود: خوشبختانه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ارتش سرافرازی است که بعد از 38 
سال بیش از گذشته تقویت و تجهیز شده است.استاندار اصفهان 

با بیان اینکه ارتش در دوران انقالب اسالمی فعال بوده و کارنامه 
خوبی از خود برجای گذاشته است، تصریح کرد: برخالف بسیاری 
از انقالب ها، ارتش در دوران انقالب اسالمی با مردم همراه بود و 

مردم با ارتش رابطه خوبی برقرار کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از انقالب اسالمی حضور نجیبانه ارتش، 
همراه با صالبت، تدبیــر و قوت و از طرفی در کنــار مردم بودن 
افزایش یافت و به همین دلیل نقش ارتش در امنیت کشور بسیار 

حائز اهمیت است و ذات نجیب آن سبب ارتباط مطلوب این یگان 
با بدنه جامعه شده است.

اســتاندار اصفهان افزود: خوشــبختانه فعال تهدید نظامی علیه 
جمهوری اســالمی ایران وجود ندارد و دشــمن بــا تحریم ها و 
هجمه های فرهنگی مشــکالتی را برای کشور ایجاد کرده است، 
اما این دلیل نمی شود که از توطئه های دیگر دشمن غافل باشیم؛ 

براین اساس هرلحظه آماده بودن هنر ماست.

استاندار اصفهان:

ارتش در کنار توطئه های نظامی، به مقابله با توطئه های دیگر بپردازد

اعظم حاجی رضازاده

با رسیدن به روزهای انتهایی پاییز و نزدیک شدن به شب یلدا ، همگان برای 
دورهمی های طوالنی ترین شب سال در کنار یکدیگر آماده می شوند. سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان هم برای این ایام و در چند 

مرکز خود برنامه هایی را تدارک دیده است.
گذر فرهنگی چهارباغ، فردا و هم زمان با شــب یلدا میزبــان ویژه برنامه این 
شب با عنوان »شب عاشقان بی دل« است. شــاهنامه خوانی،حافظ خوانی، 
خاطره گویی، برپایی غرفه ویژه کودکان و اجرای برنامه های متنوع، از جمله 
بخش های ویژه این برنامه است که از ساعت 13:30 با حضور اقشار مختلف 

برگزار می شود.

جزیره بازی هم برای یلدا برنامه ویژه ای تدارک دیده اســت، اجرای نمایش 
عروســکی صندوقچه بازی به همراه ارائه بازی هــای تفریحی ویژه کودک و 
خانواده، از جمله بخش های ویژه برنامه »یلدای کودکی« است که روز جمعه 
یکم دی ماه ســاعت 10:30 از ســوی جزیره بازی واقع در بلوار آیینه خانه، 

حدفاصل سی وسه پل و پل فردوسی برگزار خواهد شد.
خانه کودک هم در دو روز متوالی میزبان ویژه برنامه یلدا با عنوان »خاطرات 
رنگی رنگی« خواهد بود که در قالب برگزاری یک ورک شــاپ کودکانه ویژه 
شب یلدا همراه با قصه خوانی و نقاشی روی ظروف از سوی کانون نقاشان خانه 
کودک برنامه ریزی شده است، این برنامه امروز از ساعت 9 تا 11 و 16 تا 18 

و فردا از ســاعت 9 تا 11 در محل خانه کودک واقع در بلوار ملت، حدفاصل 
سی وسه پل و پل آذر برگزار می شود.

یک ویژه برنامه خانوادگی هم به همت بانوسرای آفتاب برای روز چهارشنبه 
تحت عنوان »یک مادر، یک یلدا« تدارک دیده شــده که با حضور علی اصغر 
سوادکوهی در این برنامه، هویت یلدای ایرانی و شاد بررسی می شود و گروه 
نمایش رادیویی فرهنگ شعبانی با محوریت یلدا در قالب طنز به اجرای برنامه 
خواهند پرداخت. این برنامه امروز از ســاعت 18 تا 21 در محل بانوســرای 
آفتاب واقع در  میدان قدس، ابتدای خیابان سروش، کوچه 62 آفتاب برگزار 

خواهد شد.

سازمان فرهنگی شهرداری برای شب یلدا تدارک دیده است؛
عاشقان بی دل در چهارباغ
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امام علی عليه  السالم :
به كسی كه به تو بدى كرده، نيكی كن و از كسی كه بر تو ناروايی روا 

داشته، درگذر .
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روی بدنتان تمرکز کنید
ثابت نشســتن در یک جــا در موقع مکالمات 
دشوار می تواند باعث برانگیختگی بیشتر شما 
شود. متخصصان می گویند ایستادن و راه رفتن 
در چنین شرایطی می تواند بخشی از ذهن را که 
مسئول فکر کردن است فعال کند. اگر شما و 
همکارانتان دور یک میز نشسته اید، برخاستن 
ناگهانی ممکن است چندان کار خوبی نباشد. به 
جای این کار، بگویید: »فکر می کنم باید کمی 
راه بروم، آیا ازنظر شما اشــکالی ندارد؟« اگر 
این کار افاقه نکرد، می توانید کارهای فیزیکی 
ســاده ای مانند حلقه کردن انگشتان و کشش 
آنها را انجام دهید. چنیــن کاری می تواند در 

شرایط استرس زا بسیار کارساز باشد.
یک عبارت آرام بخش را با خود تکرار 

کنید
 Paravis یکی از مدیــران ،Amy Jen Su
 Own the و نویســنده کتــاب Partners
Room دراین بــاره می گوید: یکــی دیگر از 
کارهایی که می توانید در شرایط سخت انجام 
دهید این است که واژه ها و عباراتی را به خود 
یادآوری کنید که باعث آرامشتان شود. برای 
مثال، با خود بگویید »این نیز خواهد گذاشت« 

یا »این هم بخشی از کار است«.
این تاکتیک را ســوزان دیوید، نویسنده کتاب 
Emotional Agility پیشــنهاد می دهــد. 
به گفته این نویســنده »زمانی که احساساتی 
می شوید، توجهی را که به افکار و احساساتتان 
معطوف می کنیــد، باعث آشــفتگی ذهنتان 
می شــود و فضای خالی برای آزمــودن آنها 
وجود ندارد.« ســوزان دیویــد می گوید برای 
فاصله گرفتــن از این احساســات، باید آنها را 
برچســب گذاری کنید؛ یعنی یک فکر را فقط 

فکر بنامید و احساس را فقط احساس.
استراحت کنید

از دیــدگاه مــن، ایــن رویکــرد نســبت به 
رویکردهای دیگر بســیار کمتر موردتوجه و 
اســتفاده قرار می گیرد. اگر زمان بیشتری را 
به پردازش احساســات خود اختصاص دهید، 
شدت آنها کمتر خواهد شــد. بنابراین وقتی  
جدال بــاال می گیرد، لحظاتــی را به خودتان 

استراحت بدهید.

مهارت زندگی

 روش های کنترل احساسات 
در مکالمات سخت کاری)2(

یهود و غذای حرام
 هنگامی که حضرت محمد)ص( هفت ساله بود، یهودیان )که نشانه هایی 
از پیامبری در او دیده بودند( درصدد بعضی امتحانات بر آمدند. با خود 
گفتند: ما در کتاب هایمان خوانده ایم که پیامبر اسالم)ص( از غذای حرام 
و شبهه دوری می کند، خوب است او را امتحان کنیم؛ بنابراین مرغی را 
دزدیدند و برای ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هدیه بخورند، همه 
خوردند غیر از پیامبر)ص( که به آن دست نزد. علت این کار را پرسیدند 
حضرت در پاسخ فرمود: این مرغ حرام است و خداوند مرا از حرام نگه می 
دارد. پس از این ماجرا مرغ همسایه را گرفته و نزد ابوطالب فرستادند به 
خیال اینکه بعد پولش را به  صاحبش می دهند. ولی آن حضرت باز هم 
میل ننمود و فرمود: این غذا شبهه ناک است. وقتی یهود از این جریان 
اطالع یافتند گفتند: این کودک دارای مقام و منزلت  بزرگی خواهد بود. 

دام شیطان
یکی از شــاگردان آیت ا... شــیخ مرتضی انصاری می گوید: دردورانی 
که در نجف اشرف نزد شیخ به تحصیل مشــغول بودم شبی شیطان را 
در خواب دیدم که بندها و طناب های متعددی در دســت داشت. از او 
پرسیدم این بندها برای چیست؟ گفت: اینها را به گردن مردم می اندازم 
و آنها را به سمت خویش می کشم تا به دام بیفتند. روز گذشته یکی از 
این طناب های محکم را به گردن شیخ انداختم و او را از اتاقش تا اواسط 
کوچه ای که منزل وی در آن است کشــیدم، ولی افسوس که از دستم 
رها شد و بر گشت. صبح نزد شیخ آمدم و خواب شب گذشته را برایش 
نقل کردم، فرمود: شیطان راست گفته است؛ زیرا آن ملعون دیروز می 
خواست مرا فریب دهد که به لطف خدا از دستش گریختم. دیروز پول 
نداشتم و اتفاقا چیزی در منزل الزم شد، با خود گفتم یک ریال از مال 
امام زمان)عج( نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسیده، آن را به 
عنوان قرض برمی دارم و سپس ادا خواهم کرد. یک ریال را برداشتم و از 
منزل خارج شدم، همین که خواستم آن چیز مورد نیاز را بخرم، با خود 
گفتم: از کجا که من بتوانم این قرض را ادا کنم؟ در همین تردید بودم که 
ناگهان تصمیم گرفتم به منزل برگردم. چیزی نخریدم و به خانه برگشتم  

وآن پول را سرجای خودش گذاشتم.

باغ 
کاغذی

رمان »حلقه شکســته« اثری اجتماعی به قلم زهرا آخوندی               
اســت که داســتان ازدواج دختری جــوان و اتفاقات پس از 
آن را روایــت می کند. این رمان که اثری اجتماعی اســت به 
روایت ماجرای دختری می پردازد  که به ســن ازدواج رسیده 
اما خالــه ای دارد که بــه دلیل کینه و حســادت و همچنین 
عقده ای که از گذشته دارد، اجازه نمی دهد ازدواج کند و هر بار 
خواستگاران او را به بهانه ای دور می کند.سرانجام یک پلیس 
مبارزه با مواد مخدر که از بســتگان دختر نیز هست با او عقد 

می کند. تالش ها و شیطنت های خاله راوی)دختر( در بر هم 
زدن ازدواج آن دو، این بار نتیجه ای نمی دهد. در دوران عقد 
برای نامزد راوی ماموریتی پیش می آید که در این ماموریت 
در درگیری با قاچاقچیان و اشرار به شهادت می رسد. حوادث 
و اتفاقاتی که بعد از این ماجــرا برای راوی پیش می آید ادامه 
داســتان را رقم می زند. کتاب »حلقه شکسته« در شمارگان 
یک هزار نســخه و در 152 صفحه با قیمــت 15 هزار تومان 

ازسوی انتشارات حدیث قلم منتشر شده است.

حلقه شکسته حالل و حرام

زیبایـی موضوعـی جنجالـی و چالش بـر انگیز اسـت که 
در هر نقطه از دنیـا اسـتانداردهای متفاوتی بـرای آن در 

نظـر مـی گیرند.  
امـا هیـچ کـدام از ایـن اسـتانداردها زمانـی کـه بحـث 
زیبایی کودکان بـه میان می آیـد دیگر اهمیـت چندانی 

ندارنـد. 
در اینجـا با بچـه هایی آشـنا می شـوید کـه زیبایـی آنها 

شـهرت جهانی پیـدا کرده اسـت.
Anastasia Knyazeva، روسیه

اخیـرا رسـانه هـای بریتانیایـی ایـن دختـر ۶ سـاله را 
زیباتریـن دختـر دنیـا معرفـی کـرده انـد. او هـم اکنون 

مـدل برندهـای معـروف بچگانـه شـده اسـت.
Anna Pavaga، روسیه

آنا مثل خیلـی از دخترهای هم سـن خود رقـص باله کار 
می کنـد و آرزویش این اسـت که یـک بالریـن حرفه ای 
شـود. از آنا از۳ سـالگی برای تبلیـغ لباس، اسـباب بازی 

و محصوالت ورزشـی اسـتفاده می شـود.
Lauren Lunde، کره جنوبی

الرن یـک دختـر زیبـای دورگـه از مـادر کـره ای و پـدر 
کانادایـی اسـت کـه هـم اکنـون بـا برندهـای معـروف 

بچگانـه کار مـی کنـد.
Haileigh Vasquez، آمریکا

ایـن دختـر زیبـای آمریکایـی آرزو دارد یـک طـراح 
حرفـه ای شـود و بـرای رسـیدن بـه رویایـش در یـک 
مدرسـه طراحی ثبت نـام کرده اسـت. به عـالوه با بعضی 

برندهـای بچگانـه همـکاری مـی کنـد.
William Franklyn-Miller، استرالیا

ایـن پسـر چشـم آبـی اسـترالیایی، زیباتریـن و خـوش 
 تیپ  تریـن پسـر در اینسـتاگرام شـناخته شـده اسـت.

jordyn reinle، آمریکا
جوردین در حـال برداشـتن اولیـن گام هـا در دنیای مد 

اسـت و با برندهـای معروفـی همکاری مـی کند.

کودکانی که زیبایی آنها شهرت جهانی پیدا کرده است!
دانستنی ها

حرف حساب

دنیا، پر از شگفتی ها و رازهاست
دنیا، پر از شــگفتی ها و رازهاست. فکر می کنیم 
آدم های نزدیکمان را می شناســیم؛ اما زمان، با 
خودش چیزهایی می آورد که می فهمیم کمتر 
از آنچه فکر می کرده ایم، می دانیم؛ یعنی تقریبا 
هیچ. همیشــه بخش بزرگ تر حقیقت، در سایه 
قرار دارد. حتی اگر بخش روشن بزرگ تر شود، باز 

هم برد با سایه هاست...
 »قلبی به این سپیدی«
خابیر ماریاس
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افقی 
1- به دنیا آوردن-روزه گشــودن-درمانده 

و العالج
2- وقار و سنگیني-پروتئین گیاهي-فراواني

۳- شکوه و جالل-جنبش مقاومت اسالمي 
فلسطین-نام سابق کاشمر

4- خالص و نجات-ضربه اي در بوکس
5- نام مادر حضرت موســي)ع(-مصلحت-

قیمت
۶- کامیون ارتشي-حنا-خاکستر

7- نوشین و گوارا-قرض-علم استدالل
8- نشانه جمع فارسي-بازیگر زن مجموعه 

جراحت-پوستین
9- روز بعد-نوشیدني-نکته سنج

10- شهري در استان خراسان رضوي-آرم و 
عالمت-جام ورزشي

11- شهر بي قانون-نکاح موقت-ضربه اي در 
تنیس روي میز

12- واحد پول افغانستان-پیش نویس
1۳-  حکومت اتحادیه اي-دل آزردگي-گواه

14- پایتخــت کــره جنوبي-عصبانــي 
وخشمناک-گوشه نشیني

15- سعادتمند-نابودي-سمت و سو
عمودی

1- سرماي شدید-از اعداد دو رقمي-انحالل 
معامله

2- آینده-شهري در مشــرق آلمان-رسانه 
شنیداري

۳- شهرســتاني در اســتان یزد-کاســب 
دوره گرد

4- پایان و آخر-فدا کردن-چیره و مسلط
5- پراکندگي-مامور تقسیم آب در مزارع-

خوي ها
۶- لقب حضرت علي)ع(-ســي و ششمین 

سوره قرآن-نشانه جمع مونث عربي
7- ضربــه اي در بدمینتون-گور شــکاف-

ناموس پرستي
8- جایز-راســت و درســت و بي ریا-نفوذ 

تدریجي آب
9- جناح لشکر-حاشیه کتاب-اجابت کننده

10- حرف همراهي-پایتخت فرانسه-ورقه 
چاپي تبلیغاتي

11- رحم کردن-مورد بد گماني قرار گرفته-
نفس بلند

12- نان آذري-فرمانده-فروغ و پرتو
1۳- پاشیدن و پخش کردن-سوار بي همتا

14-خبرگزاري انگلیس-باد ویرانگر-نسبت 
دو زن با یک شوهر

15- به هدر رفته-آفرینش-ظاهر و آشکار.
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سیره بزرگان

گران ترین سفارت خانه دنیا

ساختمان ســفارت خانه جدید آمریکا در انگلستان، قرار است فوریه 
آینده در یکی از محله های لندن و در جنــوب رودخانه تایمز افتتاح 
شود؛ یک ســاختمان 12 طبقه مدرن با زیربنای 800 متر و هزینه 
ســاختی در حدود 1/۳میلیارد دالر که به عنــوان گران قیمت ترین 

سفارت دنیا، با الهام از قلعه های اروپایی طراحی شده است.
تصمیمات اولیه ساخت این ساختمان مکعب شکل شیشه ای در سال 
2008 گرفته شد و در زمان خود به دلیل هزینه های باالی برآوردشده، 
انتقادات فراوانی را به همراه داشت. ســفارت قدیمی واقع در میدان 
گرفنور که در سال 1950 ساخته شده بود، به دلیل کوچک بودن فضا، 
قدیمی بودن تاسیســات و نبود فضاهای امنیتی کافی، نیاز به تغییر 
داشت؛ بنابراین به صندوق سرمایه گذاری دولتی قطر فروخته شد تا 

به یک هتل تبدیل شود.
آمریکا ادعا کرده که با فروش امالک این کشــور در لندن هزینه های 

مورد نیاز را تامین کرده است.

خاکستر مادر فوت شده به عنوان شام کریسمس!

»دبرا پارســون« قصــد دارد مقــداری از خاکســتر مــادرش را به 
غذای مخصوص شــب عید و روز کریســمس اضافه کند تا این روز 
را با یاد او جشــن گرفته باشــد؛ این زن جوان می گویــد: به کباب 
مخصوص کریســمس هنگام طبخ و دســری که آماده خواهم کرد 
مقداری از خاکســتر باقی مانده از مــادرم را اضافــه خواهم کرد تا 
 بــه ایــن روش او را در این شــب و روز مهــم کنار خودم داشــته 

باشم.
خانم دبرای 41 ســاله مقداری از خاکســتر مادر تازه درگذشته اش 
را مثل یک گنج نگه داشــته اســت و باور دارد که بــا اضافه کردن 
 مقداری از آن به غذای روز عید 2018، مادرش را همراه خود خواهد

 داشت.
او در ادامه گفت: همه مردم فکر می کنند من دیوانه هستم و این کار 
من غیرعاقالنه است؛ در حالی که خودم فکر می کنم این کار عجیبی 

نیست و نشانه عالقه من به مادرم است.

  قاب روز

ذوق هنری در ساختن عروسک های دوست داشتنی
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